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Referat af integrationsnetværksmøde den 29. maj 2017  

 

Deltagere: Gitte Lau, Venligboerne, Niels Helmøe, Birkerød Flygtningekontakt, Bjarne Christiansen, Egebæk 

Venner, Susanne Cordes, Bistrupvenner, Søren Grotum, Frivilligcenter Rudersdal, Erik Kristiansen, Røde 

Kors, Eva Nanni, Venligboerne Rudersdal, Kim Hedemann, Jobcafeen, Anne Mette Maimann, Venligboerne, 

Maj-Britt Zielke, Venligboerne Rudersdal, Gabriele SalMuth, Kontaktgruppen i Nærum, Hanne Bruun, 

Kontaktgruppen i Nærum, Eva Sverdrup-Jensen, Billedskolen, Sten Sverdrup Jensen, Røde Kors, Søllerød, 

Lillian Holm, Skovly, Bo Eriksen, Kultur, Rudersdal Kommune, Arna Ósk Rúnarsdóttir, Integrationsteamet, 

Rudersdal Kommune og Anja Gjerulf, Frivilligcenter Rudersdal.  

Gæster:  

Linnea Andersen, Esra og Linnea, Red Barnet Ungdom  

 

Referent: Anne Mette Maimann  

Emne Uddybning 

Velkommen ved 

mødeleder og 

værter 

Gitte Lau fra Venligboerne Rudersdal fortalte om deres forskellige aktiviteter. 

Søndagscafé, ungegruppe, lørdagscafé på Nordvanggaard en gang om måneden – næste 

gang 17.6.  

 

Tilføjelse: 

På facebookgruppen "Venligboerne Rudersdal" er der oplysninger om aktiviteter og andet 

om integration. 

Opfølgning fra 

sidste referat 

Mødeleder ridsede op, hvad der blev talt om på sidste møde.  

Børnevenskabs-

grupper på 

Nordvanggård    

Esra, Linnea og Linnea fra Red Barnet Ungdom fortalte om deres børne-venskabsgrupper på 

Nordvanggård.  

Aktivitet om søndagen i 2-3 timer, for 20-25 børn (5-15 år), som bliver inviteret; dem der har 

boet der, og dem som bor der. Cirka 10 frivillige. Planlægger aktiviteter efter aldersgruppe. 

Sigter efter venskab og aktivering af børnene. Har også udflugter i ferier og højtider. Sigter 

efter en feriekoloni i sommerferien – der blev tilbudt erfaringsudveksling efter behov fra 

nogle af netværkets medlemmer. Der skal helst planlægges, så det ikke falder oven i andre 

aktiviteter. Det er vigtigt, at pigerne kan komme med, så der ikke sker en opdeling. Forældre 

må ikke deltage, men andre unge, som kan sproget, vil måske kunne deltage. 

Der er planer om nye projekter i Rudersdal kommune, blandt andet på Egebæk.  

Nyt fra Rudersdal 

Kommune 

17.00: Nyt fra Beskæftigelse, Integrationsteamet - ved Arna Ósk Rúnarsdóttir.  

Martine er gået på barsel. Jamila er kommet tilbage. Åben rådgivning bliver flyttet til torsdag 

eftermiddag (udenfor skoletid) snart, bliver annonceret på Birkerød Flygtningekontakts side, 

når det flyttes – frivillige kan komme med generelle spørgsmål. Der er kommet mere fokus 

på sanktionering, fordi der er dårligt fremmøde i sprogskole (Hellerup sprogcenter og især 

A2B) og praktik. Der er mange, som bliver væk, fordi undervisning eller praktikplads er 

demotiverende. Der ønskes mere tid på et integrationsnetværksmøde til at snakke om disse 

problemer, og måske høre mere fra flygtningene. 
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Uklart hvordan den nye ’pulje’ skal administreres, da det ikke vides hvilke forudsætninger 

midlerne kan gives under. Der bliver meldt ud, når der kan søges. 

Der efterlyses igen et referat fra LBB-mødet. Der er også ønske om kopier af de tre 

resulterende evalueringer i udprintet form; Arna vender tilbage. Der efterlyses igen et nyt 

afsluttende møde af LBB – hvilket der er interesse for både fra frivillige og kommune, men 

det vil kræve betaling af de ansatte, som er stoppet, for at bruge tid på det. Har været oppe i 

styregruppen, men det er uvist, om der sker noget. Søren tager kontakt til Martha for at få 

sat gang i det. 

Flygtninge er ikke berettigede til ferie, og må ikke rejse væk. Kulturcaféen tager på tur til 

Sakskøbing med nogle af familierne, og søger om tilladelse til det, de udvælger nogle af de 

udsatte familier. 

 

17.20: Nyt fra Kultur, Bo Eriksen. 

Kulturområdet giver midler til netværket, og vil derfor gerne deltage mere, for også at 

hjælpe os og Beskæftigelse med at nå nogle resultater. Frivillighed ligger under Kultur, og 

administreres af dem. Kulturområdet administrerer også §18- og Fritidspuljen og vil gerne 

have mere evaluering på, om pengene bliver brugt på det rigtige. Vil gerne hjælpe med 

kontakt længere op i kommunen, imellem de forskellige forvaltninger og til deres netværk af 

foreninger, frivillige mv.  

Der blev efterlyst en integrationskoordinator, som kan stå for, at henvendelser til hele 

kommunen ender det rigtige sted og bliver fulgt op på. Bo kan hjælpe med det indenfor 

kultur, men ikke andre steder, og efterlyser, at de frivillige bruger dem mere. Der kan 

efterlyses kulturelle og sportslige aktiviteter, eller støtte til at starte nogle aktiviteter op. 

Svømning, adgang til svømmehal og integrations-svømmehold bliver der fulgt op på og 

vendt tilbage med på næste møde. 

Der er også stadig mulighed for at søge penge fra Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje 

Tilføjelse fra Bo Eriksen, Kultur:  

Med afsæt i Folkeoplysningsudvalgets bevilling til Integrationsnetværket for 2016 og 2017, 

deltager Kulturområdet som sparringspartner og ønsker at understøtte 

Integrationsnetværket bedst muligt. Kulturområdet arbejder med afsæt i at ”samle og 

sprede”. Det vil sige, at alle foreninger og frivillige kan rette henvendelse til Kulturområdet 

og vi vil efterfølgende formidle henvendelsen videre til Rudersdal Kommunes øvrige 

fagområder (såfremt dette er relevant).  

Kulturområdet er ansvarlig for uddeling af § 18 - frivilligt socialt arbejde, folkeoplysende 

aktiviteter mv. og i forlængelse heraf har Kulturområdet også mulighed for at understøtte 

og vejlede foreningerne og de frivillige med igangsætning af nye aktiviteter inden for både 

Kultur, idræt mv. 

Adgang til Svømmehallen og integrationssvømmehold vil blive afklaret snarest muligt og 

meddelt ud. 

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2016, at Kulturområdet fremover vil have det 

overordnede for frivillighed i Rudersdal Kommune og i den forbindelse har Rudersdal 

Kommune ansat en frivillighedskonsulent som sidder i Kulturområdet. Hendes navn er 
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Kristina Dyrlund og hun kan kontaktes på mail: krdy@rudersdal.dk. Kristina er også 

kontaktperson i forbindelse med frivillignetværket. 

Målrettet ansøgninger kan Kultur henvise til kommunens hjemmeside under ”Aktiviteter 

for børn og unge” under: https://www.rudersdal.dk/infosider/aktiviteter-boern-og-

unge?search=fritidsfor hvor der kan ansøges via Fritidsforstærkning eller Dansk 

Flygtningehjælps Fritidspulje. 

Alle medlemmerne af Integrationsnetværket kan altid kontakte Bo Eriksen på telefon nr. 

7268 5617 eller mail: boe@rudersdal.dk. 

Pause  10 minutters pause 

Udkast til 

samarbejdsaftale 

med Rudersdal 

Kommune  

Kort status fra Redaktionsgruppen om udkastet til samarbejdsaftalen med Rudersdal 

Kommune.  

Venter på et styregruppemøde, for at høre kommentarer til det sendte udkast til 

samarbejdsaftalen, før der kan arbejdes videre. De frivillige har godkendt aftalen, nu venter 

vi på kommunen, og om de har nogen ændringsforslag.  

Venskabsfamilier Der mangler venskabsfamilier – hvordan kan vi imødekomme behovet, og skal der etableres 

en indsatsgruppe? 

Røde Kors leder efter muligheder for at finde aktivitetsledere og frivillige, Erik sender flere 

informationer ud på mailen. Røde Kors har forsøgt med rigtig mange annoncer, artikler og 

opslag, men ingen fra Rudersdal har vist interesse, der har været lidt interesse fra KBH, men 

er sprunget fra igen. Mange kommuner har problemer med at finde aktivitetsledere og 

frivillige. Rudersdal har 220 netværksfamilier.  

Forslag til at finde frivillige venskabsfamilier:  

Forslag om at bede kommunen om at sende breve ud gennem e-boks eller lignende. Også 

forslag om netværksbaseret kontakt. Forslag om at nytænke introduktion til flygtninge, med 

nye typer frivillige (eksempel om Skanderborg). Forslag om samarbejde med skolerne 

(bestyrelse, intra mv.). Bedre erfaringsudveksling, netværk og frivilligpleje, for at beholde de 

frivillige og holde dem motiverede. Forslag om at rekruttere ’gamle’ flygtninge. 

Forslag om, at arbejde videre med en ny type frivillige i vores netværk, som kan hjælpe til de 

første 3-6 måneder. Kræver bedre info fra kommunen. 

Der følges op på det på næste integrationsnetværksmøde. 

Fælles 

rekrutterings-

arrangement og 

aktivitetslisten  

Frivilligcentret:  

Fælles rekrutteringsarrangement; Nærum Kulturdag mv.  

Behov for opdaterede brochurer - flyttes til næste møde. 

Næste møde og 

evt.  

Næste møde – hvem er vært? 

Næste møde afholdes i august hos Marieshoppen, Eva Sverdrup.  

I oktober er det Røde Kors, der er vært.  

Sidste møde er i december, der er pt. ingen vært – præcise mødedatoer for de tre 

kommende møder meldes ud i løbet af juni 2017.  
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