Vedrørende: Integrationsrådet
Mødeato:

15. november 2016, kl. 18:00

Sted:

Ny Kaffestue, Rådhuset

Deltagere:

Kashif Ahmad (formand)
Nina Thøgersen
Marie-Louise Peschardt Jørgensen
Susanne Dahl
Rauf Hasanzadeh
Margit Halberg
Kaj Jensen

Afbud

Maria Durhuus
Ivan Fogtmann
Pascale Florentsen
Fadi Alghazali

1. Godkendelse af referat af møde 29. september
Referatet blev godkendt.
2. Bydelsmødre v/ Mai-Britt Haugaard Jeppesen,
Bydelsmødrenes Landsorganisation
Mai-Britt orienterede om etablering og drift af bydelsmødre
og nævnte bl.a. at:
 En forudsætning for etablering af bydelsmødre er, at
der skabes et netværk omkring og til rekruttering af
kommende bydelsmødre.
 Bydelsmødre skal gennem et uddannelsesforløb
over 15 uger, hvor kommunalt ansatte underviser.
 Når Bydelsmødrene overgår til drift foregår det i
foreningsregi.
 Man skal tale dansk for at blive bydelsmor.
 En væsentlig indsats for bydelsmødre er at bryde
isolationen for kvinder så de kan blive aktive
samfundsborgere.
 Hjælp til selvhjælp er et nøgleord. Trives mødrene er
børnenes og familiens trivsel også god.
Farah Shaheen fortalte om sine personlige erfaringer som
bydelsmor på Bispebjerg.
Muligheden for etablering af Bydelsmødre i Hvidovre blev
drøftet. Det forudsætter kommunal finansiering, som dog har
begrænset omfang.
3. Koordination af frivilligeindsatsen
Der er ikke indkommet tilbagemeldinger fra foreninger siden
Integrationsrådets møde den 29. september.

Referat
RÅDHUSET
Kultur, Miljø & Vækst
Borgerservice- og Ydelsescentret
Konsulent:
Kaj Jensen
Sagsnr.: 15/8324
Dato: 22-11-2016/kqa

Det blev konstateret, at det ikke er lykkedes at få
tilstrækkelige med tilbagemeldinger fra foreninger og frivillige
til at oprette en frivilligeportal.
4. Mødedatoer for kommende år
Følgende møder blev aftalt:
 tirsdag 24. januar 2017, kl. 18:00
 torsdag 23. marts 2017, kl. 18:00
 tirsdag 16. maj 2017, kl. 18:00
5. Evt.
Velkomstarrangementet afholdt den 12. november var en
succes, med deltagelse af ca. dobbelt så mange, som de ti
voksne der havde tilmeldt sig.
På rådets møde i maj skal det besluttes, om nyt
velkomstarrangement skal afholdes.
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