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Deltagere: Charlotte Munch, Gert Wahl, Wassim Nourallah, Said Noor Nabil, Marie-Louise Jørgensen, Anders Drustrup, Tomislav Simicevic Sørensen, Niels Ulsing, Yasir Iqbal, 
Rasmus Stangerup, Louize Godtfredsen og Linda Thorsager (referent) Anja Olsen, leder af Forstadsmuseet, deltog som gæst. 
Fraværende: Rajesh Holmen (afbud pga. forventet barsel) Seadat Mamuti (afbud)

Pkt. Emne Form Beslutning Ansvarlig Deadline

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Godkendt

2 Besøg af Forstadsmuseet vedr. muligt 
samarbejde

Drøftelse/ 
beslutning

Anja Olsen, leder af Forstadsmuseet fortalte om museets arbejde. 

Rådet aftalte med Anja at arbejde videre med følgende koncept: en 
”byvandring” med en emnemæssig og historisk afgrænsning. 

En evt. formidlingsbarriere klares via tolkning (Vi har farsi, arabisk, syrisk, 
kroatisk og pakistansk repræsenteret i rådet) 

Start evt. med en eller anden form for forplejning.

Bud på tidspunkt: Maj

Rådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anders, Gert, Louize og 
Tomislav. 

Anja udarbejder en bud på indhold til byvandringen og sender til Marie-
Louise

Anders 
Gert
Louize 
Tomislav

Anja 08.03.19

3 Kort opsummering af referat fra sidst Orientering Opfølgning på hvorvidt kommunen har en egentlig Integrationspolitik:  
Charlotte/ Niels rundsender det materiale, de har fundet frem til. 

Charlotte
Niels

snarest

4 Udkast til politisk indstilling om 
høringsberettigelse

Beslutning
(se bilag)

Godkendt; Linda sender indstillingen videre til politisk behandling. Linda 04.02.19

5 Forslag til revideret forretningsordenen Beslutning 
(se bilag)

Godkendt med en mindre rettelse; Linda sender forslaget videre til politisk 
behandling.

Linda 04.02.19

6 Emner for rådets arbejde
 

Drøftelse Forslag til konkrete arrangementer: 

- En introduktionstur til Hvidovre med fokus på aktivitetsmuligheder fx 
svømmehal mm.
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- Åbent arrangement om digitalisering og børn
- Et arrangement med udgangspunkt i ’mad’

Forslag til angrebsvinkel: 
Hvad er det vi gerne vil opnå? Hvad er formålet? Og hvad er det for nogle 
problemer vi gerne vil løse?
Start med at definere hvad målet er, og dernæst arbejde med at finde frem til 
midlet.
 
Der ligger en opgave i at identificere, hvad kommunens integrationsindsats 
er mhp. at finde ud af, hvor der er udfordringer.

Linda inviterer den/de medarbejder/-e i kommunen, som har med integration 
at gøre, med til næste møde

Linda snarest

7 Nye mødedatoer 2019 Beslutning Tirsdag den 19. marts kl. 17.00-19.00 (Gert er bortrejst; Kristina Young 
indkaldes i stedet)

Linda snarest

8 Eventuelt Orientering Wassim blev valgt som ny administrator for Facebook, Tidl. administrator 
Nina sørger for at registrere Wassim i stedet. 

Linda undersøger trafik på rådets hjemmeside.

Wassim

Linda 19.03.19

Bilag: Udkast til politisk indstilling om Godkendelse af opdateret forretningsorden for Integrationsrådet, samt (revideret) forslag til revideret Forretningsorden


