
Referat fra Integrationsnetværksmøde  
 
Mandag den 9. april på Egebæk 
Kl. 16.30-19 
 
Til stede: 

1. Nada: Dansk-Syrisk Kulturforening 

2. Gitte Lau: Venligboerne 

3. Niels Helmø: BFK 

4. Eva Nanni: Egebæks Venner og Bistrups Venner 

5. Trine Bjørn: Egebæks Venner og Bistrups Venner 

6. Hanne Bruun: Kontaktgruppen i Nærum 

7. Henrik Mottlau: Bedsteforældre for asyl  

8. Gabriele Salmuth: Kontaktgruppen 

9. Lilian Holm: Røde Kors 

10. Bjarne C: Bistrups Venner / Egebæks Venner 

11. Eva Sverdrup: Marieshoppen, Dansk-syrisk Kulturforening 

12. Steen Sverdrup: Røde Kors 

13. Birgitte: Egebæks Venner 

14. Nimer: Beboer på Egebæk 

15. Lotte Hassing: Frivilligcenter Rudersdal 

16. Bo Eriksen: Kultur 

17. Kristian Geiker: Beskæftigelse 

 
 

Emne Uddybning 

Velkommen ved 

mødeleder og værter, 

denne gang Eva Nanni og 

Trine Bjørn, plus Nimer 

(beboer) 

 
Egebæk: 80 beboere. Kan rumme op til 100 beboere. 

Nyt fra Rudersdal 
Kommune:  

 
Nyt fra Beskæftigelse, Integrationsteamet. V. Kristian: 
 
Ny boligmedarbejder pr. 9.4.: Baran. Taler fasi. 
Skal fungerer på de midlertidige indkvarteringer. Kan være 
mægler i konflikter. Integrationsnetværket vil gerne se en 
arbejdsopgavebeskrivelse/funktionsbeskrivelse, så man kan 
sende flygtningene de rigtige steder hen. 
 
Møde vedr. Politisagen på Nordvanggaard. Muligt at søge 
erstatning for uretmæssig tilbageholdelse. Kommunen kan ikke 
hjælpe med dette. 
 
Vedr. Nyankomne flygtningens kontakt til frivillige. Kommunen 
kommer med et oplæg/forslag til hvorledes nye kan kontaktes. 
 



Nyt tiltag/samarbejde:  
Siri: Hjælp til æresrelaterede trusler. Kommunen har nu 
kontaktpersoner: Joakim: e34d@sof.kk.dk 
24 87 10 53 
 
Tennisarrangement i Birkerød Tennisklub lørdag 14.4. 
Invitation på vej fra Batoul. 
Alle er velkomne. 
 
Genopstart af Indsatsgruppen Egebækgruppen. 
 
Akutvagten / sagsbehandlerakutvagt: torsdag 15-16.30 i 
Birkerød Jobcenter. Alle slags problemer. Gerne efter aftale, 
men også muligt blot at dukke op. Der er tolke. 
 
Gode økonomimøder med Danske Bank afholdt i foreningslivet. 
Mest tolket til arabisk.  
Beskæftigelse kan evt. hjælpe med tolke til møder om job og 
økonomi – kontakt Kristian G. 
Tolke kan søges hos Dansk Flygtningehjælp gratis. 
 
Nyt fra Kultur v. Bo: 
 
Sommerferieaktiviteter:  
Sommerferieaktiviteter er et tilbud til alle børn i alderen 2. 
klasse til 6-7. Klasse i sommerferien. Nogle tilbud er gratis, andre 
koster noget. Alle børn og unge kan enkeltvis, tilmelde sig de 
aktiviteter de ønsker sig. Sommerferieprogrammet udkommer 
igen i år elektronisk på Skoleintra, formidlingsplatforme samt 
særlig temaside.  
 
Det er ikke muligt at søge om tilskud i 2018, idet der er lavet en 
ny praksis. Denne praksis betyder, at Børne og Familieområdet 
som tovholder, tilbyder gratis friplads til de børn og unge som 
de anbefaler på baggrund af deres viden. Koordineringen sker i 
samarbejde med Beskæftigelse og Ungdomsskolen. 
 
Alle kan søge Fritidspuljen (https://fritidspuljen.flygtning.dk/) og 
der er er mulighed få at søge om tilskud til kontingenter i 
foreninger uden for sommerferien via fritidsforstrækning til 
børn og til de 18-30 årige. 
 
Svømning: 
Det kommunale svømmetilbud er endnu ikke igangsat. Tilbuddet 
er målrettet nye flygtninge og indeholder et indledende 
svømmekursus (svømmehold) for svømmere som ikke kan 
svømme og efter gennemførsel udleveres et gratis 10-turskort til 
kommunens svømmehaller. Der udleveres ikke 10-turskort til 
alle som oplyser de kan svømme, idet dette tidligere har givet 

https://fritidspuljen.flygtning.dk/


uønskede oplevelser i svømmehallen. Der er ingen 
aldersbegrænsning på dette tilbud. 
 
Fodbold: 
Kontaktgruppen og BSV laver samarbejde, som endnu ikke er en 
realitet. 
 
Ny persondataforordning:  
Kursus I Kulturcenter Mariehøj målrettet den nye 
persondataforordning bliver afholdt den 16.05.2018 kl. 17.30-
19.30. tilbuddet udsende elektronisk til integrationsnetværket.  
 
Minigolf: 
Der kan eventuelt laves en aftale om lån af minigolfbane og 
udstyr – kontakt Bo Eriksen. 
 
 

Nyt til og fra 
Koordineringsgruppen og 
Integrationsforum 
 

 
Svar på spørgsmål til Koordinationsgruppen fra 
integrationsnetværksmøde 29. januar: 
 
- Oversigt over aktiviteter og indsatsgrupper (sundhed, Egebæk, 
ny bolig og velkomst), samt status:  
Er udarbejdet af Niels og udsendt til alle i Integrationsnetværket 
den 24.3.18. 
 
- Sommerferieaktiviteter:  
Tilbud sendes ud til alle børn via skolerne. UIR (Gitte) udsender 
også oversigten til Integrationsnetværket og Integrationsteam 
og andre relevante modtagere. Kurserne koster noget, 
sagsbehandleren i Beskæftigelse kan tage stilling til om der kan 
ydes tilskud. 
 
- Tilgang til baggrundsviden hos nyankomne og nuboende:  
Mulighed for at nyankomne kan underskrive samtykkeerklæring 
som bevirker at flygtninge kan kontaktes af frivillige. 
Beskæftigelse udarbejder ny procedure. 
 
- Status på de unge og deres problematikker:  
Status på ungegruppen ses i oversigten over indsatsgrupper – se 
ovenstående. 
 
- Boligfordelingspolitik:  
Der ønskes en mere fleksibel fordeling og omfordeling af boliger. 
Der kan nedsættes en indsatsgruppe med de nødvendige 
kompetencer bl.a. boligselskaberne og de boligsociale 
medarbejdere.  
Ønske: En fra integrationsnetværket kunne tage initiativ til at 
mødes med den kommunale enhed, der samarbejder med de 



almennyttige boligforeninger. Ressourcerne findes ikke i 
øjeblikket i Integrationsnetværket. 
 
Kirsten (72 68 33 86) og Andreas (72 68 33 87) er boligsociale 
medarbejder kan vejlede i hvordan man bebor en bolig 
(permanent bolig) i Danmark. 
Folderen fremskaffes af frivilligcentret. 
 
Kick-off mødet bliver til et statusmøde, der afholdes i foråret 
2019. 
 
Informationsmøde for nye frivillige i Frivilligcentret 2.5. kl. 16-
18. Foreninger er velkomne til at komme og fortælle om deres 
forening og om de jobs de mangler hænder til. 
 
§18-midler til Frivilligcentret bruges til:  
1) rekruttering af nye frivillige  
2) understøtte særlige indsatsområder. Her anbefaler 
Integrationsforum, at der sættes fokus på arbejde og 
praktikpladser til flygtninge. Er Integrationsnetværket enig? 
Uklart. 
3) Implementering af ny samarbejdsmodel ml kommune og 
frivillige 
4) facilitering af møder i integrationsnetværket 
 
Spørgsmål fra RUR (Rudersdal rekruttering): 
Hjælp savnes til at udforme cv’ere. Ikke Jobnet cv’ere.  
Jobnet cv’ere bruges som søgeredskab fra arbejdsgivere i 
systemet. Dette cv kan ikke bruges til almindelig jobsøgning af 
den ledige. Derfor mangler de ledige/indvandrere et almindeligt 
cv. Det findes standardmodel, man kan inspireres af. 
 
Svar fra integrationsnetværket: De frivillige hjælper allerede. Vil 
gerne hjælpe, men mange kan ikke tage til Birkerød. Flere vil 
gerne se et standard CV. 
Forslag: RUR kan kontakte Microsofts, der har ”frivilligdage” 
hvor medarbejdere må arbejde frivilligt. 
 
Spørgsmål til Koordineringsgruppen fra Integrationsnetværket: 
 
Husorden med fx forklaring på hvorfor flygtninge ikke må have 
overnattende gæster på indkvartering i midlertidige boliger?  
Vilkår for midlertidig indkvartering. Integrationsnetværket 
ønsker Indsatsgruppe. 
 
Nye ungdomsboliger i Nærum. Bliver de tilgængelige for 
flygtninge i uddannelse? 
 
Spørgsmål til integrationsforum fra Integrationsnetværket: 



 
 

Status for 
indsatsgrupper/idégrupper 
og nyt fra de frivillige  
 

 
Steen, Røde Kors:  
Bærbare PC’ere sælges i stedet for lånes ud. Pris 300/400 kr.  
Stationære pc’ere kan stadig stilles op på fællesarealer. 
 
Fnat: Kristian tager problemet med tilbage i Sundhedsområdet.  
Trine Bjørn er kontaktperson til integrationsnetværket.  
Mere info på sundhedsministeriets hjemmeside. 
 
BFK holder møde med integrationsteamet om mulighed for 
højskoleophold. Max 25 år. 
 
 

Næste møde og evt.  
 

 
Mandag 28. maj kl. 16.30-19. Integrationsnetværket vil gerne på 
Nordvanggård . Kontakt Susanne Cordes. 
 

 
 


