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1.

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 24. maj
2018

Godkendt.

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

3.

Teambuilding
for Integrationsrådet:
Tidspunkt og
indhold

Razija fortalte om sit og Ebus møde med Flemming Madsen (HR -Vejle Kommune)
vedr. tilrettelæggelsen af et teambuilding arrangement. Blandt medlemmerne var der
enighed om et arrangement bestående af: 1) tillidsskabende aktiviteter og 2) faglige
punkter til brug for det fremtidige arbejde i Integrationsrådet. Derudover blev tid og
sted for arrangementet drøftet. Der var enighed om, at arrangementet finder sted i
Vejle Komme. Razija vender snarest tilbage med datoer.

4.

Nedsættelse af
arbejdsgrupper:
Temaer.
Omfanget af
medlemmernes
bidrag.

Medlemmerne diskuterede organiseringen af det fremdige arbejde i
Integrationsrådet: Arbejdsgrupper, møder i plenum, etc. Hvor meget kan vi trække
på medlemmerne ud over møder i Rådet. Af mulige temaer til fremtidig behandling i
Rådet blev nævnt: Frivillighed/rollemodeller, succeshistorier, nyankomne, kvinder i
arbejde.

5.

Dokumentation
for status på
integrationen i
Vejle
Kommune/Danmark

Medlemmerne drøftede her metoden til behandling af de kommende temaer.
Hvordan og hvornår i processen skal facts og data om integration anvendes i dette
arbejde.
Det blev foreslået, at der udarbejdes et årshjul til beskrivelse af planerne for arbejdet
i Integrationsrådet

6.
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Vigtigheden af Integrationsrådets synlighed over for omverdenen og etablering af en
god kontakt til baglandet/de etniske foreninger blev pointeret. Foreningerne skal
høres med hensyn til emner for det fremtidige arbejde i Integrationsrådet.
Medlemmerne går i tænkeboks med hensyn til hvilke temaer, der skal tages op i
Integrationsrådet.
7.

Åbent Hus
Arrangement:
Idéer til
indhold/aktivitet
er, location,
tidspunkt mv.

Det blev foreslået på et senere tidspunkt at invitere de etniske foreninger til et møde
med Integrationsrådet for at få viden om, hvad der rører sig foreningerne. Vejen til
foreningerne går gennem foreningernes bestyrelse. Mette kan skaffe en liste over
etniske foreninger i Vejle Kommune. Mødet med foreningerne kunne være et emne
for en kommende arbejdsgruppe.

8.

Orientering fra
formanden

Razija kunne berette, at Flemming Madsen står til rådighed for Integrationsrådet
med råd og vejledning.
VAF bragte den 9. juni 2018 et interview med den nyvalgte formand for
Integrationsrådet.

9.

Orientering fra
medlemmerne

Safet kom med et ønske om at blive orienteret om forskellige skoleforhold i Vejle
Kommune. Der var enighed om, at Senada som repræsentant for skolebestyrelserne
vil kunne give en sådan orientering.

10. Orientering fra
VIFIN og Vejle
Kommunes
Arbejdsmarkeds
forum

Ernesto orienterede om VIFIN’s udgivelse af bogen ”Signs goes North” for Vejle.
Der er tale om velkomstbog til alle, der kommer til Vejle fra et andet land. Bogen
foreligger i øjeblikket i papirform og forventes snart også at være tilgængelig i
elektronisk form.

11. Orientering fra
Byrådet

Anja orienterede om sin deltagelse i Integrationstopmødet på Marienborg den 7.
juni.
Vejle Kommune har i øjeblikket stillingen som integrations- og
beskæftigelsesambassadør i opslag. Stillingen har fokus på unge og kvinder.
Uddelingen af priserne til årets rummelige virksomhed og mentor/medarbejder
finder sted 28. november 2018 i Spinderihallerne. Se mere på dette link
https://dagsordener.vejle.dk/vis/#102f1ede-6e1a-4be5-90c2-b6616c848931
Mustapha berettede om Vejle Kommunes forberedelser til arbejdet i forbindelse med
vedtagelsen af Regeringens ghettoudspil. Arbejdet vil involvere Integrationsrådet.

12. Orientering fra
REM

Ingen

13. Evt.

Ingen
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