Referat fra Integrationsnetværksmøde
Mandag den 27. august 2018 hos Frivilligcenter Rudersdal
Kl. 16.30-19

Emne
Velkommen ved vært Erik
Kristiansen fra Røde Kors

Uddybning
Aktivitetsleder Karin Andreasen genstarter
venskabsfamilieordningen med hjælp fra en konsulent fra Røde
Kors landskontor.
Der er ledige frivillige som venskabsfamilier.
Røde Kors har afdelinger i Birkerød og Søllerød, men
integrationsaktiviteterne for hele Rudersdal styres fra Søllerød
afdeling.
Iøvrigt har Røde Kors følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•

Besøgstjeneste i begge lokalafdelinger
Landsindsamling i begge lokalafdelinger
Førstehjælpskurser i Søllerød afd. for hele Rudersdal. Der
tilbydes gratis førstehjælpskurser til alle frivillige.
Genbrugsbutik i Birkerød.
Nørklerne i Birkerød.

Røde Kors og Rudersdal er ved at indgå en samarbejdsaftale om
integrationsaktiviteter.
Forslag fra mødet: Måske skulle der tænkes i helheder således at
andre foreningers tilbud om kontaktfamilier o. lign tænkes ind. Da
de nytilkomne har svært ved at kende forskel på de mange
ordninger.

Gæst: Gitte Næsbøl
Magnus, Ung i Rudersdal,
tidl. Ungdomsskolen

Fortalte om Ung i Rudersdals gratis tilbud til unge i alderen 12-25
år.
Aktiviteter til 4.-5. klasse mod betaling. Skulle prisen have en
afgørende faktor for deltagelse, kan man rette henvendelse til
Ungi@rudersdal.dk, for at afsøge fripladsmuligheder.
Ungecentre v Nærum Bibliotek, v Mantziusgaarden og på
Kongevejen i Holte. Undervisning og aktiviteter.
Fra 6. klasse og op er de fleste tilbud gratis. Skulle en evt. pris have
en afgørende faktor for deltagelse, kan man rette henvendelse til
Ungi@rudersdal.dk, for at afsøge fripladsmuligheder.
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UiR kan oprette hold under anmodning. Min. 8 elever – men der
kan dispenseres vedr. antal.
Kan støtte ungdomsprojekter via ungekulturpulje.
Mest populære kurser: e-sport, madlavning og kreative kurser.
Muligheder for tilskud – se overblik på frivilligcentrets hjemmeside:
https://frivilligcentret.dk/foreninger/frivilligeintegrationsindsatser/idraetsforeninger-ogintegration/muligheder-for-at-soge-stotte-til-kontingent-og-udstyr
Program omdelt og ses online, her også tilmelding: link:
https://uir.rudersdal.dk/uir/sektioner/frtidsundervisning
Kontaktoplysninger på Ungechef: Gitte Næsbøl Magnus
Mail: gnas@rudersdal.dk

Nyt fra Rudersdal
Kommune:

Nyt fra Beskæftigelse:
Integrationsteamet v. Kristian Geiker:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Frejasvej er lukket - alle er flyttet
Første beboermøde mellem kommunen og beboerne på
Egebæk er den 10. september kl. 16.30 –
18.00. Beboermøderne vil blive afholdt efter behov.
Skiltning på Egebæk. Udformning er i gang.
JobsPartner – mentorordning der skal motivere flygtninge
til at uddanne sig – gode erfaringer.
Psykisk hjælp til flygtninge evt. til psykologhjælpe: skriv til
Integrationsteam: integration@rudersdal.dk
Skriv fx ”jeg har en bekymring om en borger og vil gerne
kontaktes snarest”. Ellers ring til kommunen på tlf. 46 11
11 00 og bed om integrationsteamet.
Temadag – om uddannelse og beskæftigelse: Afholdes
26.11. Invitation på vej.
Svømning for indvandrere – mere om dette på møde i
Integrationsforum i denne uge.
Åben rådgivning på Egebæk hver onsdag kl. 13-16 – en
succes, mange kommer forbi.
Jobcentret har åben rådgivning hver torsdag kl. 15-17,
efter aftale.
Kristian bruger meget aktivitetsoversigten på
frivilligcentrets hjemmeside – husk derfor at sende
opdateringer til frivilligcentret.
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Gæst: Signe Holck Jensen,
DFUNK, Dansk
flygtningehjælp ungdom

Om opstart af ung-til-ung gruppe i Rudersdal (18-30 år)
For unge med og uden etnisk baggrund.
En Ung-til-ung gruppe er en gruppe, hvor unge med og uden
flygtningebaggrund mødes og skaber et fællesskab om sociale
aktiviteter, som eksempelvis kan være fællesspisning,
sportsaktiviteter, spilaften m.m.
Efter at den tidligere praktikant havde været i kontakt med
forskellige personer i Rudersdal (kommunalt ansatte og frivillige),
fik vi det indtryk, at der kunne være potentiale for opstart af en
Ung-til-ung gruppe i Rudersdal.
Det er planen at rekruttere unge frivillige fra gymnasier (f.eks.
Nærum og Birkerød), og holde et opstartsmøde i midten af
september. Det er de unge selv (både frivillige og deltagere), som
skal finde ud af hvad netop de har lyst til at lave af sociale
aktiviteter.
Rekruttering af unge flygtninge til gruppen kan ske f.eks. via
reklamering for gruppen på sprogskoler, bosteder (hvis muligt)
m.m.
I Ung-til-ung gruppen vil der være tre hovedsagelige ansvarsposter,
hhv. en koordinator, en frivilligansvarlig, og en deltageransvarlig.
Det er herudover hensigten at unge flygtninge, hvis ikke fra start
af, så på sigt, selv kan engagere sig som frivillige i Ung-til-ung
gruppen.
Forslag fra mødet:
• Venligboerne UNG: Kontaktperson: Gitte Lau
• IB på Birkerød Gymnasium (international linje) skal lave
frivilligt arbejde for at få deres eksamen. Kontaktperson
Ane Jensen
• Spejderne – kontakt BUS: Formand Anders Stendevad
• Indvandreforeninger i Rudersdal: Dansk-syrisk
kulturforening og Dansk-Eritreansk forening – se
foreningsoversigt på frivilligcentrets
hjemmeside: https://frivilligcentret.dk/foreninger/frivilligeintegrationsindsatser/foreninger-og-grupper-x
• Fribilletter til FCK-kampe – måske også FCN
• Malene Toscani / Rudersdal Kommune er ansvarlig for
beboermøderne på Egebæk.
Kontaktoplysninger på Signe: mail: signe.jensen@dfunk.dk og tlf.:
40 70 10 07
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Nyt til og fra
Koordineringsgruppen og
Integrationsforum

Derudover:
- Opfølgning fra frivilligcentret på folkemødedebat og
virksomhedsbesøg. Forslag fra mødet: Kontakt Silvan
- Integrationsinfo vedr. frivillighed på Frivilligcentrets
hjemmeside fra 2019.
- Status på erfa-møder for flygtninge: succeshistorier om at
komme i job (Nada, Eva og Gabriele) Idé udviklet på
koordinationsgruppemøde. Er ikke i gang endnu.
- Forslag fra mødet: Alle foreninger burde se på de
nuværende aktiviteter – om de skal tilpasses de markant
færre nyankomne flygtninge.
- Emne frembragt på mødet: Hvordan kommer foreningerne
i fremtiden i kontakt med flygtningen?

Status for
Holte Star Fodbold (mænd) har kontaktet Frivilligcentret og
indsatsgrupper/idégrupper tilbyder 1-2 fripladser på 3 hold per hold:
og nyt fra de frivillige
• Senior (18-45 år)
• Superveteran (45-50 år)
• Grand superveteran (51+)
Træner onsdage kl. 19.30-21 på Rudegaard Stadion v.
Holtehallerne.
Der spilles 8 mands fodbold. Klubben kan hjælpe med tøj og
muligvis også sko. Træner udendørs frem til cirka efterårsferien.
Indendørs i vinterhalvåret.
Kontaktperson i klubben: Thomas Skov, 30 36 13 52 – mail:
thomas.skov@mail.com
-

Sundhedsgruppen – intet nyt
Nye boliger-gruppen – opfølgning ønskes. Eva indkalder
gruppen.
Velkomstgruppen – opgaven er vigtig, de frivillig ved ikke
hvornår de kommer og hvor de kommer fra. Hvorfor er
kommunikationen gået i stå? Niels kontakter
Jamila/Beskæftigelse for at genoptage samarbejdet igen.

Evaluering af
samarbejdsmodel – det vi
kan nå

Udskydes til næste møde i oktober.
• Strukturen i den nye samarbejdsmodel
• Integrationsnetværket
• Fastsættelse af valg til 2019

Næste møde og evt.

Mandag 29. oktober kl. 16.30-19
På dagsordenen: Evaluering og model for samarbejde i
2019. Besøg af boligsocial vicevært fra boligforeningen
Birkebo Gry Vangskjær
Vært: Ulla Andersen / Nordvangaard (ullaandersen@mail.dk)
Mandag 10. december kl. 16.30.-19, hvor?

4

Con Amore Kulturpris 2018 gik til Rudersdal Kommune.
Rudersdal Kommune fik fredag den 24. august, under
kulturmødet på Mors, overrakt Con Amore Kulturpris 2018
for at være den kommune, som skaber de bedste vilkår for
lokale ildsjæle og kreative kræfter. Det er DATS,
Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed og AKKS,
Amatørernes Kunst og Kulturråd, som uddeler prisen.
Nada Naanaah, formand for Dansk/Syrisk Kulturforening,
havde indstillet Rudersdal Kommune og havde udarbejdet
en meget fin indstilling. Nada var taget til Mors Kulturmøde
og overværede, da Rudersdal blev udråbt til vinder. Det
var en begivenhedsrig dag.

Tilmeldte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eva Sverdrup-Jensen, Røde Kors, Marieshoppen, Dansk-syrisk Kulturforening
Pia Sverdrup-Jensen, Nærum Kirke, Dansk-syrisk Kulturforening og Marieshoppen
Niels Helmø, Birkerød Flygtningekontakt og Cykelprojektet
Sten Sverdrup-Jensen, Røde Kors og pc-projektet
Lilian Holm, Kontaktgruppen
Karin Andreasen, Røde Kors
7. Ulla Andersen, Nordvanggård/Bistrupvenner, Røde Kors
8. Eva Nanni, Venligboerne, Egebæks Venner
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Afbud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hanne Bruun, Kontaktgruppen
Erik Kristiansen, Røde Kors
Kristian Geiker, Beskæftigelse
Martine Borum, sagsbehandler Beskæftigelse
Gitte Næsbøl, UiR
Signe Holck Jensen, DFUNK
Lotte Hassing, Frivilligcentret (Referent)

Gabriele, Kontaktgruppen
Kim H, Jobcafé/Røde Kors
Helle Nielsen, Kontaktgruppen
Thorkil Damsgaard, Birkerød Flygtningekontakt
Nada Naanaah, Dansk-syrisk Kulturforening
Hanne Nicolaisen, Venligboerne
Anne Mette, Venligboerne
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