
 

         

 
 
 
 
 
 

REFERAT 
Møde i Integrationsnetværket den 19. november 2020 klokken 16.30 – 18.30  
i Frivilligcentret, mødelokale 202 
 
Tilstede: Lisbeth, Trine, Niels, Gabriele, Nada , Eva S-J, Anne Kathrine og  Karin Røde Kors og  
Eva Nanni og Claus. 
Afbud: Lillian Holm, Ulla, Finn Parbst, Henrik, Helle Nielsen 
Gæster: Helle Winther, Rudersdal Kommune, Peter Bennett, DGI, Christine Pryn, Cool Concerts, 
Nicholas Jarnvig Farr, Væksthuset  
Referent: Eva  
 
Velkommen til mødet  
 
Den kommunale integrationsindsats  
Besøg Helle Winther, Rudersdal Kommune, som svarer på en række spørgsmål, som er sendt fra 
Integrationsnetværket og deltager i dialog med gruppen  

 
 

Sp: Hvor henvender kvinder som ikke er i arbejde og som ikke får ydelser sig? 
Svar: Det er primært Jamilla og Jola, som tager sig af det.  Man har altid ret til hjælp til at komme i 
arbejde, men nedsat arbejdsevne mm kan ændre situationen. Man har ikke en sagsbehandler, men 
kan få kontakt.  Man skal skrive til integrationspostkassen og aftale et møde. Man kan kun komme 
efter aftale. 

 
Sp: Vi savner en psykolog. 
Svar: Familiehuset varetager dette, der er psykologer til rådighed. 
Mht. 225 -timers reglen. Den har været suspenderet under Corona, har været aktiv i en periode og er 
nu suspenderet igen.  Malene Hjelmgaard fra kommunen skriver nogle linjer om tetningslinjerne og 
det sender såsnart hun har det klar. 

 
Sp: Det er svært at vide hvor man er henne. 
Svar: Det ligger i ”Ydelse”. Det skulle være visuelt synligt på Jobnet. 

 
Sp: gives der undervisning i Jobnet? 
Svar: Nej! Der er en video man kan se, der er ikke ressourcer til undervisning. Biblioteket kan ikke 
længere yde servicen (Corona). Kun ”ydelse” kan beregne for den enkelte. 

 
Sp: Hvordan er det med de sociale boligmedarbejdere? 

Frivilligcenter Rudersdal 
Kulturcenter Mariehøj 

Øverødvej 246B 
2840 Holte 

 
T: +45 45 89 00 56 

M: info@frivilligcentret.dk 
www.frivilligcentret.dk 

 



 

         

Svar: kontaktoplysninger på de boligsociale medarbejdere er opdaterede på hjemmesiden,  
https://www.rudersdal.dk/infosider/den-boligsociale-indsats?search=boligsoci 
 
 
Sp: er der en oversigt vedr. julehjælp? 
Svar: Julehjælp skal søges digitalt. Man kan dog hente et skema på Borgerservice. Kommunen hjælper 
Røde Kors og DFH. 

 
Sp: Hvordan med andre julehjælp? 
Svar: der er mange forskellige former for julehjælp med forskellige regler. Principielt må man kun søge 
én julehjælp. Helle vil sende relevante mailadresser ud. 

 
Tak til Helle for klar og oplysende input! 

 
 

Væksthuset  
Besøg af Nicholas Thomas Jarnvig Farr fra Væksthuset, som fortalte om Væksthusets samarbejde med 
Rudersdal Kommune og om indsatsen for borgere med etnisk minoritetsbaggrund.  
Væksthuset vil gerne øge samarbejdet med de frivillige i integrationsnetværket.  
Væksthuset har et unikt 4-årigt samarbejde med Kommunen. Der er 16 konsulenter med forskellig 
faglig kompetence. Der er ca. 435 klienter knyttet til Væksthuset. 
Væksthuset er en socialøkonomisk organisation med almennyttigt formål, som arbejder som et 
forskningsbaseret konsulentfirma. 
Sp: Hvor lang tid bruger hver borger? 
Svar. Typisk et 13 ugers forløb med fast konsulent. Forskelligt antal timer, det svinger men typisk 1 
time om ugen. 
Sp: Tager I kontakt til behandlere f.eks. i Familiehuset? 
Svar: Væksthuset kan ikke indkalde til rundbordssamtale, og tager heller ikke direkte kontakt til 
skolen. Væksthuset er rettet mod beskæftigelse. Der kan samarbejdes også med 
sundhedsmyndigheder evt. vejlede.  
Sprog er en stor udfordring. Der bruges ofte tolk, især i starten, ikke altid nødvendigt senere. 
Væksthuset kan skabe kontakt til Integrationsnetværket til forebyggelse af udfordringer. 
Godt at kunne få folk engageret i foreningslivet. 
Nicholas vil gerne lære os bedre at kende! 
Sp: Hvor mange lykkes det at få i arbejde? 
Svar: Det ved jeg ikke.  
Slides fra foredraget til netværket er vedlagt. 
Tak til Nicholas med håb om mere samarbejde i fremtiden 
 
 
Cool Concerts og koncert-venner? 
Vi fik besøg af Besøg af Christine Pryn, der gerne vil donere billetter til klassiske koncerter og have en 
snak med netværket om interesse og behov for matchmaking. 

https://www.rudersdal.dk/infosider/den-boligsociale-indsats?search=boligsoci


 

         

Frivillighedscentret har fået ti fribilletter til to forskellige koncerter. ellers koster billetterne 150 kr. I 
december koncert i Høsterkøb kirke: Luftens Musik. Varer ca. 2 timer. Koncerten kan ses på YouTube. 
Hvad kan vi gøre for at få vores venner til at lytte til klassisk musik? Flere udtrykte at have haft 
blandede oplevelser med koncerter. Trine foreslog et fremtidigt samarbejde med musikeren Nour, for 
at få et element af arabisk musik med. Musikken kan være med til at bygge bro! Lisbeth sender ud om 
koncertbilletterne og så må det være først til mølle, hvis der er interesse.  
Rudersdalsommerkoncerter.dk og Rudersdalkommunessolister.dk giver information om koncerterne. 
Tak til Christine! 
 
DGI og Røde Kors gør status for Move Beyond og medbringer godte-poser til børnene.   
Peter fra DGI gjorde status. Der var tasker til uddeling til flygtningebørn i kommunen eftersom Idræts-
bazaren blev aflyst, og de ikke kunne uddeles der.  
Peter gjorde opmærksom på at luft og bevægelse er vigtige for den mentale sundhed. Bevægelse 
burde være en vigtig del af integrationen. der mangler dialog mellem idrætsforeninger og NGO’er. Der 
er ofte ikke råd til sportstøj og kontingenter. Den gode velkomst i foreningen er vigtig, det er vigtigt at 
nogen tager i mod. Der kan være skræk for at niveauet er for højt, og inklusion ligger ikke først i 
foreningerne. Velkomstworkshops fungerer godt. Håb om at Idrætsrådet og integrationsnetværket 
taler sammen.  
Hvis man er flygtning og over 25, kan man søge støtte hos DGI. 
Kommentarer: Væksthuset skal have direkte information om muligheden for at flygtninge kan deltage 
i idrætslivet uden omkostninger. Der skal mere oplysning ud i kommunen, så flygtningene kan få 
direkte besked om mulighederne. I Rudersdal fungerer Broen i øvrigt godt, ca. 200 sårbare børn får 
støtte til idrætsaktiviteter.  
Peter håber på flere velkomst workshops, bazarer og bedre samarbejde mellem integrationsnetværket 
og Idrætsrådet. DGI og Røde Kors samarbejdet fortsætter også andre steder i landet. 
Taskerne vil blive uddelt så retfærdigt som muligt, så alle får og ingen får 2 efter de lister der er 
udarbejdet. Det er vigtigt at sedlen om tilskud kommer ud!  

- 13 til Leg og Læring i Nærum – Gabriele har liste over alle modtagere 
- 30 til Leg og Læring på Mariehøj + ekstra Nada har liste over alle modtagere 
- 15 til lektiecafeen i Birkerød + ekstra – Niels har liste over alle modtagere 
- 30 til Røde Kors kvindegruppe som udleveres efter coronaen 
- 10 til Dima i Frivilligcentret som ikke medlem af Dansk Syrisk 

Slides eftersendes. 
Tak til Peter ! 

 
Fælles opdatering af listen over Integrationsforeninger i netværket 
Diskussionen fløj frem og tilbage: Niels har lige opdateret listen og forenklet. Nogle ønskede et excel-
ark med detaljerede oplysninger om alle ressourcer og tiltag. Dette er et meget stort arbejde! Tingene 
ændrer sig hele tiden efter behov. Vi er alle frivillige, og arbejder ofte ud fra hvad der er det aktuelle 
behov. Nogle aktiviteter er f.eks. kun for foreningens medlemmer (f.eks. Dansk Syrisk Kulturforening). 
Væksthuset har brugt listen, forstår at det er svært at få al viden med, men ønsker en god oversigt 
over faste ting og særlige tiltag.  
Niels gjorde opmærksom på at man altid kan bruge netværket. Spørg! Send en mail ud og  



 

         

spørg! Væksthuset kan altid kontakte Niels, men er også velkommen til at spørge i netværket. Det er 
ok med mange mails i netværket! 
Anne Kathrine savner markedsføring. 
Lisbeth foreslog at næste møde kun skal handle om ”os selv” og hvordan vi får flere med, af de som 
ikke har så mange kontakter. 

 
 
  
Integrationsnetværkets egen Runde  
Eva S-J:  Marieshoppen er nedlagt og nu en del af DSK og bl.a. med til kvindegruppens torsdags-
aktiviteter. Eva gjorde opmærksom på at det ikke er så hensigtsmæssigt med to kvindegrupper på 
samme eftermiddag, da nogle af kvinderne gerne vil deltage i begge grupper, selv om den ene er i 
Birkerød og den anden på Mariehøj. Enighed om at forsøge at sprede aktiviteterne så vidt muligt.  
Niels: Der er stadig masser af lektiehjælp i Birkerød, dog ikke på helt fuldt niveau. Man skal kontakte 
Bente (?) for hjælp. Der er ikke hjælp til 2. generationsindvandrere. 
Gabriele: Nærum Lektiecafé. Lukket pga. Corona. Ellers lektiehjælp mm hver tirsdag på Nærum 
Bibliotek. Dansk Eritiansk Forening har Leg og Læring på Nordvanggård. Stor succes.  
Nada: Dansk Syrisk Kulturforening. Mange indsatser for børn, unge, seniorer kvinder og mænd. 
Lørdagsskole med arabisk undervisning. (35 børn) Leg og læring. Derefter svømning. 16 mænd 
svømmer torsdag. 24 kvinder dyrker fitness med LOOP i Birkerød og Nærum . Individuelle 
abonnementer under Corona. 
Røde Kors:  Kvindecafé i Birkerød hver anden torsdag. Succes. Der er 6-7 frivillige og der kommer fra 3-
18 kvinder. Tidspunkt ændret til 15-18. 
Eva og Trine: Al aktivitet på Egebæk lukket ned pga. Corona. Usikkert hvordan det kommer til at 
fortsætte efter udflytning. Stadig individuel hjælp på opfordring. 
  
 
Nyt fra Frivilligcentret 
Frivilligcentret har fået forespørgsel på lektiehjælp for anden generations indvandrere. Det kan ikke 
rummes i den eksisterende lektiehjælp i Integrationslentværket. 
Lisbeth sender invitation til fortælle-koncert og møde om ung trivsel til netværket. 
 
Tak for i dag og næste møde  
Mødeplan 2021:  4. februar, 20. maj, 9. september, 18 november 16.30 – 18.30  
Hvad skal på dagsordenen næste gang?  
Enighed om at næste møde d. 4/2 2021 kun skal handle om os selv, så der ikke deltager  
andre udefra. 

 


