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Emne: Møde i Integrationsrådet 21. november 2019 
 

 
Mødedato 

21-11-19 

Mødested/lokale 

Kvartershuset - sal 1,l Løget Høj 
2A, 7100 Vejle 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet kl. 

19 

Deltagere  

Ebu Bekir Incikli, Krestine Krogh Thomsen, Mustapha Ali El-Ahmad, Natalija Petrova, Poul Erik Møller, 

Senada Mehic og Waheed Watandost 
Fraværende 

Adisa Mulabecirovic, Anja Daugaard, Ebru Berra Ikici, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Kamal Atie, Lone Lisby, 

Mushin Turkyilmaz, Razija Salihovic, Rafel Shamri, Safet Bralic, Soheila Dadkhak og Zarema Galaeva 

 
Dato 

27. november 2019 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76811553 

Journalnr. 

15.40.00-A30-1-19 

 

 

1. Godkendelse af 

referat fra 

mødet i 

Integrations-

rådet 24-10-19 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

3. Leder af Den 

Boligsociale 

Helhedsplan 

Jacob Wiese 

orienterer om 

helhedsplanen 

 

Jacob Wiese orienterede om Den Boligsociale Helhedsplan for Nørremarken og 

Løget Høj. Det overordnede formål med Helhedsplanen er at understøtte den 

positive udvikling, som Løget og Nørremarken er i gang med. Helhedsplanen er 
fireårig og gælder indtil 1. juli 2021, hvorefter der skal udarbejdes en ny 

helhedsplan. Ansvarlig for gennemførelse af Den Boligsociale Helhedsplan er den 

boligsociale bestyrelse bestående af bl.a. repræsentanter for de tre 

boligorganisationer (AAB, Lejerbo og Østerbo) og Vejle Kommune. Vejle 
Kommunes tekniske direktør er formand for bestyrelsen.  

 

Helhedsplanen, der består af en lang række projekter, opererer inden for fire 
indsatsområder: 

 

1) Tryghed og trivsel 

2) Kriminalpræventiv indsats og forebyggelse 
3) Uddannelse og beskæftigelse 

4) Forebyggelse og forældreansvar 

 
Se gennemgangen i detaljer i vedhæftede PP-præsentation. 

 

Jacob afsluttede sin gennemgang med en invitation til Integrationsrådet til et 
samarbejde/sparring omkring projekterne. Integrationsrådet blev ligeledes inviteret 

til et samarbejde omkring udarbejdelse af den nye helhedsplan, der skal træde i kraft 

1. juli 2021.  
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4. Hvordan 

kommer vi 

videre med 

arbejdet i de tre 

arbejdsgrupper 

 

Punktet blev udsat til møde i Integrationsrådet den 23. januar 2020. 

5. Orientering fra 

formanden 

 

Ebu orienterede om Integrationsrådets deltagelse i Glocal Days på Vejle 

Bibliotekerne 21-11-19. Integrationsrådet havde sin egen stand for derigennem at 
øge Rådets synlighed. 

 

Ebu orienterede endvidere om, at arbejdet med etablering af kontakt til de etniske 
foreninger i Vejle Kommune er startet. Han har bl.a. haft kontakt til den bosniske og 

den tyrkiske forening. 

 

 

6. Orientering fra 

medlemmerne 

 

Natalija berettede, at hun havde haft kontakt til den ukrainske forening og den 

lettiske forening.  

 

Flere medlemmer efterlyste motivation til arbejdet i Integrationsrådet. Der var 
enighed om at tage kontakt til forvaltningen for en opfølgning på seminaret i 

september 2018. Formanden blev desuden opfordret til at kontakte medlemmerne 

omkring fremmøde/motivation. 
 

Ebu, Waheed, Natalija og Senada arbejder sammen om at forfatte en ansøgning til 

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) vedrørende støtte til et lokalt arrangement med 
fokus på, hvordan man som barn, ung og forældre navigerer mellem kulturer, 

normer og individuelle rettigheder og ønsker. Deadline for indsendelse af ansøgning 

er 1. december 2019.   

 
 

7. Orientering fra 

VIFIN og Vejle 

Kommunes 

Arbejdsmar-

kedsforum 

 

 

Waheed orienterede om et møde i Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum den 13. 

november 2019 med temaet: Fastholdelse af sygemeldte. 

8. Orientering fra 

Byrådet 

 

Mustapha kunne oplyse, at Integrationsrådets høringssvar til udkastet til Vejle 

Kommunes boligpolitik var taget til efterretning.  
 

Mustapha foreslog, at Integrationsrådet deltager i Danmarks Indsamling 2020, der 

finder sted lørdag den 1. februar 2020 i Vejle Musikteater. Dagen bliver en festdag i 

Vejle med en række arrangementer/events.  
 

Mustapha orienterede endelig om mødet i Børn og Familieudvalget 21-11-19, hvor 

drøftelse af indførelse af udskolingslinjer på NOVAskolen var på dagsordenen. 

Flersprogsprocenten på NOVAskolen ligger p.t. omkring 70%. Såfremt udviklingen 

fortsætter vil flersprogsprocenten stige yderligere. For at imødekomme denne 

tendens har forvaltningen udarbejdet en række forslag til udskolingslinjer som f.eks. 

E-sportslinje, madkunst, Fab.lab/teknologiforståelse m.m. 
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Se det fulde referat fra mødet i BFU 21-11-19 på dette link: 

https://dagsordener.vejle.dk/vis/#65c8c8b8-e51b-489c-ae21-434cb3c7b594 
 

9. Orientering fra 

REM 

 

Ingen 

10. Evt. Ingen. 

 

 

https://dagsordener.vejle.dk/vis/#65c8c8b8-e51b-489c-ae21-434cb3c7b594

