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Razija Salihovic, Senada Mehic, Souliman Abdullah og Yehya Hamid
Fraværende

Anette Styrup Bang, Emina Brakmic Jatic, Poul Erik Møller, Selma Berk og Ulla Varneskov
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

16. juni 2015

Mette K. Jacobsen

7681 1553

15.40.00-A30-1-15

1.

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 23. april
2015

Godkendt

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3.

Punktet udgik.
Frivillighedsmodel på Vejle
Bibliotekerne:
Debatindlæg
v/Kasper
Grønkjær
administrationschef Vejle
Bibliotekerne

4.

Formandens
forslag om
implementering
af Rådets
kommende
nyhedsbrev

Formandens forslag til implementering af Rådets nyhedsbrev blev uddelt til
medlemmerne (forslaget vedhæftes dette referat). Mustafa orienterede kort om
forslaget. Mustafa indkalder arbejdsgruppen, der foruden Mustafa selv består af
Ahmed, Razija, Yehya og Fatih.

Formandens
forslag til
Rådets
aktiviteter efter
sommerferien
(implementering
af Rådets

Formandens forslag til aktivitetsplan for resten af 2015 blev uddelt på mødet
(forslaget vedhæftes dette referat). Mustafa orienterede om indholdet. Arbejdet med
at føre aktiviteterne ud i livet blev fordelt på følgende medlemmer /arbejdsgrupper:

5.

Nyhedsbrevet udkommer første gang december 2015/januar 2016 efter åbent hus
arrangementet.

August – møde med politiet i Vejle Kommune. Tovholder Hans
September – møde med de etniske foreninger i Vejle Kommune. Mustafa tager
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kontakt til foreningerne. Tovholder: Senada
Oktober: Forberedelse/planlægning af åbent hus arrangement i december 2015
begynder. Tovholder: Raeka. Arbejdsgruppen består af: Ernesto, Natalija og Emina.
November: Besøg hos Integrationsrådet i Aalborg Kommune. Mustafa tager kontakt
til Integrationsrådet i Aalborg Kommune.
December: Afvikling af åbent hus arrangement.

6.

Orientering fra
formanden

Som opfølgning på diskussionen på mødet den 23. april 2015 vedr. bistand til
udfyldelse af familiesammenføringsskemaer berettede Mustafa, at han havde
kendskab til to måder, som p.t. praktiseres af to kommuner. De to måder er:
1) Kommunen videregiver kontakt til tolke via en liste over tolke, som kan
bistå ansøgeren med udfyldelse af skemaet.
2) Kommunen hjælper ansøgeren efter tur via venteliste.
Connie oplyste, at bistand til udfyldelse af familiesammenføringsskemaer ikke er en
kommunal forpligtigelse. Vejle Kommune hjælper ansøgeren til at søge hjælpe til
udfyldelse uden for kommunen via et udskrift fra internettet over muligheder for
assistance. Connie var positiv indstillet over for tanken om videreformidling af
kontakt til tolke.
Efter endt diskussion af emnet blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af
Mustafa og Ahmed, der skal udarbejde en liste over tolke til videregivelse til
Connie.
Desuden enedes medlemmerne om at tage emnet om bistand til udfyldelse af
familiesammenføringsskemaer op i et brev til formanden for Vejle Kommunes
arbejdsmarkedsudvalg. Brevet udformes af: Mustafa, Yehya, Ahmed og Fatih.

7.

Orientering fra
medlemmerne

Raeka foreslog, at Integrationsrådet besøger GiveEgnens Museum i juni 2015.
Raeka arbejder videre med forslaget.
Raeka orienterede om en uddannelsesbasar i Løget torsdag den 28. maj 2015. Her
vil det være muligt at møde lokale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser m.v.
Basaren byder også på workshops og stand-up.
Connie eftersøgte inspiration fra Integrationsrådet til et emne for Job&Liv DK’s 8ugers kursus, hvori der indgår et walk &learn arrangement torsdag hver 8. uge. Se
vedhæftede folder for nærmere oplysninger om Job&Liv DK.

8.

Orientering fra Yehya sender referat fra mødet onsdag den 13. april 2015 i VIFIN til Mette til
VIFIN og Vejle videredistribution til alle medlemmer.
Kommunes
Arbejdsmarkeds
forum
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9.

Orientering fra
Byrådet

Møde i Integrationsrådet 21. maj 2015

Hans og Azra orienterede fra mødet i Vejle Byråd den 20. maj 2015. Denne
orientering omfattede:
1) Etablering af Foreningernes Hus i Vejle (på adressen: Dæmningen 58,Vejle)
den 1.oktober 2015, hvor Frivilligcenter Selvhjælp Vejle og Vejle
Handicapcenter flytter i de samme lokaler.
2) Vedtagelsen af anlægsprojektet Vejle Midtby, der vedrører byrum, cykel- og
gangstier, vejprojekter mv.
Fra mødet i Børne- og Familieudvalget den 21. maj 2015 kunne Azra orientere om
en række forslag, som skal fremme samarbejdet mellem skoler og virksomheder i
Vejle Kommune: ”Skole-virksomhedssamarbejde - De bedste læringsmiljøer”.
Dagsordenspunktet sendes til Integrationsrådets medlemmer til orientering.

10. Orientering fra
REM

Muhsin orienterede om det første repræsentantsmøde i REM (efter ny struktur) den
9. maj 2015.
REM efterspørger kontakt til landets integrationsråd.

11. Evt.

Ingen
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