Referat af integrationsnetværksmøde 19/9-19
Deltagere:
Lisbeth Eckhart-Hansen, Frivilligcenteret
Finn Parbst, Bedsteforældre for Asyl
Nada Naanah, Dansk/Syrisk-kulturforening
Trine Bjørn, Egebæks venner
Eva Nanni, Egebæks venner, Venligboerne Rudersdal
Gabriele Salmuth, Nærum kontaktcafé, Dansk/Syrisk-kulturforening, Dansk/Eritriansk-forening
Lillian, Røde Kors, Nærum kontaktcafé og Dansk/Eritriansk-forening
Ulla Andersen, Bistrupvenner
Steen Sverdrup, Røde Kors, Nærum kontaktcafé og Dansk/Syrisk-kulturforening
Eva Sverdrup, Nærum kontaktcafé og Dansk/Syrisk-kulturforening
Anne Mette Maimann, integrationsfrivillig
Anne Katrine, Røde Kors
Thorkil Damsgaard Olsen, Birkerød Flygtningekontakt
Gæster
Caroline Konring, Projektmedarbejder, Rudersdal Kommune
Helle Winther Anttila, afdelingsleder med ansvar for integration, Jobcentret, Rudersdal Kommune
Arbejdsgruppen for børns
trivsel

Naturligvis ved Caroline
Konring

Orientering (se dokument vedhæftet mødeindkaldelsen).
Opfølgning:
- Blev informationen givet videre til DSA-lærere? (Dansk som
andetsprogslærere)
- Afklaring om at være bisidder/fuldmægtig/ partsrepræsentant.
Hvor er grænsen? Hvad er det lovmæssige fundament? Se
vedhæftede dokument.
- Afklaring omkring de frivilliges behov og problematikker.
Dokumentet forfattet af Niels skal sendes ud til lektiehjælpere og
andre. Hvis de har kommentarer, sendes de til Anne Mette
(annemette45@gmail.com)
- Kan frivillige kontakte DSA-lærere direkte?
1,5 forløb gennemført. Ca. 20 på hvert hold, med et let frafald (4-5
personer). 2 gange om ugen, kun kvinder og frivillige. Overskud af frivillige,
som blev henvist til andre aktiviteter.
Positiv evaluering fra deltagere: fællesskab, nyt netværk, bedre velvære.
Efter første forløb fortsatte kvinderne lidt på egen hånd.
Projektet stopper i oktober, men de projektansvarlige forsøger at starte en
gruppe, som kan fortsætte selvstændigt efterfølgende.
Tilbagemeldinger fra netværket:
- Problematik: nogle deltagere rammer kontanthjælpsloftet, og
skulle være hjulpet i arbejde i stedet - er deltagerne registreret
som aktivitets- eller jobparat? Problemer med koordinering med
sprogskole.

1

-

Bedsteforældre for Asyl:
Sjælsmark
Kommunal integrationsindsats ved Helle Winther
Anttila, afdelingsleder med
ansvar for Integration

Forslag om at knytte de frivillige til andre eksisterende
frivilligfællesskaber.
- Forslag om møde mellem de frivillige på projektet og netværket.
Karoline koordinerer med Lisbeth ift. at indkalde.
- Ønske om at se evalueringen af projektet. Karoline sender den.
Hvilke ændringer der er undervejs for Sjælsmark, set i lyset af
regeringsskiftet. Man kan skrive til Finn Parbst parbst@mail.dk fra
Bedsteforældre for Asyl for at få en statusopdatering.
Nednormering har ført til opsigelse af 2 medarbejdere (Batoul og Martine).
Sama er på vej på barsel og får en vikar, Jamila er på barsel og har en vikar
(Steven), og Aicha er tilbage. Derudover er Jola der stadig.
Integrationskontrakten skifter navn til en selvforsørgelses- og
hjemsendelseskontrakt. Medarbejderne er forpligtet til at fortælle om
muligheden for repatriering ved hvert møde. Gøres ved at spørge, om
borgeren har nogen spørgsmål efter det fælles møde med Jola. Hvis
borgeren er interesseret, er der mulighed for vejledning af en
repatrieringskonsulent.
Borgere på den gamle ordning (dvs. er kommet til kommunen inden 1.
marts 2019) står stadig på boliglisten som tidligere. Dem der er ankommet
efterfølgende kan komme på den almindelige boligliste, men ikke længere
på akut boliglisten, medmindre der er særlige behov. Det kræver at have
arbejde for at få tildelt en bolig.
Aktivitetsparate skal vurderes til at kunne arbejde mindre end 6 timer om
ugen, for at kunne fritages for 225-timersreglen - hvilket sker meget
sjældent. Kommunen arbejder på at få aftaler med virksomheder om
lønnede timer, så borgerne kan opfylde 225-timersreglen. Generelt prøver
kommunen at gå væk fra praktik-tankegangen.
Kommunen bevilger kun i ganske særlige tilfælde kørekort eller
buschaufføruddannelse. UC+ er begyndt at tilbyde den som IGU til borgere
under 40.
Forberedende Grunduddannelse (FGU) er nyt fra august. Kun hvis man
falder udenfor målgruppen, kan Jobspartner/VUC tilbydes. FGU har
fremmødeydelse, der svarer til SU ved fuldt fremmøde. Det er
uddannelsesvejlederen der vurderer, hvilket spor borgeren skal ind på.
Unge under 25 år er rykket fra integrationsafdelingen til ungeindsats. Hvis
borgeren er over 25, er målet arbejde ikke uddannelse. Her er IGU en
mulighed i stedet, fx som køkkenpersonale. Der tilbydes ikke IGU for
social- og sundhedsassistenter, da de ikke kan ansættes i denne kommune
uden den fulde uddannelse. IGU har en ydelse svarende til SU, og er et
tilbud fra en arbejdsgiver. Kommunen vil gerne have fokus på at styrke
IGU’en, men det er svært at få ansættelsesgaranti, og derfor afvises
mange.
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Der har været et krisemøde blandt kommuner der benytter sprogskolerne,
fordi fremmødet er blevet værre. Sprogskolerne er i nød, fordi de først får
betaling når borgerne gennemfører. Udfordringerne består i at skabe
mening for borgeren, samt at flere udebliver på grund af sort arbejde.
Kommunerne ønsker en fælles indsats, eventuelt med inddragelse af
frivillige.
Fra januar kan ingen fritages for Jobnet, heller ikke aktivitetsparate.

Integrationsnetværkets
runde

Næste møde

Efter 5 års ophold i kommunen overgår borgeren til
beskæftigelseslovgivningen (dog stadig på den lave ydelse). De frivillige
skal klædes på til at hjælpe borgeren med at gebærde sig i de nye regler.
- Frivilligjob: bed Lisbeth om hjælp til at oprette opslag.
- Nada kan arrangere frivillige til lektiehjælp torsdage kl. 16-19 efter
aftale
- Fredage klokken 10-12 er der ældrecafé for borgere med anden
etnisk herkomst i Dansk-Syrisk kulturforening
- Nærum kontaktcafé arrangerer nu personlige lektiehjælpere i
stedet for åben café.
- Fest 20. januar: fejring af Hanne Bruun. Har brug for hjælpere,
skriv til Gabriele.
- Fællesspisning den 8. oktober i Nærum kontaktcafé.
- Egebæk har fortsat arrangement hver mandag klokken 19-21.
- Velkommen til Anne Katrine - ny aktivitetsleder i Røde Kors
- Nordvanggaard: lektiehjælp er måske på vej til at lukke.
- 4 stationære computere gives væk, skriv til Steen.
7. november
Vi inviterer Helle Attila til at holde oplæg og frivillige forbereder forslag til
samspil mellem frivillige og jobcenter, samarbejde med sprogskolen. Vi
drøfter behov for en ny indsatsgruppe?
Der skal tages stilling til, om det formelle samarbejde med kommunen skal
genoptages (integrationsforum og arbejdsgruppen).
Move Beyond – status ved Peter Bennett, DGI Nordsjælland og Alexander,
Dansk Røde Kors
Nye medarbejdere på integrationsområdet i Rudersdal Kommune
Sarah Mahinthan og Ib Flemming Hansen præsenterer sig og informere
kort om det boligsociale arbejde
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