
 

Koordinationsgruppen 
Møde 6/2018 – torsdag 8. november kl. 13-15 

  

Referat  

Sted: Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Storm P, lokale 202 

Deltagere: 

Hanne Bruun og Gabriele Salmuth, Kontaktgruppen i Nærum, Kristian Geiker, Beskæftigelse, Gitte Magnus, 

UIR, Lotte Hassing, Frivilligcenter Rudersdal og gæst Kathrine Møller, Beskæftigelse 

Afbud: 

Eva Nanni, Egebæks Venner og Kristina Dyrlund, Kultur 

  

Emne Uddybning 

1. Besøg af Kathrine Møller, psykolog 

tilknyttet Egebæk 

 

2 psykologier ansat i kommunen. Katrine Møller 
Hansen kha@rudersdal.dk tlf. 72 68 42 29 og Trine 
Normann Vangsbo tnv@rudersdal.dk tlf. 72 68 40 
19 
Ansat af Børn og Familieområdet. 
Tilkobles familier, hvor der er kommet en 
underretning/bekymringsmail. Kan sendes 
anonymt, eller frivillige kan også kontakte Kristian 
Geiker og få vendt problemet. 
Eller den frivillige kan kontakte kommunen 
sammen med flygtningen. 
Katrine er tilknyttet den åbne rådgivning på 
Egebæk. 
Tilbyder samtaleforløb med indvandrerne. 
Rådgiver frivillige i kontakten med flygtningene. 
Flere muligheder for psykologhjælp uden for 
kommunen via egen læge: DIGNITY og Oasis 
(København) og Center for Transkulturel Psykiatri i 
Ballerup.  
Traumeofre føler sig ofte handlingslammede i 
kontakte med det danske system.  
Samtalerne afholdes med tolke. 
Andre emner på dagens møde: Manglende 
maskulin identitet. For lang forberedelsestid i 
madlavningen, stresser kvinderne. Hvordan kan 
frivillige motivere flygtninge til at komme ud fra 
hjemmet og deltage i lokalsamfundet.  

mailto:kha@rudersdal.dk
mailto:tnv@rudersdal.dk


Frivillige kan vise bekymring, hvis børnene ikke 
kommer i skole, eller ofte kommer i konflikter, eller 
ikke lærer noget. Bekymringerne sendes videre til 
Katrine og Trine. Frivillige kan også opmuntre 
flygtningene til selv at kontakte psykologen.  
 

2. Evaluering af samarbejdet og 

koordinationsgruppens formål 

 

Overordnet: 
Kendskab giver venskab. 
Manglede inspiration fra Integrationsnetværket og 
fra Integrationsforum – dvs. ikke nogle opgaver at 
udvikle og handle på. 
 

Koordineringsgruppens opgaver er:  

• At behandle forslag af principiel karakter 

og generelle udfordringer fra 

Integrationsnetværket 

• At behandle forslag til indsatser og 

samarbejdsmuligheder fra 

Integrationsforum 

• At stille forslag om udvikling af indsatser 

og igangsættelse af indsatsgrupper 

• At stå for opfølgning, evaluering og støtte 

til indsatsgrupperne, evt. deltagelse ved 

behov 

• At indstille til Integrationsforum 

• At informere Integrationsforum 

• At koordinere arbejdet med at informere 

offentligheden om 

integrationssamarbejdet (kontakt til presse 

m.v.). 

 

Sammensætning  

• Tre repræsentanter fra 

Integrationsnetværket 

• Tre repræsentanter fra kommunen  

• En frivilligkonsulent fra Kulturområdet, 

Rudersdal Kommune 

• Sekretariatsfunktion, Frivilligcenter 

Rudersdal.  



 

Bredere repræsentation fra kommunen har været 

ønsket, særligt fra Skole og familieområdet. 

 
 
Fremadrettet samarbejde: 
 
Gruppen anbefaler at KO lukkes ned og at der 
holdes flere møder i fx integrationsnetværket.  
 
Frivilligcentret tilbyder at facilitere 2 møder i hhv. 
maj og november som aftalt på 
Integrationsnetværksmødet i oktober. 
Frivilligcentret har ikke ressourcer til at afholde 
flere, da der også er andre netværk at betjene, 
samt mange andre kerneopgaver som tager 
ressourcer.  
 

3. Midler fra §18 (11.420 kr.) til kick-off 

arrangement.  

 

Midler fra 2016. 
Pengene søges overført til en spilledag i 
vinterferien fx skak. Tovholdere på at få formuleret 
en kort projektbeskrivelse på 10 linjer inkl. budget, 
hvori Frivilligcentret får en minimal rolle. Nada og 
Gabriele er tovholdere.  Sender projektbeskrivelse 
til Lotte, som indsender ansøgningen om 
overførsel til Kultur den 15.11. 
 

4. Status/evaluerings-møde af samarbejdet i 

jan/feb 2019? Status? 

 

Der er ikke arbejde videre på mødet siden foråret. 

5. eventuelt 
 

Brandkadetter i Rudersdal 2018-2019. 
Administreres af UIR.  
Projektet har ikke været muligt at få i gang i 2018.  
Målgruppe: unge fra 7. klasse og op 
For alle - formål at skabe interesse for faget og 
personlig udvikling. 
Samarbejde med Fredensborg. 
Tilbuddet vil være at finde i næste sæsons 
fritidsundervisning. 
 

  

  

 

   

 


