
 

         

 
 
 
 
 
 

REFERAT  
Møde i Integrationsnetværket den 9. september 2020 klokken 16.30 – 18.30  
i Frivilligcentret, mødelokale 202 
 
 
16.30 Velkommen til mødet  
 
 
16.35 Den kommunale integrationsindsats  

Vi havde besøg af Helle Winther Attila, afdelingsleder med ansvar for Integration, Rudersdal 
Kommune. Helle orienterede om 
 
- Corona breder sig og Rudersdal er nu i rød zone med skærpede retningslinjer.  

https://www.rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-kommune-foelger-skaerpede-retningslinjer 
IJobcentret vil afvikle flere samtaler digitalt og via telefon og der vil være tolk. Der vil stadig 
være mulighed for personlige møder. Væksthuset kan hjælpe hvis der er særlige behov. 

- Gratis mundbind i jobcentret udleveres i åbningstiden, der er begrænset fra 10-13 
- Helle sender invitation til stormøde, som er sendt til job-parate og aktivitetsparate, så vi 

frivillige kan støtte borgerne. Møde planlagt den 22. sept. 
- Kommunen skal vejlede i repatriering og gør det med brev, der er oversat til arabisk, farsi og 

engelsk. Vi bad om at få det oversat til Tigrinja, og det vil Helle gerne.  
- OBS hvis man mister opholdsgrundlag, så har man 30 dage til at søge. De regler gælder 

selvom man anker afgørelsen. 
- Foreninger bad om mere støtte i forbindelse med tragedien, der har ramt hårdt i den 

eritreanske gruppe. Der er brug for krisehjælp til gruppen og en indsats på tværs af de 
eksisterende hjælpesystemer. Helle tager ønsket med tilbage til kommunen. Foreningerne 
hjælper gerne med at beskrive behov og målgruppe. 

 
 

16.35  ForeningsBazar den 13. september 
 ForeningsBazar bliver desværrre aflyst p.gr.a. Corona. Frivilligcentret, DGI og Røde Kors arbejder 

på en plan B hvor foreningerne kan få goodie-bags til børnene. 
  
16.50 Nyt fra Frivilligcentret  

- Unges Verdensmål – Vi vil så gerne have unge fra gru grupper der har lyst til at være med på en 
weekend-workshop 26-27? https://www.facebook.com/events/958656924582643/ 

 - Når Naturen Kalder – Åbent arrangement den 17. september 
https://www.facebook.com/events/3072751876157384/ 

 - Frivillig-Uge for Bæredygtige Fællesskaber - Er der nogen der vil åbne dørene?  
 - Gratis Kurser for Center for Frivilligt Socialt Arbejde www.frivillighed.dk  
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17.10 Integrationsnetværkets egen Runde  
  

- Dansk Syrisk Kulturforening har travlt med torsdagscafe, sy-værksted, samarbejde med 
plastposefrit Rudersedal, sommerlejr, dimensionsfest, Madduft i Mariehøj, lørdagsskole og 
Leg og Læring. Der er fondsmidler til at købe 26 computere til skolebørn. Friluftsrådet har 
givet tilskud til projekt natur og kunst sammen med billedskolen.  

- Nærum Kulturcafe er flyttet til Nærum Bibliotek og genåbner med tirsdagscafe suppleret 
med en-til-en lektiehjælp 

- Dansk Eritreansk Forening har holdt weekend for børn i Bøllemosen. De har 2 telte som kan 
lånes/lejes. Desuden tur til Frilandsmuseet og Leg og Læring. Gruppen er ramt af tragedien. 

- Lillian er knyttet til Nærum Cafeen men med en-til-en undervisning og hjælp til at klare sig i 
det danske samfund 

- Røde Kors Birkerød har sat Venner Viser Vej på hold og i stedet brugt kræfterne til en ny 
kvindecafe.  

- Snik Snak er endnu ikke genåbnet efter Coronaen. De overvejer fremtiden og vil muligvis 
flytte møderne fra Egebæk og ind i Frivilligcentret 

 
18.10 Tak for i dag og næste møde  

Næste møde: 19 november 16.00 – 18.30 
Vi inviterer Væksthuset eller Ung i Rudersdal 
Vi har debat om den frivillige integrationsopgave fremadrettet  


