
Referat af integrationsnetværksmøde mandag den 29. januar 2018 

 

Deltagere: Henrik Mottlau, Bedsteforældre for Asyl, Birgitte Erichsen, Nærum Kirke, Erik Kristiansen, 

Røde Kors, Lillian Holm, Røde Kors, Bjarne Christiansen Egebæk, Eva Sverdrup-Jensen, Marieshopppen,, 

Sten Sverdrup-Jensen, Røde Kors, Helle Nielsen, Nærum Kulturcafé, Hanne Nicolaisen, Venligboerne,  

Kim Hedemann, Jobcafeen, Niels Helmøe, Birkerød Flygtningekontakt, Anne Mette Meimann, 

Venligboerne Rudersdal Ung, Trine Bjørn, Egebæk, Eva Nanni, Venligboerne, Gabriele Salmuth, 

Kontaktgruppen i Nærum, Hanne Bruun, Kontaktgruppen i Nærum,  Thorkil Damsgaard Olsen, Birkerød 

Flygtningekontakt.  

 

Emne Uddybning 

Velkommen ved 

mødeleder og vært 

Desværre må vi sige farvel til Anja, hvilket vi selvfølgelig er kede af. Vi takker for 

indsatsen, og ønsker hende god vind fremover. 

Nyt fra Rudersdal 
Kommune:  
 

Nyt fra Beskæftigelse, Integrationsteamet; Kristian og Jamila  

Familiekonsulent: Åben konsultation onsdag kl 13-15 i kontorlokalerne på Egebæk. De 

opfordrer frivillige til at fortælle familier i hele området om det. Sidder sammen med 

en fra boligområdet, der tolker arabisk. Hvis der brug for andre sprog, kan der 

bestilles tolk, eventuelt videotolkning. Kan hjælpe med mange ting, men kun hvis det 

er til gavn for børnene. Frivillige kan også kontakte familiekonsulenten, hvis en familie 

har behov. Kontaktinfo:  

Kontakt familiekonsulent Kristian R. Geiker, tlf.: 46113037 el. 72683037. E-mail: 

krge@rudersdal.dk. 

Beskæftigelse: 

Jobspartner-projekt for unge der skal tage 9. klasse. Første hold (9 personer) har 

afsluttet kvalificeringsforløbet (6 uger) og er startet i 9. klasse. Lærerne melder 

positivt tilbage, ud over at nogle har brug for at forstå rammerne omkring skolegang. 

Der er nyt hold igen nu i København sammen med unge fra andre kommuner. Der er 

stadig mulighed for at visitere unge til holdet, send hurtigt en mail til beskæftigelse. 

Test og samtaler med studievejleder og sagsbehandler går forud for optag. 

Udgangspunktet er, at den unge skal være på dansk 1 niveau 6 eller dansk 2 niveau 4 

for at kunne visiteres til 9. klasse. Projektet er målrettet unge mænd og kvinder, der 

kom til kommunen efter de var fyldt 18. Mentor kan hjælpe med at søge studiejo, når 

de overgår til SU.  

- Jobsøgningsforløb i samarbejde med Rudersdal rekruttering (2 sagsbehandlere og 2 

virksomhedskonsulenter). Man kan få hjælp til at lave cv/video cv og ideer til 

virksomheder, samt træning i at præsentere sig. Eventuelt også opfølgning, for at 

høre, hvad virksomheden tænker om den pågældende. Tilbud fra frivillige om at 

hjælpe til. Kontakt Anette for at aftale nærmere.  

- Frivillige spørger, hvordan Beskæftigelse støtter i at få arbejde ift. at betale for 

uddannelser og fx lastbilskørekort. Beskæftigelse siger, at de giver kørekort og betalt 

uddannelse til dem, som skaffer fastansættelse.  



- God tilbagemelding fra sagsbehandlere og borgere på de nye tolkeaftaler. Øget 

benyttelse af videotolkning og evt. konferencer. Forespørgsel om mulighed for at 

frivillige kan benytte tolkningen i særlige tilfælde, tages med videre.  

- Efterlysning af bedre feedback efter endt praktik, samt anbefalinger. Tages med 

videre. 

 

Nyt fra Kultur, Bo Eriksen.  

Bo måtte desværre melde afbud, og sendte derfor en mail med nyt fra Kultur:  

Husk at læse reglerne om ansøgning til fritidsforstærkningen 

Svømmetilbud: snart dato for tilmeldinger 

Tilmelding til sommerferieaktiviteter sker i samarbejde med beskæftigelse. Ung i 

Rudersdal udsender et katalog i april, hvor det er først til mølle med tilmeldingen. 

Nyt til 
Koordinerings-
gruppen  

Møderne for gruppen er ikke begyndt endnu, men der kan være behov for at drøfte 

emner, som gruppens medlemmer kan tage med videre til Koordineringsgruppens 

arbejde.   

Deltagere: ungechef (Gitte) og familiekonsulent (Kristian) og frivilligkoordinator fra fra 

kommunen, samt vores repræsentanter fra integrationsnetværket. 

Emner: 

- Oversigt over aktiviteter og indsatsgrupper (sundhed, Egebæk, ny bolig og velkomst), 

samt status 

- Startup-workshop 

- Sommerferieaktiviteter 

- Tilgang til baggrundsviden hos nyankomne og nuboende  

- Status på de unge og deres problematikker fra Gitte (hører måske mest til 

ungegruppen) 

- Boligfordelingspolitik  

Workshop brainstorm: 

Formål: finde nye aktiviteter ELLER at forbedre samarbejdet mellem kommune og 

frivillige.  

Der var ønske om at en professionel, der planlægge/afvikle workshop 

Ide til indhold: Innovativ tænkning omkring vores aktiviteter og samarbejder og fokus 

på aktiviteter til de unge og motivation til deltagelse. 

Status for 
indsatsgrupper/ide
grupper og nyt fra 
de frivillige  

Gratis billetter fra det kongelige teater til alle, som fylder 18 i 2018.  

Lektielæsning på Egebæk: torsdag kl 17. I opstartsfasen, har brug for flere deltagere. 

Niels anbefaler individuelle aftaler fremfor ”café”. 

Velkomstgruppen: har færdiggjort listen over fokuspunkter, når nye flygtninge 

kommer til kommunen. 



Ny bolig-gruppen: stadigt arbejde med liste over fokuspunkter når flygtninge flytter i 

permanent bolig. Obs: indskud til ny bolig for unge - Lån fra kommunen har rente på 

5% pr måned/2. måned. Anbefaling om at starte tilbagebetaling med det samme. 

Røde kors: landsdækkende kampagne for nye frivillige, har ikke givet det store 

udbytte indtil videre. Ny aktivitetsleder er stoppet igen. Et par nye kontaktfamilier i 

Rudersdal bliver matchet gennem andre frivillige. Nyt førstehjælpskursus til alle 

frivillige i Røde kors, koster 550,- for andre. Leder efter plads til Røde kors butik (min. 

600 kvm. Og i det gamle Søllerød).  

28. feb.: traumekursus på Nærum skole 

Idé til at invitere Beskæftigelsesudvalget til at fortælle om deres politik omkring 

flygtninge og deres fremtid her i kommunen og i landet, og hvordan det påvirker de 

frivillige og flygtningene. 

Næste møde og 

evt.  

Næste møde er den 9. april og foregår på Egebæk kl. 16.30-19. 

 


