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Referat 

Sted:  Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Storm P, Lokale 202 
 
Deltagere:  Gry Dittlau Vangskjær, Boligsocial Vicevært, Boligselskabet Birkebo (gæst) - Kristian Geiker, 

Beskæftigelse - Kristina Dyrlund, Frivilligkonsulent - Gitte Næsbøl Magnus, Ung i Rudersdal - 
Nada Nanaah, Dansk-Syrisk Kulturforening - Hanne Bruun, Kontaktgruppen i Nærum - Gabri-
ele Salmuth, Kontaktgruppen i Nærum - Lotte Hassing, Frivilligcenter Rudersdal - Eva Nanni, 
Venligboerne (referent) 

 
Afbud:  Ingen 
 
 

Emne Uddybning 
 

1. Dialog- og Temamøde 
 

 

Iht. samarbejdsaftalen skal Integrationsforum være vært for et dialog- og tema-
møde med Integrationsnetværket og Koordineringsgruppen én gang årligt, hvor 
alle kan mødes og drøfte aktuelle temaer og hente fælles inspiration til det vi-
dere arbejde. Samtidig har Erhvervsudvalget udtrykt ønske om at møde frivil-
lige og flygtninge – og Integrationsforum udtrykt ønske om at møde Erhvervs-
udvalget.  Der er foreslået nogle datoer i efteråret - Martha + Niels Helmø ar-
bejder videre med dette.  

 
2. Kommunikation og 

placering af viden 

 
Lotte udfærdiger en beskrivelse af de ydelser, som Frivilligcentret fortsat vil 
stille til rådighed for Integrationssamarbejdet i 2019, hvor der ikke længere er § 
18-midler. Det er vigtigt, at alle brugere sender opdateringer til Lotte, så infor-
mationerne på Frivilligcentrets hjemmeside er mest muligt korrekte.  

 
3. Folkemødedagen Ha-

varthigården 1. sept. 
2018 kl. 12-12.45 

 
Lotte omdelte materiale vedr. debatoplægget arrangeret af FC: Flygtninge i job, 
det halter stadig – har vi ikke alle et ansvar?  Se mere her: https://frivilligcen-
tret.dk/rss/440-flygtninge-i-job-det-halter-stadig-har-vi-ikke-alle-et-ansvar 
Jo flere af os, der kan komme - jo bedre.  

 
4. Angivelse af navne 

fremover. (datasikker-
hed) 

 
Alle deltagere i denne gruppe siger ok til at fremstå med fulde navn og mail-
adresse i kommunikationen med andre samarbejdspartnere.  
 

 
5. Drøftelse af gruppens 

forslag til revidering af 
antal af personer i 
gruppen (herunder 
deres baggrund) 

 
Først velkommen tilbage til Hanne ☺ - De 4 frivillige deltagere har en bred vi-
den om - og samarbejde med vores flygtninge, og de må derfor antages at re-
præsentere flygtningenes behov og interesser ret godt. Men skal de 3 deltagere 
i KO fra Rudersdal Kommune i princippet repræsentere hele RK, eller repræsen-
terer de udelukkende deres eget forvaltningsområde?  
Spørgsmålet er relevant, da der jævnligt drøftes emner fra andre forvaltninger 
som f.eks. Ydelse, Sundhed, Skoler, Borgerservice.   
Af disse fylder især Ydelse meget både for vores flygtninge og de frivillige og 
den service, der gives i Borgerservice er ikke tilstrækkelig. De frivillige har haft 
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brug for små kurser i forbindelse med ny lovgivning så som 225-timersreglen o. 
lign. Men det er aldrig lykkedes at få dette etableret.  
Kristina vil deltage i Integrationsnetværket i stedet for Bo (begge fra Kultur) og 
vil derved opnå et bredere kendskab til de emner, der rører sig der. 
Gitte foreslår, at man kan overveje en ”flydende” repræsentation fra RK, så for-
skellige fagpersoner undervejs kunne deltage i møderne – dog gerne så længe, 
at der opstår et godt kendskab til hinanden. 

 
6. Gæst:  

Ny Boligsocial Vice-
vært i Boligselskabet 
Birkebo 
Gry Dittlau Vangskjær 
mobil: 40327890 
mail: gdva@bdk 

 
Gry er nyansat (juni) – foreløbig kun 30 timer/ugen. Hun besøger interessenter 
i det job hun har som trivsels- og brobygger i Birkebos 10 afdelinger (ca. 1050 
boliger) i Bistrup/Birkerød. Herunder er også flygtninge vigtige, da der nemt op-
står ”dem- og os” holdninger i boligforeninger.  
 
De frivillige er glade for initiativet og vil gerne støtte op, hvor det er muligt. Vi 
gør dog opmærksom på, at vi normalt ingen mulighed har for selv at finde de 
flygtninge, som har fået egen bolig, medmindre vi kender dem i forvejen. 
 
Afledt af emnet om at sikre trivsel i boligområderne fortalte Gitte om SSP (som 
er forankret i Ung i Rudersdal), som pt. undergår forskellige forandringer. Flere 
skal have del i den opgave, det er at forebygge uheldige udviklinger i f.eks. de 
såkaldte ”hængegrupper” i gaderne. Bl.a. er der ansat en ny Gadeteamskoordi-
nator, Per (per@rudersdal.dk), som skal stå for en opsøgende, pædagogisk ind-
sats på gaden. Når han er ”klar”, vil han deltage i et Integrationsnetværksmøde.   
 
Med så mange aktører i spil i de permanente boliger (De frivillige + boligmedar-
bejdere Said og Baran + Boligsociale medarbejdere Kirsten og Andreas + Bolig-
social vicevært Gry) bliver det vigtigt at sikre, hvem der gør hvad! De frivillige 
har, i samarbejde med RK, udarbejdet et skema til brug for dette, som Gry har 
fået. Det bør snart evalueres. 

 
7. Eventuelt  

 
Gabriele spørger, hvad vi frivillige kan/skal gøre, når vi har kendskab til en flygt-
ning med store psykiske problemer? 
 
Kristian minder om, at der kan deltage psykolog om onsdagen på Egebæk (åb-
ningstid 13-16). Det er dog svært at få flygtninge til at acceptere, at psykolog-
samtaler kan hjælpe. Evt en temaaften -med eller uden vores venner? Emnet 
blev ikke afklaret. Eva henviste til, at Kræftens bekæmpelse uddanner frivillige 
til at møde mennesker med svære problemer. Kunne RK gøre noget tilsva-
rende? 
 
Kristina melder, at der bliver en fest for alle frivillige i RK den 28. september 
(Frivillig Fredag) – Få din billet her: 
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?sec-
code=6b7e443bbe 
 
Hanne nævnte, at der har været klager fra naboer over støj på Egebæk, og at 
der også blandt beboerne er utilfredshed med nattestøj. Said er orienteret om 
dette. Kristian fortæller, at der endnu ikke har været beboermøder mellem RK 
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og beboerne på Egebæk som planlagt. KO- gruppen spørger om disse møder er 
på vej? 

 
8. Næste møde 

 
KO6 er torsdag den 8. november 2018 klokken 13. Hovedtema er evaluering, da 
det er årets sidste møde. 

 


