
 
Koordineringsgruppemøde onsdag den 28. februar kl. 10-12 
 
Til stede: Eva, Gitte, Hanne, Niels, Kristian, Kristina, Nada og Lotte 
Afbud: Gabriele 
 
Ordstyrer: Niels 
Referent: Lotte 
 
Referat: 
 

1. Valg af referent 
det foreslås, at referenten vælges for en periode. Lotte tilbyder sig. 
 
Referat udsendes inden for en uge efter mødet. Referatet godkendes på mail blandt deltagerne. 
Kun kommentarer fremsendes. Ingen reaktion = godkendelse. 
Dernæst udsendes det til integrationsnetværket på fællesmailen og de kommunale medarbejdere 
(Kristina, Kristian og Gitte). Endeligt lægges det på frivilligcentrets hjemmeside. 
 
Dagsorden: Lotte indkalder til punkter 10 dages inden mødet og udsender endelig dagsorden 7 
dage inden mødet. 
 

2. Bemærkninger til denne dagsorden 
Nyt punkt fra Integrationsforum – pkt. 6.b. 
 
3. Præsentation af deltagerne 

herunder kort om frivillige aktiviteter. 
 

Gitte/Uir har mulighed for at støtte og udvikle initiativer til en særlig indsats overfor udsatte 
grupper af unge.  
 

4. Forslag til standarddagsorden 
herunder drøftelse af samarbejdet og suppleanternes deltagelse 
 
Det besluttes at suppleanterne deltager i møderne. 
Følgende standard-dagsorden vedtages: 
 

1. Forslag fra Integrationsforum, herunder opfølgning (Eva bringer nyheder videre) 
2. Forslag fra Integrationsnetværket, herunder opfølgning (Niels bringer budskaber videre) 
3. Forslag fra koordineringsgruppen til nye indsatser og opfølgning på igangværende  
4. Eventuelt 
5. Næste møde – evt. ekstramøde 

 
5. Fastlæggelse af møder i 2018.  

Alle afholdes så vidt muligt i Frivilligcentret.  
Alle møder indkaldes via outlook, hvor også mødelokale fremgår. 
 
KO2: 4.4. 10.30-12.30.  
KO3: 16.5. kl. 13-15. 
KO4: 13.6. 10.30-12.30. 



KO5: 29.8. kl. 9-11.  
KO6: 26.9. kl. 9-11.  
KO7: 24.10. kl. 9-11.  
KO8: 28.11. kl. 9-11.  

 
6. Forslag fra Integrationsforum 

a. Årligt dialog- og temamøde jf. samarbejdsaftalen 
Koordineringsgruppen indstiller til, at der afholdes et evaluerings- og oplysningsmøde sidst 
på året for frivillige og ansatte i kommunen. Integrationsforum er vært. Et sådant 
arrangement vil dermed bl.a. omfatte Integrationsnetværket, Integrationsforum og 
koordineringsgruppen foruden øvrige interesserede frivillige og kommunalt ansatte. 
Eva og Niels kommer med udkast til indhold på næste møde i Koordinationsgruppen i maj. 
Dette forslag bringes videre til Integrationsforum. Koordinationsgruppen foreslår at 
bevillingen fra Kick-off møde allokeres til evalueringsmødet og at kick-off mødet annulleres, 
idet der ikke ses behov for dette, da samarbejde allerede er i gang. 

 
b. Folkeoplysningsudvalget har reserveret 50.000 kr. til at understøtte den nye 

samarbejdsmodel. Pengene er ansøgt og vil blive administreret af Frivilligcentret.  
Forslag til emner/indsatsområder, der kan få særlig opmærksomhed: Arbejde og 
praktikpladser – evt. samarbejde med erhvervsnetværket. En sådan aktivitet skal 
planlægges i samarbejde med jobcentret/RUR. 

 
 

7. Forslag til nye og opfølgning på igangværende indsatser 
a. Udarbejdelse af oversigt over indsatsgrupper, 

herunder også rent frivillige eller kommunale grupper. 
Se vedlagte udkast – Niels arbejdere videre på oversigten. 

 
Vi nåede ikke resten – tages op løbende. 

 
b. Drøftelse af forslag til nye indsatser. 

i. Gitte N Ms’ forslag om fritidsundervisning for unge flygtninge. 
Første prioritet til næste møde. 

 
ii. Eva’s forslag om følgegruppe for projekt med Jobs Partner. 

 
iii. Kim’s forslag om erfa-møder for flygtninge omkring jobsøgning eller andre emner. 

 
iv. Martha’s forslag om ”økonomistyring” og fastholdelse i job. 

 
v. Thorkil’s forslag om økonomistøtte til højskoleophold eller lignende. 

8. Eventuelt 
 

9. Næste møde  
Onsdag 4. april kl. 10.30-12.30 i Frivilligcentret 


