
Referat fra Integrationsnetværksmøde  
 
Mandag den 28. maj hos Dansk-syrisk Kulturforening 
Kl. 16.30-19 
 
Deltagere: 

1. Erik, Røde Kors 
2. Nada, Dansk-syrisk Kulturforening 
3. Helle, Kultur og lektiecafeen i Nærum 
4. Gabriele, Kultur og lektiecafeen i Nærum 
5. Anne Mette, Venligboerne 
6. Eva, Venligboerne 
7. Kim, Jobcafeen 
8. Henrik, Bedsteforældre for asyl 
9. Thorkil, Birkerød Flygtningekontakt 
10. Birgitte, Rundforbivej 199 

 
11. Martha Ahlmann; Beskæftigelse 
12. Helle Anttila, Beskæftigelse 
13. Lars-Christian Borg, Teknik og Miljø 
14. Bo Eriksen, Kultur 
15. Ulla Bæk, Sprogcenter Hellerup 
16. Lotte Hassing, Frivilligcenter Rudersdal 

 
 

Emne Uddybning 

Velkommen ved vært 

Dansk-Syrisk Kulturforening 

Vi rykkede over i Frivilligcentrets lokale 202, da her var mere 
svalt. 

Nyt fra Rudersdal 
Kommune:  

16.40: Nyt fra Beskæftigelse:  
 
Martha Ahlmann præsenterer ny chef for kontanthjælp Helle 
Anttila. 
Startet i maj, kommer fra Frederiksberg 
kommune/rehabilitering. Leder for kontanthjælp, 
uddannelseshjælp og integrationsydelse. Skal styrke 
fagligheden i teamet. Er ny i integration. 
 
Integrationsteamet v. Martha  
Kvoten for 2018 lyder på 12 personer, plus familiesammenførte. 
Foreløbige kvote for 2019 er på 13. Kræver justering af indsats. 
Kapaciteten i de midlertidige indkvarteringer bliver sat ned, 
først i de mindre indkvarteringer for at få færre indkvarteringer. 
Mål at nedsætte kvadratmeterne og målrette indsatsen mod de 
større indkvarteringer. 
 
Egebæk: Onsdage mellem 13-15.00 (hvis der er mange udvides 
til kl. 16 på dagen) kan borgere møde familiekonsulent, og nu 
også boligsocialmedarbejder, som kan hjælpe med overgangen 
til permanent bolig. Derudover vil der også være en psykolog til 



stede nogle gange. Det kan både være drop-in, og forudgående 
aftaler.  
 
Kommunen oplever udfordringer og frustrationer på Egebæk, 
og at det er de få der ødelægger det for de mange. Før 
weekenden kulminerede det i hærværk på vaskemaskiner. Nu 
skærpes reglerne for ikke at overholde ordensreglementet. 
Kommunen vil prøve at være mere til stede, og mere 
konsekvente. 
 
I integrationsteamet vil de gerne invitere frivillige til et 
’sommer-kaffemøde’, så frivillige og sagsbehandlere kan møde 
hinanden på neutral basis. Der kommer invitation snart. 
 
Spørgsmål fra Birgitte Erichsen, Rundforbivej 199. Skal 
beboerne flytte – hvorhen/hvorfor? 
De enkelte bliver oplyst om, hvor de skal flytte hen. De fleste 
skal på Egebæk, Nordvanggaard, Søengen og i permanente 
boliger. Se begrundelse i foregående punkt. 
 
Eva Nanni gør opmærksom på, at det er problematisk at 
ambulancer ikke kan finde frem til borgeren, fordi der ikke er 
mere specifikke adresser eller en oversigt. Martha foreslår at 
borgerne gøres opmærksomme på, at de skal oplyse 
værelsesnummer, når de ringer efter hjælp, og at der opsættes 
en oversigt over bygninger og værelsesnumre ved indkørslen. 
Nogle beboere ønsker ikke at have deres navne stående på 
oversigter. Der foreslås at benytte 112-app.  
Post: boligmedarbejderen lægger post i dueslag til beboerne, og 
beholder pakker til afhentning. Det overvejes at lave lignende 
løsning på Nordvanggaard. 
 
Lars: fortæller om Straksaktivering som har 2 års jubilæum. Har 
udarbejdet flyers med informationer og resultater. Flyer er 
udsendt på netværksmailen. Der er oprettet ’hittegodskontor’ 
over ting, som ligger til gene på fællesområder og gange, og 
som borgeren kan hente igen. Evaluering af praktikken har fået 
gode tilbagemeldinger.  
 
Der efterlyses undervisning i hygiejne. Der er dog nogle 
begrænsninger for lærere og frivillige i, hvor meget de vil gå ind 
i det. Hvis der er nogen som har behov for hjælp til 
tandhygiejne har Anne Mette kontakt ind til tandplejeskolen, 
hvor man kan komme ind og få renset tænder, og blive 
undervist meget konkret i tandhygiejne. Lars og sagsbehandlere 
snakker med nogle om personlig hygiejne, som hjælp til at 
kunne komme på arbejdsmarkedet. 
 
 



17.00: Nyt fra Kultur v. Bo Eriksen  
 
Fodbold for børn og unge i BSV af 2016: 
Lederen af ungdomstræning har gennem Gabriele koordineret 
træningstider for de forskellige årgange og der er efter en 
indledende perioden blevet en fast og kontinuerlig deltagelse 
med de unge deltagere, som nu deltager i fællestræningen. Der 
er ca. 20-25 nye deltager, som er kommet til i foråret. 
 
Svømmeundervisning: 
Muligheden for at lære at svømme, bliver nu formulerede og vil 
blive udsendt til jer efter sommerferien. Det er Kristian Geiker, 
Beskæftigelse, som er kontaktperson. 
 
GDPR – Persondataforordningen: 
Den 25.05.2018 trådte den nye Persondataforordning (GDPR) i 
kraft. For at understøtte de foreninger som enden ikke har haft 
mulighed for at læse og høre om den nye lov, udsender 
Kulturområdet en kort nyhed med links og vejledninger som 
foreninger kan benytte. 
Martha: når frivillige skriver til kommunen skal det ske ad 
”sikker vej”, og ellers skal borgere ikke nævnes ved navn. Bed 
hellere borgere om at sende besked gennem e-boks til 
kommunen. Kommunen svarer kun via sikre 
kommunikationsveje. Herudover anbefaler kommunen at dialog 
foregår via borger, idet forvaltningen ellers er nødsaget til at få 
oplyst og håndtere frivilliges cpr.  
 
Ny hjemmeside – Foreninger og Frivillige i Rudersdal: 
På næste møde efter sommerferien vil Kulturområdet kort 
kunne vise jer den nye hjemmeside, som fremover kommer til 
at være indgangsvinklen for foreninger og frivillige. 
 
Åben skole: Undervisningsportal. Her er det muligt for 
flygtninge eller frivillige at komme ud og fortælle om oplevelser 
på skoler.  
Læs mere om Åben Skole og mulighederne for foreninger, 
institutioner mv om at komme i kontakt med grundskolerne ift. 
at tilbyde undervisningsforløb her: 
https://www.skoletjenesten.dk/ 
 
 
 

Gæst: Ulla Bæk, 
Afdelingsleder Sprogcenter 
Hellerup 

Rudersdal kommune visiterer de fleste til Hellerup sprogcenter, 
men nogle kommer ud i specielle tilbud. Nogle frivillige spørger 
hvordan man bedst kan hjælpe – og det kan man bedst i 
samtaler og kommunikation om hverdagsemner. Der er mange 
tilbud om lektiehjælp forskellige steder, men lærerne har ikke 
tid til den uformelle snak, og her er frivillige en god ressource. 



På den måde kan flygtningene også lære om dansk kultur og 
hverdag.  
 
Forslag om at blive inspireret af emner i bogen, men ikke 
decideret bruge bogen. Forslag om at benytte dansk 
undervisning fra dansk flygtningehjælp.  
 
Forslag til emner: dansk kultur og hverdagsliv, danske og 
internationale nyheder, geografi, bøger. Ellers ord som er 
relevante for fremtidigt arbejde.  
 
Det er stadig muligt at flytte op til dansk 2 eller 3 hvis prøverne 
viser, at man er i stand til det. 
 
Ullas kontaktinformationer: 
ub@sprogcenterhellerup.dk 
Sprogcenter Hellerup 
Klampenborgvej 221, 3., 2800 Kgs. Lyngby 
Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup 
Tlf. 39 46 30 50, direkte: 39 46 30 44 
 
 

Nyt til og fra 
Koordineringsgruppen og 
Integrationsforum 

 
Lotte: 
Sammensætning af Koordineringsgruppen pt: Niels Helmø har 
trukket sig fra Koordineringsgruppen. Hanne Bruun er 
sygemeldt. Ind er tråd de to suppleanter: Gabriele og Nada. 
Nyvalg finder sted ved årsskiftet. Koordineringsgruppen 
vurderer om der er behov for nye suppleanter, og i det tilfælde 
bliver det taget op til næste integrationsnetværksmøde. 
 
Til orientering, punkter behandler på Integrationsforum og i 
Koordinationsgruppen ud fra spørgsmål stillet til de to grupper 
af Integrationsnetværket: 
 
1. Husorden/vilkår for midlertidige boliger. Fx hvorfor man 

ikke må have overnattende gæster. 
Integrationsnetværket ønsker indsatsgruppe til at 
klarlægge/forbedre forholdene. 

Ønsket er imødekommet, idet den tidligere 
Indsatsgruppe Egebæk er genopstået med bl.a. 
ovenstående indhold og med Malene Toscani 
som tovholder. Første møde afholdtes den 30. 
april.  
 

2. Boligfordelingspolitik. Integrationsnetværket ønsker 
indsatsgruppe om dette, men kan pt. ikke mønstre 
deltagere.  

mailto:ub@sprogcenterhellerup.dk


Punktet henlægges, indtil der evt. er personer, 
som vil etablere en indsatsgruppe.  
 

3. Nye ungdomsboliger i Nærum. Bliver de tilgængelige for 
flygtninge i uddannelse? 

Gitte Magnus (UIR) fortæller, at boligerne er 
beregnet for studerende på DTU.  

 
Integrationsforum spørger til fokusering af indsatsen for de 
reserverede 50.000 fra §18-puljen. Lotte: 
Bevillingen til frivilligcentret af de 30.000 går til: Facilitering af 
møder i Integrationsnetværket, formidling og 
frivilligrekruttering. 
Bevillingen til frivilligcentret af de 50.000 går til: Facilitering af 
møder i koordineringsgruppen, deltagelse i Integrationsforum, 
samt understøttelse af yderligere et indsatsområde fx jobfokus:  

- Forslag til debat om hvorfor det er så vanskeligt for 
flygtninge/indvandrere at få et job til Folkemødedagen 
1. september. Forslag til debattører: Repræsentanter 
fra erhvervslivet, der vil diskutere fordele og ulemper, 
og hvilke konflikter der kan være. Umiddelbar 
opbakning fra netværket. 
Ovenstående besluttes. Frivilligcentret er tovholder. 

- Forslag om at facilitere et møde mellem erhvervsliv og 
flygtninge, fx hvor erhvervslivet kan fortælle om hvad 
der skal til for at få arbejde hos dem. Eller eksempel 
med arbejdsgivere, hvor det er lykkedes – introduktion 
til rollemodeller. Det kan være svært at få erhvervslivet 
til at komme til et uforpligtende møde. 

- Forslag om virksomhedsbesøg, gerne i mange 
forskellige sektorer. Vi tænker over hvilke virksomheder 
der kunne være relevant. 
Ovenstående besluttes. Frivilligcentret er tovholder. 
Rykker på det efter september. 

 

Status for 
indsatsgrupper/idégrupper 
og nyt fra de frivillige  

 

4. Erfa-møde for flygtninge om jobsøgning. 

KO anbefaler, at der afholdes møde for  de 
forskellige sproggrupper med deltagelse af 
personer (rollemodeller), som har haft arbejde 
gennem længere tid. Tovholder: Nada (arabisk, 
Eva (farsi) og Gabriele (tigrigna).  

 

5. Indsatsgruppe til rekruttering af nye frivillige. (Lotte) 

Ingen umiddelbar interesse. 
Hvis nogen mangler frivillige, så skriv til Lotte – hun 
hjælper med frivilligjob-opslag.  
 



6. Fondsansøgning til støtte for højskoleophold, status. 

(Thorkil) 

Lige nu er der to personer som får mulighed for at søge ind 

på højskole, hvis fonden siger ja. 

 

Forslag til at integrationsforum skal skabe bedre 

samarbejde Familie og skole området. Der formuleres 

forslag/spørgsmål af Thorkil. Sendes videre til 

koordineringsgruppen, der bringer det med til 

Integrationsforum. 

 

7. Projekt evt. PC-café v/ ekstern, frivillig advokat og 

ejendomsmægler, status og brainstorming. (Eva) 

Lokaler med Mac-udstyr på Mariehøj kan ikke 
benyttes, da projektforslags-stilleren kun kan 
betjene PC. Der er mulighed for at benytte 
UIR`s PC- lokaliteter i hhv. Nærum, Holte og 
Birkerød. Besøg på Egebæk (den 14. maj) og 
senere andre bo- og aktivitetssteder skal vise 
forslagsstilleren, hvordan møder (herunder 
rådgivning) mellem frivillige og flygtninge 
foregår pt. Tovholdere: Eva og Niels.  
 

8. Jobs Partner, status. (Eva) 

Der er positive tilbagemeldinger fra de 
flygtninge, som er blevet spurgt, om den nye 
undervisningsform, hvor 9. klasses-
undervisning understøttes af JobsPartner på 
VUC i Hillerød og København. KO-gruppen 
håber at blive imponeret af nogle gode tal ved 
evt. kommende status på projektet i Rudersdal 
Kommune. Nyt møde mellem frivillige og JP den 
28. maj + Besøg af firmaet i Jobcafeen samme 
dag kl.14.  
 

9. Repatriering. (Lotte) 

Repatriering, dvs. økonomisk hjælp til at vende 
tilbage til hjemlandet. Der er afsat 60.000 kr. 
til efteruddannelse af 2 ansatte i RK 
(Beskæftigelse og Ydelse) om dette. Til 
efteråret vil der blive udgivet generel 
vejledning om metode og økonomien. Indtil 
videre skal flygtninge, som ønsker viden om 
dette, kontakte sagsbehandleren.  

 
 



Næste møde og evt.  Mandag 27. august kl. 16.30-19 
Røde kors (Erik) er vært i frivilligcenterets, lokale 202. 

  

 
 
 
 


