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Til stede: Lene Lonnov, Stig Larsen, Rukhsana Ali,  Claus Ramussen , Nebi Devici , Sadiq Beg, Karen 
Tobisch, Jan Eriksen og sekretær Mette Duekilde. Som oplægsholder Fatiha Lassri, Jobcentret og 
Bjarne Webb, Plejeboligområdet. 

Afbud:  Gertrud Gelting,  Britta Schneider-Jørgensen, Chresten Larsen, Nalen Yasin, Tülay Sarikaya, 
Niels Frederiksen, Yasin Yorulmaz, Mohamad Hasan, Michael Melchert, Nurene Ahmed.  
 
 

1. Dagsorden og referat godkendt. Niels Frederiksen er indtrådt som nyt medlem efter Rikke 
Stormes. 

2. Orientering om frivilligt mentorkorps ved Fatiha Lassri.  
Jobcentret har startet et korps af frivillige mentorer, som skal støtte unge mellem 15 og 29 
til at blive i uddannelse. Tilbuddet gives til uddannelsesparate, både dem, der er på vej i 
uddannelse og dem, der er i gang og ikke længere har jobcenterkontakt. De unges 
udfordringer kan være manglende uddannelseserfaring i deres familie/netværk, hjælp til 
økonomisk overblik, manglende netværk til opbakning. 
Der er 8-9 mentorer nu og behov for flere. En mentor skal have ressourcer fra 
arbejdsmarkedet og helst selv være i arbejde. De nuværende spænder i alder fra 30-70 år. 
Omfanget er ca. 1 time om ugen, i første omgang i et halvt år, men forløbet kan fortsættes. 
Indholdet kan være forskelligt: ringe med interesserede spørgsmål om studiet, ringe om 
morgenen for at få den unge afsted til tiden, mødes til udflugter. 
En ny mentor vil få en afklaringssamtale med Fatiha og derefter laves et match med en ung. 
Fatiha tilbyder også sparring undervejs. 
Kontakt frivilligmentor@albertslund.dk 

3. Rundvisning i Sundhedshuset ved Bjarne Webb, leder af plejeboligområdet og 
Sundhedshuset. 
Bygningen rummer 85 plejeboliger, 15 visiterede boliger og 12 aflastningsboliger, som kan 
være til nyudskrevne fra hospitaler, til døende eller til midlertidig pleje for personer, der 
ellers passes af deres ægtefælle. Et værelse er ca. 40 m2 (officielt 75 m2 inkl. værelsets 
andel af fællesarealer). 
Selve Sundhedshuset består af stuen med Café drevet som social økonomisk virksomhed af 
Grennesminde med unge i undervisningsforløb. 1. sal med 4 træningssale, der rummer al 
kommunal træning i følge sundhedsloven og serviceloven, dvs. også genoptræning til yngre, 
der f.eks. har sportsskader. Foreninger kan også træner her, f.eks. patientforeninger og Fit 
for Kids for overvægtige børn. 2. sal med kommunal sygeplejeklinik og 4 tomme lægepraksis, 
som det ikke er lykkedes at leje ud endnu. Der bliver set på evt. at leje ud til anerkendte 
alternative behandlere. Men tanken var oprindeligt at der skulle være praktiserende læger, 
som kunne indgå i samarbejdet i huset. Desuden er her 4-5 åbne mødelokaler, som kan 
bookes af foreninger. Der findes også et træningskøkken, som kan bruges til 
madlavningsundervisning. Faciliteterne er der, der skal bare foreninger ind med gode ideer. 
3. sal er rehabilitering. 
Sundhedshuset arbejder med sundhedsfremme. Der er en aktivitetskoordinator og 1-2 
yderligere ansatte der arbejder med det. Bl.a. arrangeres sundhedsfestival sidst i maj med 
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oplæg af Chris McDonald og Claus Meyer. 
Etniske minoriteter og plejehjem: Der er få etniske beboere med plejebehov på plejehjem. 
At man er tøvende skyldes ikke kun kultur, men også ukendskab til plejehjem. 
Sundhedshuset vil gerne stå for oplysning og rundvisning af pårørende eller kommende 
beboere så man kan lære fordomsfrit om stedet. 
En tip fra Peder Lykke Centret er at engagere frivilliggrupper, som på den måde lærer stedet 
at kende. Sundhedshuset har en terrasse med bede, som kunne dyrkes som en aktivitet for 
indvandrerkvinder. Kvinder fra Netværkshuset er interesserede. 
Forslag til aktiviteter som udnytter Sundhedshusets muligheder må gerne gives til Bjarne. 

4. Diskussion om Sundhedshuset – se ovenfor 
5. Forvaltningens notat om rapporten 

Det er overordnet en god tilbagemelding. Noget er der dog svaret uforpligtende på.  Vi vil 
gerne have mere kontakt med de kulturelle foreninger om hvilke tilbud de giver til unge, 
som kan modvirke radikalisering. 
Der er tilslutning til forslaget om oversat information om borgerrådgiveren. 
Involvering af forældre i skole/hjemarbejde: indsatsen bør startes før 5. klasse. Måske bør 
tosprogskonsulent Annette Jørgensen invitere med til et kommende møde. 

6. Meddelelser 
- Rådet for Etniske Minoriteter: Der bør komme et repræsentantskabsmøde i starten af maj. 
Mette afklarer dato. Rukhsana eller Nebi er interesserede. 

7. Evt. 
Integrationsrådets halve valgperiode er snart gået. På næste møde bør der laves en 
halvvejsevaluering, som også kan spille ind i diskussionen om hvad der skal ske i forbindelse 
med medborgerskabspolitikken. Hvordan får man interesse for t deltage i 
medborgerskabsspørgsmål? Hvad skal kommissoriet for et integrations/medborgerskabsråd 
være? 
AP har gang i en serie om integration. Senest er Karen Tobisch blevet interviewet, udklip 
blev uddelt på mødet. 


