
Referat – Integrationsnetværksmøde den 13/12-18 

1. Nyheder fra grupperne: 

- Lektiehjælp på Nærum Bibliotek om onsdagen kl 14.30-16.00. Spred gerne blandt vores nye 

medborgere. 

- Lektiehjælper søges til 13-årig dreng i alle fag. Gerne en mand. Kontakt Gabriele. 

- Tilbud om hjælp fra advokat og ejendomsmægler om fx huskøb og juridiske spørgsmål. Der 

kommer måske en fast ”åbningstid” senere – indtil videre kan han kontaktes igennem Eva 

Nanni. 

- Røde Kors julehjælp: man skal søge og godkendes, for at få hjælpen (et gavekort til CO-OP). 

Man bliver ringet op og får at vide om man får julehjælp, og hvis man ikke svarer bliver man 

streget af listen. Det kan være en god idé at sætte en dansk vens nummer på, da det er meget 

vigtigt at der bliver svaret. Nada har lovet at hjælpe til næste år. 

- Der er meget uro blandt de nye medborgere (og de frivillige) på grund af de nye regler som 

finansloven stiller i udsigt. Der opfordres til at dele nye konkrete (og sande) informationer på 

integrationsnetværksmailen, når der sker noget nyt. 

2. Evaluering af 2018 og idéer til 2019: 

- Idé om at åbne dørene for vores nye medborgere, så de kan snakke for dem selv – og være 

med i 3-partsforhandlinger med os og kommunen. Idé om at fastlægge et emne/tema på 

forhånd, som de kan forberede sig på og være med til at diskutere. 

- For mange møder i 2018, det har været overvældende for flere – især dem som var med i alle 3 

lag (netværket, forum og koordinering). Idé om færre møder, og kun 2 lag (netværket og 

forum). 

- Den aflyste workshop: blev opfattet som pinligt af både arrangører og frivillige. Det blev 

diskuteret, om de frivillige mangler energi og motivation til at deltage – især på politiske 

møder. Idé om at invitationen skulle have været mere motivationsskabende. Idé om, at der skal 

være mere forberedelse og samling i de enkelte grupper, før større arrangementer, så der kan 

planlægges at tage af sted sammen. 

3. Møder i 2019: 

- 2 møder bliver faciliteret af Frivilligcenteret i maj og november. Til disse møder vil vi invitere 

kommunen til længere seancer, og evt. lave et tema for mødet med fokus på at løse konkrete 

problemstillinger vi oplever. Dette gøres for at undgå flere ’oplysningsmøder’, og for at fremme 

beslutninger og tiltag. Der kan evt. opstilles indsatsgrupper, selvom der stadig er blandede 

følelser omkring disse. 

- Integrationsnetværket planlægger selv møder ’alene’, hvor repræsentanter fra kommunen 

inviteres til den første time, for at kunne udveksle oplysninger. Det første møde bliver den 28. 

februar klokken 16.30-19.00. Nada booker lokale og medbringer kaffe, Anne Mette sørger for 

dagsorden, indkaldelse og kage. Hvis der er bidrag til dagsordenen skal de sendes senest den 

14. februar. 



- Det blev aftalt på mødet, at der oprettes en ’tilkalde-gruppe’ som kommunen kan kontakte, når 

de står med en konkret problemstilling som de har brug for hurtig løsning til. Gruppen består 

indtil videre af Nada, Gabriele, Ulla og Anne Mette. Hvis andre har lyst til at deltage, kan de 

skrive til Anne Mette, som snarest opretter en mail-gruppe. 


