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Referat fra møde 4 i Koordinationsgruppen 
Onsdag den 13. juni kl. 10.30-12.30 
  
Sted: Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Storm P, Lokale 202 
 
Afbud: Gitte 
Til stede: Kristian, Kristina, Eva, Lotte, Nada og Gabriele  
Referent: Lotte 
  
     

Emne Uddybning 

Forslag fra Integrati-
onsforum, herunder 
opfølgning 

 

Forslag fra Integrati-
onsnetværket, herun-
der opfølgning 

Orientering fra Integrationsnetværket: 

Vedr. rest af §18-midler til FC.  

FC afholder ifølge aftale med integrationsnetværket debat om jobska-
belse for indvandrere til folkemødedagen 1.9.  

Debatpanel: 

• Randi Mondorf (V) formand for Erhvervsudvalget 

• Nada Naanaah, formand for Dansk-syrisk Kulturforening 

• Jesper Winther Andersen, Formand for Rudersdal Erhvervsfor-
ening  

• Chef fra erhvervslivet  

Der afholdes virksomhedsbesøg mandag 25.6. kl. 13-14.30 hos Brüel og 
Kjær. Invitation udsendt 13.6. 

Forslag fra koordine-
ringsgruppen til nye 
indsatser og opfølgning 
på igangværende 
  

Midtvejsstatus i forhold til: 
 
- Gruppens sammensætning 
For at styrke den røde tråd mellem Integrationsnetværket og Koordine-
ringsgruppen kunne den samme personer fra Kultur måske deltage 
begge steder, som det sker nu fra Beskæftigelse?  
 
- Forventninger fra deltagerne 
Flere forslag fra integrationsnetværket var forventet. 
Man må forvente, at det tager tid for deltagerne fra RK at finde deres 
rolle i KO-gruppen.  
Godt kendskab til hinanden – netværksdannelse – er opfyldt. 
 
- Forslag til justeringer 
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Færre møder, som placeres bedst muligt i forhold til de øvrige samar-
bejdsfora. 
Fremadrettet sløjfes den nuværende, faste dagsorden 
  
- Samarbejdet fra 2019 
Fc søger ikke facilitatormidler af §18-puljen, da der i 2019 vil satses på 
andre frivilligprojekter. 
Frivilligcentret tilbyder at facilitere to årlige møder i Integrationsnetvær-
ket af driftsmidlerne, hvis det ønskes af Integrationsnetværket.   
 
Det kan overvejes fra 2019 at nedlægge koordineringsgruppen og af-
holde færre integrationsnetværksmøder. 
  
Beslutning: 
Der skæres ned i antallet af møder i Koordineringsgruppen i 2018 fra de 
planlagte 12 til 6, og de lægges forud for møderne i Integrationsforum.  
KO5: 16.8. kl 10.30-12.30 
KO6: 8.11. kl. 13-15 
 
Til orientering: Integrationsnetværksmøde 27.8. 
 

Eventuelt Blomst til Hanne Bruun. Indkøbes af Frivilligcentret fra integrationsnet-
værket og koordineringsgruppen. 
 
Kultur: 
Husk indstilling til Frivilligprisen. Link: https://www.rudersdal.dk/frivillig-
prisen2018 
 
Invitation til frivillige til kaffemik hos Beskæftigelse: 
Initiativ fra Beskæftigelse. Formål med Kaffe-mik: 
En mulighed for de frivillige til at møde ansatte fra beskæftigelse. Ufor-
melt samvær. Bl.a. integrationsteamet vil være til stede. Dette behov 
imødekommes ikke i den nuværende samarbejdsmodel. 
 

Næste møde  Onsdag 16.8. kl. 10.30-12.30 i Frivilligcentret 
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