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Referat -  Integrationsnetværk -  Rudersdal Kommune -  28. februar 2019 
Netværket: Ulla, Sten, Nada, Lilian, Helle, Birgitte, Pia, Eva S., Karin, Thorkil, Lisbeth, Eva N (dir.), Anne Mette (ref.) 
Rudersdal Kommune: Jamila og Caroline 
Frivilligcentret: Lisbeth 
 

16.30 - 16.50: Velkommen til 
Lisbeth, ny centerleder i 
frivilligcentret. 

Tidl. Arbejdet som frivilligkoordinator og Røde Kors asyl. Har meget 
erfaring indenfor integration og asyl, herunder samarbejde med 
foreninger og frivillige. Har en meget bred baggrund indenfor 
kommunikation og frivillighed. Har indtil videre fokuseret på at lære de 
forskellige foreninger at kende, og hun vil meget gerne inviteres til 
forskellige arrangementer. Skriver blogindlæg om de frivillige og 
aktiviteter, og søger efter nogle som vil skrive om deres frivillige virke. 
Arbejder på at udvikle en kalender, så arrangementer kan blive mere 
synlige - send invitation til hende, hvis I har et arrangement som er åbent 
for alle.  
 
Frivilligcenteret er stadig tovholder på 2 møder i netværket om året, og vi 
kan senere snakke om, om der kan varetages andre opgaver. Netværkets 
mail og aktivitetslister bliver vedligeholdt.  
 
Fest: invitation til at præsentere frivillighed på en scene, hvor det kan 
vises frem hvad man laver/hvem man er. Skal samle foreninger på kryds 
og tværs. Forslag om fx smagsprøver fra Syrien/Eritrea, dans eller 
lignende. Bliver afholdt 16. juni i området omkring frivilligcenteret, 
sender invitation ud. Er åbent for alle. 
 
Temaaften: idræt og bevægelse for flygtninge. Invitation sendes ud. 
Danske lege, integration i aktiviteter, fordele ved idræt for flygtninge, 
muligheder for at søge støtte fra DGI. Der er interesse fra flere frivillige. 
Forslag om at nogle unge flygtninge kan blive aktivitetsledere.  

16.50 - 17.40: Nyt fra 
Jobcentret ved Jamila 
 

Den nye lovpakke (L140): Se vedlagte slides. Det vides ikke, hvordan den 
ændrede pligt om permanent bolig kommer til at fungere - er det kun 
nye flygtninge eller også de gamle? Kommunen må stadig anvise boliger, 
selvom der ikke er pligt. Der afventes bekendtgørelser og beslutninger fra 
kommunalbestyrelsen. Tilbud om en temaaften til frivillige, hvor vi kan 
høre mere om repatriering. (Kontakt Jola fra Jobcentret eller Tove fra 
Ydelse, hvis vi har spørgsmål om reglerne) Lovkrav om at 
sagsbehandlerne skal informere om repatriering ved alle møder. Det 
vides ikke, hvad der kommer til at ske ift. gratis uddannelse til flygtninge. 
Der kommer til at være udfordringer ift. motivation til at tage uddannelse 
og arbejde, fordi fremtiden i DK er usikker. Ift. uddannelse bliver 9. klasse 
hos VUC ikke ramt, men videregående uddannelser kan blive ramt. Jamila 
sender notits når bekendtgørelsen kommer ud. 
 
Ny frivilligkontakt i stedet for Kristian? Martha vil høre om behovet fra 

netværket. Karin/Røde Kors har brug for en kontaktperson vedr. nye 

flygtninge i stedet for Kristian. Kristian arbejder nu sammen med Arna i 

Familiehuset, og er stadig på Egebæk onsdag kl. 13-15.30, og familierne 
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kan stadig booke tid med ham i jobcenteret eller hjemme. Hvis det 

handler om børn og familier kan der stadig skrives til ham.  

Behov for kontaktperson: vi kan skrive til den fælles postkasse, hvis vi har 

spørgsmål. Drømmen er en integrationskoordinator, som kan være vores 

kontaktperson til at rette henvendelser til de rette i kommunen. Ellers 

skriver vi til Martha. 

 
Psykolog:  der kommer ikke erstatning for Katrine, men Trine er der 
stadig, og hun kommer til åben vejledning på Egebæk sammen med 
Kristian. Mødregruppen stoppes pga. manglende efterspørgsel. 

17.50 - 18.20: projekt 

NATURligvis ved Caroline 

Konring, Center for sundhed 

og træning 

 

Se vedlagte slides. 

 

Forløb: 12 uger, mandag og tirsdag formiddag, månedlig familiesøndag 

(frivilligt). Forløb for kvinder nu, forløb for kvinder og forløb for mænd i 

efteråret. 40 deltagere fordelt på 3 hold.  

 

Flygtninge visiteres af jobcenteret - får besked fra sagsbehandler/brev. 

Der er ikke tolke i forløbet, kun til workshoppen. Skal passe sammen med 

sprogskole. 

 

Infomøde: 20. marts 16.30-18.30 30 i mødelokale 1, stationsvej 38, 3460 

Birkerød . Skriv til sundhedsfremme@rudersdal.dk for tilmelding og 

spørgsmål. 

 

Inputs:  

- Pas på med mad og bevægelse i ramadan-måneden (3./4. maj - 

4./5. juni) 

- Formaliseret samarbejde med frivillige anbefales(fx styregruppe 

med frivillig)  

- Sørg for forankring i det frivillige liv, så erfaringer kan blive brugt 

efterfølgende. Foreningsliv, integrationsnetværket mv. kan 

måske videreføre projektet efter afslutning.  

- Hvad menes der med mødepligt? Hvilke sanktioner indebærer 

det? Er det muligt at have fokus på belønning i stedet? 

18.20-18.50: 

Omstrukturering: 

 

Forslag om at lukke integrationsforum;  

- For: vi kan i stedet invitere kommunen til længere seancer i 

netværket 2 gange om året med et tema som der kan arbejdes i 

dybden med. Møderne bruges mest til informationsudveksling, 

og ikke til det som var meningen. Nogle frivillige og kommunen 

har udtrykt der er for mange møder, og de bruges ikke til det 

planlagte fra samarbejdsaftalen. Det er bedre at invitere i 

netværket efter behov. Der går energi fra arbejdet med 

flygtninge til møder og bureaukrati. Der er ikke så mange nye 

flygtninge, så der er ikke behov for flere møder. Det vil frigive 

flere ressourcer hos kommunen til at deltage mere i netværket. 

Andre medlemmer af netværket får ikke det samme output som 
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dem der er i forum, så det ville give bedre mening at der 

fokuseres på integrationsnetværket.  

- Imod: det er fordelagtigt med møder hvor ’toppen’ af kommunen 

er tvunget til at være der, og svare på vores spørgsmål. Vigtigt 

med formel kontakt. Måske er det de frivilliges egen skyld, at det 

er blevet til mest orientering. Det bliver muligt at få kommunens 

instanser til at tale sammen. 

 

Vedtaget ved håndsoprækning:   

- Integrationsforum: sættes på standby i et år, for at se om det 

fungerer bedre i denne nye form, hvor 2 møder om året 

forlænges med tema og deltagelse fra kommunen i længere tid. 

Der afstemmes i december, om den gamle samarbejdsaftale skal 

genoptages, eller om der skal forhandles en ny. Der skal 

fokuseres mere på indsatsgrupper og integrationsnetværket.  

- Koordinationsgruppen: skal erstattes af flere indsatsgrupper 

efter behov. Kommer også på standby. 

- Netværket: skal blive her, og gerne udvides - er det muligt at få 

flere nye medborgere med? 

18.50-19.00: Eventuelt 

 

30. marts: spilledag uden skærme i Dansk Syrisk Kulturforening 

 

Tirsdag 5. marts: fællesspisning på Nærum kulturcafé 

 

Klub Kick-start v/Nada: 37 børn, motivation til at læse mere og opsøge 

lektiehjælp. En ny pakke med bøger o.a. hver måned, med test i start og 

slutning.  

 

Næste møde: 

Afholdes i maj, frivilligcenteret indkalder. Tema: børns trivsel, herunder trivsel i skolen. Invitere relevante 

ledere fra Børn og Familie og fra Skoleområdet samt jobcenter og evt. kultur.  

 


