Vedrørende: Dagsorden møde i integrationsrådet
Dato:

8. december 2015, kl. 18:00

Sted:

Ny Kaffestue, Rådhuset.

Deltagere:

Kashif Ahmad (formand)
Ivan Fogtmann
Eren Karatas
Nina Thøgersen
Marie-Louise Perchardt Jørgensen
Pascale Florentsen
Susanne Dahl
Rauf Hassan Zadhi (suppleant)
Margit Halberg
Kaj Jensen

Afbud:

Madassar Yasin
Murat Eksoy
Maria Duurhus

1.

Godkendelse af referat af møde 28. september 2015
Referatet blev godkendt.

2.

Tilrettelæggelse af integrationsrådets beretning for 2015
Til brug for udarbejdelse af integrationsrådets beretning for 2015
blev det besluttet at skrive til relevante forvaltninger i kommunen for
at få belyst, hvorledes der arbejdes med integration.
I den videre drøftelse blev følgende forhold nævnt, som emner de
enkelte forvaltninger bedes forholde sig til i deres input til
integrationsrådet.
 Sundhed i forhold til flygtninge som visiteres til Hvidovre
Kommune. Får flygtninge tilbudt samtaler for at afklare om
særlig sundhedsindsats er nødvendig for den enkelte.
 Det skal afklares hvilken særlig indsats der iværksættes for
børn i den skolepligtige alder. Det skal belyses om der
gøres noget særligt for at styrke skole-hjem samarbejdet.
Det skal afklares, hvilke kriterier der lægges til grund ved
iværksættelse af særlige tiltag overfor børn med dansk som
andetsprog, og om der er en integrationsindsats i
vuggestue/børnehaver.
 Ældre med anden etnisk baggrund end dansk kan være en
udfordring. Er der særlige tiltag i forhold til denne gruppe
borgere herunder de borgere, som bor på plejehjem.
 I beskæftigelsesplan 2016 er det en af målsætningerne for
integrationsindsatsen, at frivillige og foreninger i Hvidovre
skal inddrages. Det bedes nærmere beskrevet, hvorledes
inddragelse sker, og om integrationsrådet kan bidrage til
denne indsats. Det bedes også oplyst, om der er en særlig
indsats målrettet flygtninge, som er nyankomne til
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kommunen.
3.

Drøftelse af fremmødet til rådsmøderne
Enkelte medlemmer har haft et begrænset fremmøde til rådets
møder. Der var enighed om, at disse rådsmedlemmer skal have et
brev med anmodning om en tilkendegivelse af, om de fortsat
ønsker at være medlem af rådet. Hvis ikke skal der udpeges nye
medlemmer.

4.

Budget 2016
I budget 2016 er der afsat 50.000 kr. til rådets aktiviteter. Det blev
besluttet at drøfte nærmere, hvilke aktiviteter der skal igangsættes i
2016 på baggrund af de høringssvar der indkommer jf. pkt. 2
ovenfor.

5.

Mødeplan for 2016
Følgende mødetidspunkter for første halv for 2016 blev aftalt:
 torsdag den 3. marts, kl. 18:00 – 20:00
 torsdag den 28. april, kl. 18:00 – 20:00
 tirsdag den 14. juni, kl. 18:00 – 20:00
Til møderne bestilles der sandwich og kage.

6.

Evt.
Der blev gjort opmærksom på, at der er lektiecafe hver onsdag fra
18:00 til 21:00 i Enghøjhuset (ved siden af Fritidsbutikken), som
man er velkommen til at besøge.
Eren kan ikke få møderne i Rådet for Etniske Minoriteter til at passe
sammen med arbejdet. Marie-Louise overtager derfor
medlemskabet, og Pascale er suppleant.
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