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Emne: Møde i Integrationsrådet 22. maj 2014 
 

 
Mødedato 

22-05-14 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 

Mødet påbegyndt kl. 

17.00 

Mødet afsluttet kl. 

18.30 
Deltagere  

Ahmed  Abdullah, Dorota Hansen, Emina Jatic, Ernesto Lifschitz, Fatih Tas, Mensur Hasanovic, Mustafa 

Adham, Natalija Petrova, Raeka Maoued, Razija Bulic, Souliman Abdullah og Yehya Hamid 
Fraværende 

Anette Styrup Bang, Azra Hasanbegovic, Connie Nør Larsen, Hans Hoffensetz, Muhsin Türkyilmaz og Ulla 

Varneskov 

 
Dato 

6. juni 2014 

Referent 

Mette Kongsted Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76 81 15 53 

Journalnr. 

00.10.10-A26-2-14 

 

 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

2. Byrådets 

arbejde: 

Orientering 

v/Kit Kielstrup 

 

Kit Kielstrup berettede kort om lokalpolitikerens arbejde.  Om samspillet mellem 

Veje Byråd og Integrationsrådet nævnte Kit, at 2 medlemmer af Vejle Byråd er 

repræsenteret i Integrationsrådet, heraf repræsenterer den ene børne- og 

familieområdet.  Kit nævnte endvidere den vigtige funktion, der ligger i, at 

Integrationsrådet er sparring for kommunen i dens arbejde. Af eksempler på denne 

sparring nævnte Kit følgende: Modersmålsundervisning og udarbejdelse af børn- og 

ungestrategi. I begge tilfælde var Integrationsrådet blevet hørt inden endelig 

vedtagelse. 

 

3. Jobcentrets 

opgaver i 

forhold til 

nyankomne: 

Orientering 

v/Connie Nør 

Larsen 

 

Punktet udgik 

4. Rollemodel 

projektet: 

Orientering 

v/Yehya Hamid 

og Raeka 

Maoued 

Rollemodel projektet blev præsenteret af Yehya og Raeka. Projektperioden strækker 

sig fra maj 2013 til og med 30. november 2014. Formålet med projektet er at 

kvalificere og styrke etniske unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller 

forblive i uddannelsessystemet. Målgruppen er etniske unge mellem 13 og 20 år.  

Der er pt. udnævnt 12 rollemodeller (mange forskellige nationaliteter og god 

kvindelig repræsentation). Projektet er nu møntet på alle unge. Målsætningen er 20 

besøg på folkeskoler, foreninger og Jobcenter Vejle. Status for antal besøg er pt. 6, 

idet det har været en udfordring at arrangere besøg på folkeskolerne pga. travlhed 

med implementering af  folkeskolereformen. Projektets fremtid er endnu ikke 

afgjort. Det er muligt at booke Raeka og Yehya for et besøg, se hvordan i 

vedhæftede pamflet. 

 

5. Integrationsråde

ts vedtægter og 

mødetilrettelægg

Mette fortalte kort om vedtægterne for Integrationsrådet i Vejle Kommune, bl.a. at  

2 medlemmer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen 

vil blive udpeget af Vejle Byråd i eftersommeren 2014. Desuden var der stemning 
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else for at vælge en anden mødedato end den hidtidige, nemlig den 2. torsdag i måneden 

med ikrafttrædelse fra første møde efter sommerferien. Mette sender forslaget til 

høring hos alle medlemmer af Rådet og mødedatoen fastlægges endeligt på næste 

møde. 

 

6. Orientering fra 

formanden 

Mustafa opfordrede alle til at deltage i Søren Peschardts 50 års fødselsdag. Mustafa 

udtrykte et ønske om, at regler/normer for afvikling af møderne i Integrationsrådet 

behandles på næste møde. Her opfordrede Mustafa medlemmerne til at sende ham 

deres input via e-mail inden næste møde den 26. juni. 

 

7. Orientering fra 

medlemmerne 

Raeka berettede fra Ungerådet på Nørremarken, som havde haft møde med Hans 

Hoffensetz og Mustafa Adham den 21. maj. 

Fatih berettede fra et beboermøde i Finlandsparken.  Fatih var i denne forbindelse 

inde på hvor vigtigt det er, at alle beboere i et boligområdet deltager aktivt i 

beboermøderne.  

 

8. Orientering fra 

VIFIN og LBR 

Abdullah nævnte, at næste møde i LBR finder sted 12. juni 2014. Yehya har allerede 

deltaget i sit første møde i VIFIN, hvor bl.a. en rejse til Rotterdam blev behandlet 

(fra Integrationsrådet deltager Mensur Hasanovic) 

 

9. Orientering fra 

Byrådet 

 

Ingen 

10. Orientering fra 

REM 

 

Ingen 

11. Hvilket 

integrationsråd 

ønsker vi at have 

de kommende 4 

år - debat 

mellem 

medlemmerne 

 

Punktet udsattes til næste møde. 

12. Evt. Ingen 

  

 


