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Emne: Møde i Integrationsrådet 23. august 2018 
 

 
Mødedato 

23-08-18 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet kl. 

19 
Deltagere 

Anja Daugaard, Hanan Aldaher, Julia Kolobajeva, Lone Lisby, Muhsin Türkyilmaz, Mustapha Ali El-Ahmad, 

Natalija Petrova, Razija Salihovic, Safet Bralic, Soheila Dadkhah, Ulla Varneskov, Waheed Watandost og 

Zarema Galaeva  

 
Fraværende 

Adisa Mulabecirovic, Ebru Berra Ekici, Ebu Bekir Incikli, Ernesto Lifschitz, Poul Erik Møller og Senada 

Mehic 

 
Dato 

29. august 2018 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76811553 

Journalnr. 

15.40.00-A30-3-18 

 

 

1. Godkendelse af 

referat fra 

mødet i 

Integrations-

rådet 21-06-18 

 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

3. Teambuilding 

efterår 2018: 

Indhold, tid og 

sted. 

 

Razija kunne berette, at forberedelserne til teambuilding-arrangementet er i fuld 

gang. Arrangementet vil indeholde en faglig del, hvor en retning for Rådets arbejde 

de næste godt fire år skal findes. I dette arbejde indgår en kortlægning af de temaer, 

Rådet vil tage op i perioden. Endelig vil arrangementet bestå af en personlig del med 

kortlægning af egne ressourcer og tillidsskabende aktiviteter.  

 

Stedet bliver Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. Et to dags-

arrangement er at foretrække. Der arbejdes videre med datoerne: 28.-29. september. 

 

4. Temaer til 

behandling i 

Integrations-

rådet- 

 

Razija indledte med at nævne de vigtigste forslag til temaer fra mødet i Rådet den 

21. juni. Her skal nævnes: 

 

Positive historier/rollemodeller 

Kvinder og beskæftigelse 

Nyankomne  

Ghettoudspil 

 

På dagens møde fremkom følgende nye temaer: 

 

Beskæftigelse af børn/unge fra 15 års alderen. Vigtigheden af et fritidsjob til denne 

aldersgruppe. Invitation til SSP og Aktiv Fritid for at erfare, hvad der rører sig. 
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1. generationsindvandreres historie. Fortælling af deres historie (”hvorfor kom I til 

Danmark”). Interviews med efterfølgende udstilling af deres historier med fotos 

(åbent hus). 

 

De frivillige etniske foreningers rolle i de etniske børn og unges involvering i 

forenings- og fritidslivet. 

 

Spørge etniske danskere, hvad de forstår ved integration (interviews). 

 

”Lektiecafe for forældre” for at forbedre forældrenes muligheder for at hjælpe deres 

børn med lektierne. Sprogtræning er her et vigtigt element. Forslag om besøg hos en 

skole i Vejle Kommune – ”hvordan gør I i virkeligheden”. 

 

 

5. Organisering af 

det fremtidige 

arbejde/nedsætt

else af 

arbejdsgrupper/

debat i plenum. 

 

Der var positive tilkendegivelser blandt medlemmene om at deltage i arbejdet i 

arbejdsgrupperne.  

 

 

 

6. Orientering fra 

formanden 

 

Razija bragte mødetidspunktet på banen. Efter en kort debat, var der enighed at 

bevare det nuværende tidspunkt - anden sidste torsdag i måneden kl. 17-19. 

7. Orientering fra 

medlemmerne 

 

På opfordring skitserede Ulla kort formålet med arbejdet i Integrationsrådet og det 

enkelte medlems rolle i rådsarbejdet.  

8. Orientering fra 

VIFIN og Vejle 

Kommunes 

Arbejdsmarkeds

forum 

Waheed berettede om det første møde i Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum. På 

mødet havde der været fokus på kommunale indsatser, der får unge ind på 

erhvervsuddannelser.  

  

9. Orientering fra 

Byrådet 

 

Anja berettede om den nye regeringsaftale på beskæftigelsesområdet, hvor færre 

regler skal gøre beskæftigelsesindsatsen bedre. Anja vender tilbage med nyt om 

aftalen på det næste møde i Integrationsrådet. 

 

Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet, at Vejle Kommune hædrer de dygtigste 

lærlinge/elever på de faglige erhvervsuddannelser én gang om året. 

 

Mustapha efterlyste initiativer/forslag fra Integrationsrådet, der kan styrke den 

lokale integrationsindsats. 

 

10. Orientering fra 

REM 

 

Muhsin berettede, at der den 5. maj 2018 var konstituerende møde i 

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Efter kampvalg blev 

Muhsin valgt som medlem af REM. 

 

REM er en paraplyorganisation, der rådgiver integrationsministeren i 

integrationsspørgsmål på nationalt plan. Dette foregår ved møder med ministeren, 

hvor REM kommer med forslag til løsning af integrationsproblematikker som f.eks. 

kvinder og beskæftigelse og radikalisering 
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11. Evt. Intet 

 

 


