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Emne: Møde i Integrationsrådet 23. oktober 2014
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

23-10-14

Mødelokale 1

17.00

18.45

Deltagere

Azra Hasanbegovic, Connie Nør Larsen, Dorota Hansen, Emina Brakmic Jatic, Ernesto Lifschitz, Hans
Hoffensetz, Mensur Hasanovic, Muhsin Türkyilmaz, Mustafa Adham, Raeka Maoued, Razija Bulic, Ulla
Varneskov og Yehya Hamid
Fraværende

Ahmed Abdullah, Anette Styrup Bang, Fatih Tas, Natalija Petrova og Souliman Abdullah
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

6. november 2014

Mette Kongsted Jacobsen

76 81 15 53

00.10.10-A26-2-14

1.

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 18.
september 2014

Godkendt

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3.

Rollemodel
projektet: Hvad
skal der videre
ske med
projektet?

Yehya redegjorte for status for rollemodel projektet. Projektet udløber 30. november
2014. Der er pt. 14 rollemodeller, der alle har gennemgået et træningsforløb som
rollemodeller. Rollemodellerne er alle i gang med en videregående uddannelse og
består af seks forskellige nationaliteter. Målopfyldelse: Halvdelen af det fastsatte
antal besøg på folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner er gennemført.
Der resterer økonomiske midler til at videreføre projektet efter slutdato. Spørgsmålet
er under hvilken form en sådan videreføring bedst sker. Dette emne blev livligt
diskuteret blandt medlemmerne. Under diskussionen fremkom bl.a. følgende:
1) Erfaringen har vist, at antallet af besøg på folkeskolerne er større end på
ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Mulige årsager hertil blev diskuteret
2) Fordele og ulemper ved en kobling af den nuværende ordning med en
mentorordning blev vendt
Medlemmerne var enige om at komme konkrete forslag til projektets videreførsel til
næste møde i Integrationsrådet den 20. november 2014.
Som bilag til dette referat vedhæftes brochuren ”Ringe i Vandet?”, der kort fortæller
om projektets indhold.

Z:\¤Juridisk Kontor\Integrationsrådet\IR 2014\IR_referat_23-10-14.docx

Side 1 af 2

REFERAT
Komstab. - Juridisk Kontor
4.

5.

6.

Møde i Integrationsrådet 23. oktober 2014

Rådets
Facebook fanpage:
Orientering fra
tovholderen

Arbejdsgruppen vedr. Rådets Fan-page holdt møde den 27. september 2014.
Opgaverne er fordelt blandt gruppens medlemmer. Bl.a. har Ahmed ansvaret for
designet og opbygningen af Fan-pagen.

Forslag om
fotografering af
Rådets
medlemmer til
Rådets
Facebook Fanpage

Mustafa har kontaktet en fotograf, der skal sørge for et gruppebillede af Rådet til
coverpage.

Orientering fra
formanden

Mustafa orienterede om teambuilding-dagen, der finder sted 1.november 2014 i
Vingsted Hotel og Konferencecenter. 17 medlemmer er tilmeldt arrangementet.
Program for dagen fra Flemming Madsen (Vejle Kommune – HR) forventes at
foreligge snarest.

Mustafa kom med forslag til et slogan for Fan-pagen. Sloganet har følgende ordlyd:
Integration i Vejle Kommune – din stemme bliver hørt. Der var enighed om ordlyden
blandt de tilstedeværende medlemmer.

Mustafa indhenter tilbud på opgaven fra fotografen. Fotosessionen finder om muligt
sted på Vingsted Hotel og Konferencecenter i forbindelse med teambuilding-dagen.

Mustafa udarbejder dagsprogram for besøget i Folketinget 7. november 2014.
7.

Orientering fra
medlemmerne

Connie berettede om Jobcentrets arbejde i forbindelse med den nuværende
tilstrømning af flygtninge til Danmark. Vejle Kommunes kvote er blevet forhøjet
flere gange i år. Kvoten ligger nu på 112 for 2014. Connie holder oplæg på næste
møde i Integrationsrådet den 20. november om sit arbejde med den gode modtagelse
af flygtninge.
Ulla medbragte en artikel fra VejlePosten af 22. oktober 2014 vedrørende stiftelsen
af en ny forening med navnet ”Nej Til Splittelse”. Foreningens formål er at samle
alle unge på tværs af kulturer og religioner og derved udrydde fordomme. Raeka
tager kontakten til stifteren Vali Sana for et evt. møde med Integrationsrådet.

8.

Orientering fra
VIFIN og LBR

Muhsin berettede om den just afholdte strategidag i LBR-régi. Omlægning af LBR
er på vej pga. bortfald af økonomiske midler.

9.

Orientering fra
Byrådet

Ingen

10. Orientering fra
REM

Muhsin berettede, at der er konstituerende møde i det nye Råd for Etniske
Minoriteter den 27. oktober 2014. Yasar Cakmak (tidl. skoleleder på Amager Fælled
Skole) er udpeget som formand for det nye REM.

11. Eventuelt
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