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Emne: Møde i Integrationsrådet 29. april 2021 
 

 
Mødedato 

29-04-21 

Mødested/lokale 

Online - Teams 

Mødet påbegyndt kl. 

16.30 

Mødet afsluttet kl. 

18.00 
Deltagere  

Anja Daugaard, Ebu Bekir Incikli, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Krestine Krogh Thomsen, Lone Lisby, Muhsin 

Türkyilmaz, Mustapha Ali El-Ahmad, Poul Erik Møller, Waheed Watandost og Zarema Galaeva 
Fraværende 

Adisa Mulabecirovic, Kamal Atie, Natalija Petrova, Razija Salihovic, Rafel Shamri, Safet Bralic, Senada 

Mehic og Soheila Dadkhah 

 
Dato 

6. maj 2021 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76811553 

Journalnr. 

15.40.00-A30-1-21 

 

 

1. Godkendelse af 

referat fra 

mødet i 

Integrations-

rådet 25. 

februar 2021 

 

Godkendt. 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt. 

3. Tour de France 

2022: Tænke 

Integrations-

rådet ind i 

begivenheden. 

Oplæg v/Tour 

de France 

projektleder 

Jacob 

Rasmussen 

efterfulgt af 

dialog med 

medlemmerne 

 

Jacob Rasmussen introducerede Integrationsrådet til Tour De France i Vejle 3. juli 

2022. Introduktionen bestod af følgende hovedpunkter: 

 

 Introduktion til Tour de France i Vejle – hvad er Tour de France 

 Projektlederens rolle – bindeled – samarbejde eksternt og internt – før og 

efter cykelløbet 

 Idéer og forslag til aktivering fra Integrationsrådet 

 

Se detaljer vedr. introduktionen i vedhæftede PP-præsentation. 

 

Tour de France er meget mere end et cykelløb. Tour de France bringer mennesker 

sammen og styrker fællesskaber. Begivenheden skal leve videre efter juli 2022 hos 

bl.a. foreninger og kulturinstitutioner. 

 

Kalenderen/årshjulet for Tour de France indeholder elementer, som kunne være af 

interesse for Integrationsrådet som f.eks.: 

 

 Børnetur (4 - 15 år) - højne interessen for cykling blandt børn (børnene 

behøver ikke at være medlemmer af en klub for at deltage) 

 

 Kulturnat Vejle 

 

 Tour de France julekalender 
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 Tour de France bussen - cykle Tour de France-ruten i bussen (simulator) - 

interessant for børn 

 

 Tour de France bussen vil være en del af PostNord Danmark Rundt august 

2021 

 

Herefter fulgte indspark fra medlemmerne vedr. Integrationsrådets mulige deltagelse 

i eventen. Følgende kom frem: 

 

 Dyst mellem 2 integrationsråd  

 Nørremarken versus Løget på antal kilometre 

 Konkurrence mellem 2 cykelhold bestående af kvinder 

 

Rådet arbejder videre med mulighederne for at deltage i Tour de France Vejle på sit 

næste møde den 27. maj 2021. 

 

4. Velkommen til 

Vejle Kommune 

- modtagelse af 

nyankomne 

udlændinge. 

Oplæg v/unge og 

familiekonsulent 

Joan Wagner 

Nielsen og 

beskæftigelses-

rådgiver Youssef 

Huheiri 

efterfulgt af 

spørgsmål fra 

medlemmerne 

 

Lone introducerede dagsordenspunktet og de to oplægsholdere. 

 

Youssef Hureiri redegjorde for det 8 uger lange modtagelsesprogram for nyankomne 

udlændinge. Programmet omfatter bl.a.: 

 

Infomøde med Jobcenter Vejle, boligplacering, oprettelse af nemkonto og 

underskrift af opholds- og selvforsørgelseserklæring. 

 

Inden der er gået 8 uger, skal den nyankomne være startet i virksomhedspraktik og 

inden 4 uger skal en integrationskontrakt være underskrevet. 

 

Se detaljer vedr. programmet i vedhæftede fil. 

 

Medlemmerne spurgte ind til erfaringerne med kvinder og introduktion til 

arbejdsmarkedet som f.eks. virksomhedspraktik. Også sprogproblematik og 

kulturelle forskelle i relation til arbejdsmarkedet blev drøftet af medlemmerne. 

 

Herefter tog Joan Wagner Nielsen over med en beretning om sit arbejde som 

integrationsvejleder for etniske børnefamilier. Et arbejde der bl.a. omfatter: 

Hjælp til opstart i skole/institution (herunder introduktion til kulturen i danske 

daginstitutioner og skoler), hjælp til at komme i gang med fritidstilbud til børn og 

unge, praktisk hjælp til bank, borger.dk mv.  

 

Se flere detaljer angående integrationsvejlederens arbejde og en oversigt over 

netværkssteder i Vejle Kommune i vedhæftede 2 filer. 

  
 

5. Orientering fra 

formanden 

 

Waheed berettede om et indledende møde med Jacob Rasmussen vedr. Tour de 

France i Vejle, hvor Integrationsrådets muligheder i en Tour de France 

sammenhæng havde været emnet. 

 

6. Orientering fra 

medlemmerne 

 

Ebu orienterede om et projekt/samarbejde med Sundhedshuset vedr. inddæmning af 

Covid-19 smitte og opfordring til at lade sig teste ofte. I forbindelse med afslutning 

af Ramadanen er der trykt en plakat med teksten: ”God Eid God Afstand”. Plakaten 

vil være at se på pylonerne i starten af maj. 
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Ebu oplyste endvidere, at han, i forbindelse med snarlig flytning ud af Vejle 

Kommune, udtræder af Integrationsrådet. 

 

7. Orientering fra 

Byrådet 

 

Mustapha orienterede fra mødet i Arbejdsmarkedsudvalget 29. april 2021 om et brev 

fra beskæftigelsesministeren vedr. benchmarking af lediges jobsøgning. Se mere på 

dette link fra mødet i Arbejdsmarkedsudvalget:   

https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=d6c4d838-2825-4d48-a547-378c9027e6ea 

 

8. Evt. Ingen. 

 

 

https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=d6c4d838-2825-4d48-a547-378c9027e6ea

