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Integrationsnetværket d. 7. november 2016.  

Deltagere: Gitte, Michael, Bjarne, Anne Mette, Eva, Birgitte, Helle, Hanne, Sten, Yodit, Nada, Karin, Eva, 

Søren, Erik, Batoul, Lotte og Anja. 

Emne Referat 

Velkommen Hanne fortalte kort om lokalerne, som bruges af kontaktgruppen, og deres 

aktiviteter.  

”Hvad rør sig” - runde Alle fortalte kort om, hvad der rør sig her og nu 

Opfølgning på referat 

fra sidst 

Alle punkter er medtaget i dagens dagsorden og for at udnytte tiden bedst 

muligt, gik vi direkte videre til nyt fra Kommunen 

Nyt fra Kommunen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Batoul:  

- Transporttilskud: Skal nu søges i Jobcentret og ikke som tidligere i 

Ydelse. Der er skabt mulighed for at kunne modtage tilskud forud, så 

det gives i takt med, at aktiviteten påbegyndes.  

 

- Jobnet: Det har hidtil været et krav, at jobparate skulle tjekke forslag 

om job samt opdatere CV. Der er nu mulighed for at taste ”fravær” fra 

dette. Borgerne bliver ikke trukket i ydelse. 

Der kan være fremsendt en advarsel, men ingen er trukket i ydelse, og 

skulle det alligevel være sket, så er det en fejl.   

- Fraværsmelding til sprogskole: Aftalen med Sprogskolen er, at det skal 

kunne lade sig gøre at melde fravær pr. telefon – sms og e-mail kan 

også bruges. Fraværsmelding via nettet er kun en af flere muligheder. 

Batoul tjekker op med Sprogskolen.   

- 225-timers-reglen: Kun ægtepar er omfattet og kun ægtepar, hvor den 

ene har været her i to år. I det tilfælde kan man blive ramt af 225-

timersreglen. Borgere kan fritages, hvis der er en lægelig vurdering 

eller sociale udfordringer, der taler for det. Kommunen træffer denne 

beslutning. 

- SERVICEFRADRAG: I forbindelse med optjeningen af de 225 timer 

præsenterede Sten en serviceerklæring for arbejde udført for private. 

Sten er pt. ved at undersøge om flygtninge kan opfylde arbejdskravet 

for de 225 timer ved servicearbejde i private hjem.  

- E-boks: Flere oplever, at der sendes flere af de samme breve og det er 

svært at få overblik over brevene, da der ikke står i emne-overskriften, 

hvad brevene handler om. Batoul går videre med det.   

- Ansættelse af familiekonsulent: Batoul oplyste, at der er ansat en 

familiekonsulent, der hedder Jalilla.  

- Bjarne efterlyste en person, der kan varetage det forebyggede 

opsøgende arbejde. Denne opgave kan måske varetages af den nye 

familiekonsulent. Hun inviteres med til det næste netværksmøde.  
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Boligsociale med 

arbejdere 

 

Kirsten Schmidt og Andreas Christensen fortalte om deres arbejde og deres 

rolle som boligsociale medarbejdere.  

Kirsten Schmidt og Andreas Christensen oplyste, at de dækker de almene 

boliger, herunder alle, der får anvist en bolig gennem kommunen. Pt. er en stor 

del flygtninge. De dækker ikke de midlertidige boliger. Der er netop udsendt en 

pjece om deres arbejde, og hvordan de kan kontaktes. Pjecen sendes med som 

bilag til dette referat og kan også findes på Frivilligcentrets hjemmeside.  

 

Bjarne efterlyser den boligsociale indsats for de midlertidige boliger.  

Netværket vil gerne inviteres med fremover til de oplæg, som de boligsociale 

medarbejdere holder for kommende lejere.  

LBB og 

Integrationsnetværket, 

status og fremtid 

Batoul oplyste, at styregruppen arbejder på en model for det fremtidige 

samarbejde. I det arbejde indgår forslag fra Batoul, og hun vil - senest i februar 

2017 - henvende sig til netværket med henblik på forslag og ideer til, hvordan 

samarbejdet kan forme sig fremover.   

Bjarne gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det er vigtigt at diskutere 

den fremtidige organisering i netværket.   

Meddelelser og 

eventuelt  

Frivilligcentret har pt. midler til at drive Integrationsnetværket frem til og med 

december 2016, men vi leder med lys og lygte efter midler til at fortsætte. 

Hvad angår de unge frivillige, som flere søger efter, så er Projekt Frivilligs 

skolebesøg en mulighed for at finde frivillige. Anja sender en invitation til 

besøget på Birkerød Gymnasium tirsdag d. 29. november.  

Lotte gjorde opmærksom på IT-kurserne for integrationsfrivillige. Der er stadig 

ledige pladser tirsdag den 22. november fra kl. 10-14. Tilmelding hos 

Frivilligcentret.  

Sandwich og tak for i 

dag.  

Næste møde er den 30. januar 2017, kl. 16.30-19 hos Dansk-Syrisk 

Kulturforening, Mariehøjcentret, Øverrødvej 246, 2840 Holte.  

Ønskede gæster til netværket fremover: 

Familiekonsulent Jalilla 

Beskæftigelses jurist  

IB fra LBB–styregruppen.  

 

 


