
Referat fra møde 2 i Koordinationsgruppen 
Onsdag den 4. april 2018 kl. 10.30-12.30  
 
Sted: Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Storm P, Lokale 202 
 
Til stede: Kristian, Kristina, Hanne B, Gitte N M, Niels, Eva N og Lotte 
Afbud: Gabriele og Nada. 
 
 

Emne Uddybning 

 

Forslag fra Inte-

grationsforum, 

herunder op-

følgning 

 
Kick-off møde: 
Ændring af Kick-off-møde til status-møde, der afholdes første halvår af 
2019. 
Indhold: Status på samarbejdsmodel. Der udarbejdes en projektbeskrivelse 
hvor bl.a. formål, deltagere og udvalgte temaer (f.eks. silosamspil) beskri-
ves. 
Arbejdsgruppe ser på indhold, tid og planlægning og kommer med oplæg i 
løbet af året: Eva, Niels og Gitte N M.  
 
 

 

Forslag fra Inte-
grationsnetvær-
ket, herunder 
opfølgning 

 
Spørgsmål til Koordinationsgruppen fra integrationsnetværksmøde 29. ja-
nuar: 
 
- Status over aktiviteter og indsatsgrupper (Unge flygtninge, Sundhed, Ege-
bæk, Ny bolig og Velkomst):  
Er udarbejdet af Niels og udsendt til kommunale medarbejdere og alle i In-
tegrationsnetværket den 24.3.18. 
 
- Sommerferieaktiviteter:  
Tilbud sendes ud til alle børn via skolerne. UIR (Gitte) udsender også over-
sigten til Integrationsnetværket og Integrationsteam og andre relevante 
modtagere. Mange af aktiviteterne koster noget, men der kan søges Fri-
tidsforstærkning (tilskud). 
 
- Tilgang til baggrundsviden om nyankomne:  
Mulighed for at nyankomne kan underskrive samtykkeerklæring inden det 
første møde med kommunen og de frivillige som bevirker at flygtninge kan 
kontaktes hurtigere af frivillige. Beskæftigelse (Kristian) vil undersøge sta-
tus på ny procedure. 
 
- Status på de unge og deres problematikker fra Gitte (hører måske mest til 
ungegruppen):  
Status på ungegruppen ses i oversigten over indsatsgrupper – se ovenstå-
ende. 
 
- Boligfordelingspolitik:  



Der ønskes mulighed for at bytte/tildele permanente boliger, så boligstør-
relse passer til behovet. Der kan evt. etableres en indsatsgruppe med de 
nødvendige kompetencer, herunder bør de boligsociale medarbejdere og 
de dele af kommunen, som samarbejder med boligselskaberne, deltage. 
Der blev ikke truffet nogen beslutning. 
 
Ovenstående svar bringes videre til Integrationsnetværket af Lotte. 
 
 
 

 
Forslag fra koor-
dineringsgrup-
pen til nye ind-
satser og op-
følgning på 
igangværende 
 

 
Forslag om fritidsundervisning for unge flygtninge v. Gitte Magnus: 
Som alternativ til sprog/integrationspraktikker. Dog er der ikke så stort be-
hov længere. 
UIR vil gerne have input til fritidsundervisning til flygtninge (gratis kurser). 
Kataloget oversættes fremover til flere sprog. 
De frivillige vurderer, at flygtningene ikke kommer uden at blive fulgt til dø-
ren.  
 
De 3 Ungecentre i hhv Birkerød, Holte og Nærum vil kunne give 
mulighed for socialt samvær med danskere. Alder: 12 og 25 år. 
Forslag:  

- UIR kan invitere sig selv på besøg i Dansk-Syrisk Kulturforening 
(Nada:"nnaanaah@gmail.com") og Eritreansk Forening (Yodit Te-
feri: ”yoditteferi@hotmail.dk”). 

- Spørg velintegreret om hvorfor de meldte sig til idrætsfor-
ening/kursus og bliv klogere på motivationen. 

 
Jobs Partner v. Eva: 
Møde i aften dd. mellem Eva, Niels, Trine, Gitte, Kim og Jobs Partner. 
(Udenfor referat:  Der blev på mødet skabt god mulighed for at følge udvik-
lingen i dette nye koncept, som er en AVU-uddannelse (9. klasse )- med en 
overbygning i form af ekstraundervisning/ mentorstøtte fra JobsPartner.  
Der er pt. 21 elever fra Rudersdal, som studerer på VUC i hhv. Hillerød og 
København.)  
 
Erfa-møder for flygtninge omkring jobsøgning. Fremsat at Kim Hedemann 
(Jobcafeen): 
Kim inviteres med til næste møde for at uddybe. (Lotte kontakter Kim) 
 
Økonomistyring. Fremsat af Martha Ahlmann: 
Forslag:  

- Budgetlægning bør introduceres, når flygtningene ankommer til 
kommunen. Denne indsats kan der følges op på efter et års tid. 

- De frivillige må gerne have mere opmærksomhed på økonomi og 
rådgivning omkring dette. 

- Frivilligcentret har søgt om midler til økonomisk rådgivning. Får 
svar i ultimo maj. Åben for alle. 



- Anne-Mette, Venligboerne Ung arrangerer økonomimøde i morgen 
med Danske Bank 

 
Fastholdelse i job. Fremsat af Martha Ahlmann: 
Udskydes til næste gang. 
 
Økonomisk støtte til højskoleophold ell. lign. Fremsat af Thorkil Damsgaard 
(BFK): 
Møde vedr. fondssøgning mellem Niels, Kristian, Jamilla og Thorkil 12.4. 
 

Eventuelt   
Eva har kontakte Beskæftigelse vedr. ordning om udlån af lokaler på Ege-
bæk. Eva indkalder til møde, når der er nyt. 
 
Beskæftigelse er kontaktet af advokat, der vil oprette juridisk-økonomisk 
rådgivning. Henvendelse sendt videre til Frivilligcentret og de frivillige. Der 
afholdes møde 17. april kl. 10 i Frivilligcentret. 
 
Integrationsteamet: Opfølgningsmøde på Nordvanggård 9. april kl. 16.30-
17.30. Det er stadig muligt at få psykologhjælp oven på oplevelserne. 
 
Kristian kommer med organisationsoverblik på Beskæftigelsesområdet næ-
ste gang. 
 
Referater fra koordinationsmøderne, integrationsforum og integrations-
netværket sendes ud som link i mail. Referater lægges på Frivilligcentrets 
hjemmesiden. 
 

Næste møde og 
evt. ekstra 
møde 

Onsdag 16. maj kl. 13-15 i Frivilligcentret 

  

 
 


