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Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

23-01-20

Mødelokale 1

17

19

Deltagere

Anja Daugaard, Ebu Bekir Incikli, Krestine Krogh Thomsen, Lone Lisby, Muhsin Türkyilmaz, Poul Erik
Møller, Safet Bralic, Waheed Watandost og Zarema Galaeva
Fraværende

Adisa Mulabecirovic, Ebru Berra Ekici, Ensaf Adbel Hadi Ihsan, Kamal Atie, Mustapha Ali El-Ahmad,
Natalija Petrova, Razija Salihovic, Rafael Shamri, Senada Mehic og Soheila Dadkhah.
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

3. februar 2020

Mette K. Jacobsen

76811553

15.40.00-A30-1-20

1.

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 19-12-19

Godkendt

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3.

Fritidsjob til
unge: Oplæg
v/Anette Kjær
Ølund - Vejle
Kommunes
integrationsambassadør

Anette Kjær Ølund berettede om projektet vedr. fritidsjob til unge, der er en del af et
større integrationsprojekt (finansieret af SIRI), der omfatter såvel fritidsjob til unge,
som etniske kvinder i beskæftigelse.
Baggrunden for projektet vedr. fritidsjob til unge er den påviste store effekt af et
fritidsjob i forbindelse med unges videreuddannelse og senere arbejde.
Målgruppen for projektet vedr. fritidsjob til unge består i første omgang af 81 unge,
hvis mødre er på integrationsydelse. 60 unge i alderen 13-18 år inden for
målgruppen blev inviteret til et familiearrangement i december 2019, hvor 18 unge
meldte sig til et forløb med jobcafé, hvor man kunne møde mulige kommende
arbejdsgivere og få hjælp til at skrive en ansøgning. Ingen fik et fritidsjob efter
forløbet.
Anette efterlyste input fra Integrationsrådet til at øge motivationen hos de unge til at
få et fritidsjob. Hvordan får vi fat i de unge? Integrationsrådet kom med følgende
input:
Oplæg på skolerne med rollemodeller
Opmærksomhed på forældrene
Gruppeforløb versus individuelle forløb
Sociale klubber – der hvor de unge kommer - ”vi kommer ud til dem”
Tage kontakt til de etniske foreninger
Det blev aftalt, at Mette sender kontaktoplysninger på rådsmedlemmerne til Anette
for at etablere kontakt til de etniske foreninger.
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Hvad kan Rådet gøre for at øge fremme motivationen hos de unge – måske en
fremtidig arbejdsopgave for Integrationsrådet - udnævnelse af en fritidsjobambassadør blandt medlemmerne.
Integrationsrådet viste interesse for at få et oplæg vedr. projektets anden del, der
omhandler etniske kvinder i beskæftigelse.
Se Anettes fulde oplæg i vedhæftede PDF-fil.
Temamøde 2002-20: Hvordan
kommer vi
videre med
arbejdet i
Integrationsrådet forberedelse til
temamøde

Ebu orienterede om et møde med Flemming Madsen vedr. det kommende temamøde
20. februar 2020. Flemming Madsen skal være facilitator på temamødet.

5.

Orientering fra
formanden

Ingen

6.

Orientering fra
medlemmerne

Krestine berettede om status for implementeringen af Ghettoplanen i Vejle
Kommune, der på nuværende tidspunkt omfatter planlægning af indsatser over
beboerne i området – herunder workshops.

7.

Orientering fra
VIFIN og Vejle
Kommunes
arbejdsmarkedsforum

Anja oplyste, at VIFIN ikke fortsætter i sin oprindelige form. VIFIN er under
afvikling, således at der ikke startes nye projektet op og alle igangværende projekter
færdiggøres. VIFIN’s bestyrelse fortsætter sit arbejde indtil videre.

8.

Orientering fra
Byrådet

Anja berettede, at Vejle Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2023 er endelig
vedtaget.

9.

Orientering fra
REM

Muhsin berettede om VIVE’s undersøgelse af skilsmisse blandt etniske kvinder.
Derudover orienterede Muhsin om arbejdet i REM med rådgivning af Udlændingeog Integrationsminister Mattias Tesfaye.

4.

10. Evt.

Som oplæg til temamødet den 20. februar 2020 blev det besluttet, at de eksisterende
tre arbejdsgrupper vedr. 1) Ghettoplanen, 2) Kvinder i Beskæftigelse og 3) Rådets
synlighed slås sammen til én enkelt arbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe får hjælp af
medlemmer, der har tid og overskud til arbejdet i gruppen.
Endvidere blev det foreslået, at Rådet arbejder sammen med allerede eksisterende
projekter som f.eks. de to projekter nævnt under punkt 3, i stedet for at starte nye
projekter.

Ingen
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