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Referat af integrationsnetværksmøde mandag den 28. august 2017 

Deltagere: Eva Nanni, Venligboerne, Eva Sverdrup, Marieshoppen, Niels Helmøe, Birkerød 

Flygtningekontakt, Bjarne Bjarne Christiansen, Egebæk, Gitte Lau, Venligboerne, Søren Grotum, 

Frivilligcenter Rudersdal, Thorkil Damgaard Olsen, Birkerød Flygtningekontakt, Nada Naanaah, Dansk-Syrisk 

Kulturforening, Ulla Andersen, Bistrupvenner, Aktivitetsgruppen, Birgitte Erichsen, Nærum Menighedsråd, 

Erik Kristiansen, Røde Kors, Anne Mette Maimann, Venligboerne, Hanne Nicolajsen, Venligboerne, Hanne 

Brunn, Kontaktgruppen i Nærum, Sten Sverdrup-Jensen, Røde Kors, Lillian Holm, Kontaktgruppen Nærum, 

Anja Gjerulf, Frivilligcenter Rudersdal. 

Gæster: Mette Krogh Hansen, Frivilligcenter Rudersdal, Anja Thygesen, Red Barnet, Ib Hedegaard Sørensen,  

Bo Eriksen, Kultur, Rudersdal Kommune, Martha Ahlmann, Integrationsteamet, Rudersdal Kommune. 

Referent: Eva Sverdrup 

Emne Uddybning 

Velkommen ved 

mødeleder og værter 

Eva Sverdrup fra Marieshoppen fortalte om deres forskellige aktiviteter. 

Opfølgning fra sidste 

referat 

Batoul efterlyser en dato, hvor evaluering af LBB-projektet kan finde sted.   

Der var ved mødets afslutning enighed om at foreslå den 30. oktober 2017, som også er 

datoen for næste integrationsnetværksmøde.  

Information om 

FrivilligBørs 2017 v. 

projektmedarbejder 

Mette Krog Hansen, 

Rudersdal Frivilligcenter  

 

Der er informationsmøde om FrivilligBørs den 20. september. Tilmeldingsfristen er den 

15. september. Se inspiration på frivilligcentrets hjemmeside samt det uddelte 

informationsmateriale.  

Anja Thygesen fra Red 

Barnet - tilbud om 

aktiviteter og oplevelser til 

flygtningefamilier  

 

Red Barnet Furesøen inviterer Rudersdal-flygtningefamilier til ture/aktiviteter for 

børnefamilier en gang om måneden. 

Kontakt Anja Thygesen på tlf. 29127772 eller oplevelsesklubfarum@redbarnet.dk  

Hvem er Ib Hedegaard?  Ib Hedegaard fortalte om sit engagement i den tidligere LBB-styregruppe og sin fortsatte 

interesse på integrationsområdet. 

Ib tilkendegav, at han stiller op til valg som medlem af den kommende styregruppe. 

Flere deltagere på mødet opfordrede ham til at tilmelde sig en eller flere af de 

aktiviteter, som foregår i Netværket, dels fordi vi mangler frivillige, og dels fordi det 

synes relevant, at medlemmer af en kommende styregruppe kender det bagland, 

han/hun repræsenterer.  

Indsatsgrupper:  

Information fra 

Velkomstgruppe 

Information fra 

Flyttegruppe 

Spiseseddel til nytilflyttede flygtninge for at klargøre, hvad der er nødvendig viden og 

spiseseddel til flygtninge, som skal flytte i permanent bolig, er klar (Sidstnævnte venter 

på tilbagemelding fra kommunen) 
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Evt. nyt fra 

Sundhedsgruppen  

 

De to grupper består af hhv. Niels Helmøe, Gitte Lau, Nada Naanaah, Hanne Bruun og 

Eva Nanni – og Niels Helmøe, Gitte Lau, Nada Naanaah, Hanne Nicolajsen og Eva 

Nanni. Gruppen er åben for flere deltagere. 

Sundhedsgruppen har afholdt endnu et orienteringsmøde om Det danske 

sundhedssystem. Denne gang for arabisk talende. Disse infomøder vil fortsætte. 

Gruppen vil arbejde på at tænke i forebyggende baner mht. kost, motion og lignende. 

Gruppen består af Susanne Cordes, Nada Naanaah og Eva Nanni.  

Det blev endnu engang drøftet, hvad der gør en opgave eller et projekt til en 

indsatsgruppe. Endelig afklaring mangler. Enighed om, at der skal være rapportering 

fra disse grupper ved hvert møde i Integrationsnetværket.  

Rudersdal Kommune:  

Nyt fra Beskæftigelse, 

Martha Ahlamnn 

Nyt fra Kultur, Bo Eriksen 

Nyt fra Beskæftigelse  

Kommunens samarbejde med A2B er ophørt pr. 1. november. Eleverne overføres 

mestendels til sprogcenter Hellerup. 

Ny familiekonsulent ansat pr 1. september.  

Større tilgængelighed i Jobcentret.  

Forsøgsvis har Jobcentret åben for personlig henvendelse  

Mandag og tirsdag fra kl. 13-14.30 og fredag kl. 10-12, hvor man kan komme til at tale 

med en sagsbehandler i receptionen.  

Man skal blot møde op og henvende sig i receptionen.  

Derudover er der åben rådgivning på torsdage kl. 15-17 på Rudersdal Rekruttering.  

Der etableres fast lokale til boligmedarbejder på Egebæk. 

Straksaktiveringen omstruktureres og koordineres bedre, og en ny medarbejder 

(Søren) er ansat.  

Samarbejde med mentor Dawoud er ophørt.   

Sprogbonus (som gives ved bestået Dansk 2 og højere) er omfattet af regler for 

kontanthjælpsloftet. 

Fraflytning af Skovly forberedes og kommer til at foregå over længere tid med gode 

intentioner. 

Kultur 

Nyt fra Kultur 

 

Svømning:  

Nye tilbud om svømning:  

Det forventes, at svømmetilbuddene igangsættes i starten af november, samt at 

svømmeundervisning er gratis. 

De 10 gratis adgange for nye flygtningen vil kræve, at de kan svømme før de får 

adgang til at benytte svømmehallen samt en mindre betaling for udlevering af 

adgangsbrikken (der refunderes vil afslutning af anvendelsen. 

For ikke svømmere (børn) 8 gange leg i vand, for voksne mere målrettet undervisning. 
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Mere information kommer i oktober. Undervisning for børn i Rundforbi, for voksne i 

Birkerød.  

Der arbejdes med integrerende fodbold. Der arbejdes også med badminton på Egebæk 

og Rundforbi. 

Der er nye unge fra Rudersdal, som gerne vil arbejde med integration – der skabes 

kontakt til de unge fra Red Barnet. 

Man kan søge fritidsforstærkning til fritidsaktiviteter for børn. 

Temamøde om forskningsprojektet ”Samspillet mellem den frivillige og den kommunale 

sektor den 19. september 2017 kl. 17.00 – 18.00 i Per Kirkeby-lokalet på Kulturcenter 

Mariehøj. Tilmelding til Bo Eriksen, boe@rudersdal.dk eller Kristina Dyrlund, 

krdy@rudersdal.dk  

Næste møde og evt.  Næste møde er den 30. oktober. Røde Kors er vært og mødet foregår i Kulturcenter 

Mariehøj.  
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