
Referat fra Integrationsnetværksmødet den 30. januar 2017 

Deltagere: 

Niels Helmø, Susanne Cordes, Eva Nanni, Erik Kristiansen, Gitte Lau, Bjarne C, Maj-Britt Zielke, Hanne Bruun, Kim 

Hedemann, Gabriele Lassen Salmuth, Eva Sverdrup-Jensen, Sten Sverdrup-Jensen, Jette Boje Nielsen, Ulla 

Andersen, Nada, Batoul Jabr, Arna, Hanne Nicolaisen, Pia Sverdrup-Jensen, Anne Mette Maimann, Anja Gjerulf og 

Lotte Hassing.  

Referent: Anne Mette Maimann, Venligboerne Rudersdal 

Emne Referat  

Velkommen ved 

mødeleder og værter 

Nada fra Dansk-Syrisk forening Kulturforening fortalte om foreningen og deres aktiviteter.   

Opfølgning fra sidste 

referat 

Gæstedeltagerne nævnt ved mødet den 7. november deltog ikke, da mødet kom til at 

handle om det fremtidige samarbejde, og det derfor ikke var relevant for dem at deltage. 

Information om nyt fra 

Kommunen  

Arna og Batoul orienterede om:  

- Åben rådgivning om torsdagen kl. 13-17 hos Rudersdal rekruttering (Birkerød, overfor 

Sognegården) 

- To stillingsopslag hos Rudersdal rekruttering 

- På de midlertidige indkvarteringer skal der orienteres om at beskytte sig mod 

identitetstyveri 

- Genvejen (aftale med Sprogcenter Hellerup om 3 dages sprogskole og 2 dages VUC) får 

ikke lov til at starte nyt hold op, på grund af lovgivning 

- Hvis behov for mentor skal det gå igennem sagsbehandler, et forløb kan ikke startes ved 

at kontakte mentorerne. Ikke alle kan få mentor. 

- Forventning om, at kommunen modtager 90 kvoteflygtninge fra marts og året ud 

(korrigeret fra 106). Derudover familiesammenførte, men der er intet skøn over hvor 

mange. Kommunen får information fra måned til måned om, hvor mange der kommer, og 

hvem de er.  

- Jobcenteret og borgerservice har holdt lukket om onsdagen siden nytår for 

henvendelser, og indtil videre ser det ud til at fungere 

A to B (kombineret sprogskole og erhvervserfaring) har startet aftenhold for de borgere, 

der er kommet i arbejde. Det er kun nye borgere som starter i A to B, ikke nogen som 

allerede er startet i sprogskole et andet sted. De har desuden ikke dansk 3, så alle på dette 

niveau kommer på sprogcenter Hellerup. 

Problemer med mails til borgerne på e-boks, de venter på løsning. Det gælder både 

fejlafsendelser og manglende mails. 

Nytårskuren gik godt, og der var interesse fra flere i erhvervssektoren. Flygtningene tog 

godt imod det, og var meget aktive. Flere frivillige roser initiativet.  

Husk vidensbanken, hvis I mangler informationer fra Kommunen.  

- Nyt initiativ for unge flygtninge (15-24), som præventivt skal sørge for, at de ikke bliver 

en sag i jobcenteret. Første målgruppe inviteres til opstartsmøde den 24. februar for 18-

24-årige. Et andet møde i marts for ønskede aktører. Senere workshop. Hvis nogen 

frivillige er interesserede, kan de deltage i møderne – man skal skrive til Batoul.  



Status fra 

Indsatsgrupperne 

Sundhedsgruppen ved Susanne: deltagere er Susanne, Nada og Eva. De leder efter flere 

deltagere, både frivillige og flygtninge. Der er holdt møder for arabisktalende, 

Tigiriniatalende (Eritrea) og i næste uge for Farsitalende. Møderne handler om kontakt til 

læge, sundhedskortet, 1813, 112, tandhygiejne mv. Der udleveres pjecer fra 

Sundhedsstyrelsen, og der bliver anbefalet at se videoer fra Sundhedsstyrelsen. 

Fremtidigt fokus er på børnesundhed, de praktiserende lægers viden om henvisning af 

traumatiserede flygtninge (tilbud til psykisk sårbare, udfordring mht. sproget), motion for 

flygtningekvinder og information om sukkerstop. Der er plan om rygestopkursus for 

arabisktalende. Der er ikke kapacitet til at afholde møderne ude på bostederne, og 

desværre er det ikke alle der har mulighed for at deltage. Der bliver foreslået at benytte 

søndagscaféen til møderne. Hvis der er mistanke om alkohol- eller stofmisbrug, anbefaler 

Batoul at man siger det til kommunen, så der kan startes et forløb op (afvænning eller 

præventivt arbejde).  

Andre indsatsgrupper: Boligpakken, Kulturforståelsen, Ungegruppen. Beskæftigelse og 

Donation er på standby 

Indledende diskussion 

af det fremtidige 

samarbejde herunder 

Integrationsnetværkets 

formål og profil 

Det blev vedtaget at nedsætte et redaktionsudvalg/redaktionsgruppe bestående af 

frivillige, der sammen med Batoul skriver et nyt udkast til Kommissorium for det 

fremtidige samarbejde. Redaktionsgruppen modtager ideer og forslag til det fremtidige 

samarbejde fra hele Integrationsnetværket og tager det med i skrivearbejdet.  

Redaktionsgruppen består af:  

Bjarne, Niels, Hanne, Steen, Nada og Batoul. 

Forslag, ideer og kommentarer til udarbejdelsen af kommissoriet kan sendes til gruppens 

medlemmer, både før og efter mødet den 7. februar.  

Du kan bruge følgende e-mailadresser: 

Nada: nnaanaah@gmail.com 

Niels: nielshelmoe@mail.dk 

Sten: ssj@ifm.aau.dk 

Bjarne: bbcjp@privat.dk 

Hanne: h.nicolaisen@webspeed.dk 

Batoul: BAOR@rudersdal.dk.  

Kommunen vil gerne fortsætte samarbejdet og dialogen med de frivillige, og gerne gøre 

det endnu bedre. Evalueringen af samarbejdet kommer i uge 8, og skulle gerne blive sendt 

ud.  

Nyt fra de frivillige  Alle fortalte kort om, hvad der rør sig her og nu.  

Meddelelser og evt.  Diskussionen fra i dag kommer formentligt til at indgå som punkt på dagsordenen.  

Der var forslag om tilbud til mænd + håndtering af racisme imellem flygtninge.  

Deltagere fra kommunen kommer til at skrifte i fremtiden – det bliver en fra 

Integrationsteamet, der deltager.  

mailto:BAOR@rudersdal.dk


 

Sandwich og tak for i 

dag 

Næste møde er den 20. marts kl. 16.30 – 19.00 – og det foregår i Frivilligcenter Rudersdal, 

Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246.  

Det 3. møde for Integrationsnetværket i 2017 er sat til mandag den 29. maj kl. 16.30. 

Værten for mødet, finder vi den 20. marts.  

Frivilligcenteret indkalder og sender dagsorden til mødet. Forslag til dagsorden sendes til 

Anja Gjerulf på kontakt@frivilligcentret.dk.  
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