Møde i Integrationsrådet onsdag d. 18. december 2019 kl. 17.00-19.00 i mødelokalet: ”Sollentuna 2”, 5. sal på Rådhuset
DAGSORDEN

REFERAT

Deltagere: Seadat Mamuti, Louize Godtfredsen, Said Noor Nabil, Marie-Louise Jørgensen, Tomislav Simicevic Sørensen, Yasir Iqbal, Susanne Wad Leth og Linda Thorsager
(referent)
Fraværende: Niels Ulsing (afbud), Charlotte Munch/ Torben (afbud), Gert Wahl/ Kristina (afbud), Anders Drustrup (afbud), Wassim Nourallah (afbud), Rasmus Stangerup (afbud)
Pkt.

Emne

Form

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

2

Kort opsummering af referat fra sidst

Orientering

Taget til efterretning

3

Opfølgning på fællesspisning 3. december

Drøftelse

Folkekøkkenet var velbesøgt med omkring 100 deltagere.

Ansvarlig

Deadline

MarieLouise

Til først
mulige
Hvidovre
Avis

MarieLouise

6. januar
2020.

Integrationsrådet har aftalt med Avedøre Bibliotek og Kulturhus, at man
arrangerer et nyt fælles folkekøkken i løbet at det næste års tid.
Næste gang skal der være fokus på særlige tiltag for at tiltrække
flygtninge/ indvandre. Der var forslag om bl.a. at sende invitation ud via
foreningernes netværk.
Marie-Louise skriver et svar på de 2 læserbreve, der har været i Hvidovre
Avis i forlængelse af Folkekøkkenet.

4

Høringssvar til ny kultur- og fritidspolitik &
forventningsafstemning i forhold til høringssvar
generelt

Drøftelse/
Beslutning

Integrationsrådet pegede på følgende områder/ ideer, som kan
indarbejdes i politikken:
- Kvindesvømning
- Fritidskonsulenter/ Fritidspasordning
- Oplysning om fritidspasordning på forskellige sprog
- At klubberne kommer ud og præsenterer deres tilbud på skolerne
- OBS: på pigerne
- Integrationsrådet undrer sig over, at det eneste sted, der står
noget om integration, er under kultur i undervisningen.
- Rådet foreslår, at man indarbejder en generel betragtning, om at
man vil arbejde for, at flere flygtninge/ indvandre kommer med.
- Kunne man forestille sig en eller anden form for støtte til
deltagelse i aftenskoleundervisning?
- Fritidspaslignende-ordning til alle på integrationsydelse.
Marie-Louise skriver et udkast til høringssvaret, der skal indsendes senest
den 6. januar 2020.

1

DAGSORDEN
5

Emner for rådets arbejde

REFERAT
Drøftelse

Integrationsrådet aftalte og gå videre med følgende næste år:
- Et nyt Folkekøkken
- Kultur og Fritidsmesse i 2020
- Ideen om guidet tur i Hvidovre i samarbejde med Forstadsmuseet
genoptages
- Velkommen til nye borgere
Integrationsrådet kan være med på Markedsdage foran rådhuset
Ide om en gratis svømmedag for flygtninge og indvandrere.

6

Evt. nyt fra REM

Orientering

Seadat refererede fra repræsentantskabsmøde i september.

7

Ny(e) mødedato(er)

Beslutning

02-03-2020 kl. 17.15-19.15

8

Eventuelt, herunder formandens ’orlov’ ½ år
Samt datoer for dialogmøde ml. Kultur- og
Fritidsudvalget og Integrationsrådet

Orientering

19-05-2020 kl. 17.00-20.00 inkl. dialogmøde med Kultur- og
Fritidsudvalget
Marie-Louise kører på nedsat blus første halvår at 2010. Wassim fungerer
som næstformand i formandens sted ved møderne.
Derudover hjælper integrationsrådet hinanden med høringssvar ved
behov.
19. maj meldes tilbage som mødedato til Kultur- og Fritidsudvalget.
Linda orienterede kort om nyt projekt for Flere kvinder med
indvandrerbaggrund i beskæftigelse.
Marianne Rosenkvist indtræder i kommunalbestyrelsen og i
Integrationsrådet i det nye år.

Bilag:
•

Udkast til ny kultur- og fritidspolitik

2

