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Mødedato: 31.05.12. 
Til stede: Britta Schneider Jørgensen, Lene Lonnov, Billal Zahoor, Hakima Lasham Lakhrissi, 
Frede Vestergaard, Paw Østergaard Jensen, Karen Tobisch, Claus Rasmussen, Nebi Devici, Johnny 
Chiang Kejs, Bodil Garde, sekretær Mette Nielsen Duekilde og SSP-konsulent Mikkel Nielsen som 
oplægsholder. 
  
Afbud: Madeeha Hussain.  
Uden afbud: Sahin Tirpan, Zishan Ali, Hamza Javed Mir, Anjam Bashir, Bayram Cift,  
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 
3. Orientering om resultater fra livstilsundersøgelsen 
4. Beskæftigelsesplan 2013 
5. International Medborgerdag 2012 og 2013 
6. Tema: Sundhed 
7. Foreningernes dag 
8. Rådet for Etniske Minoriteter – konference i Albertslund 1.9. 
9. Repræsentation og meddelelser 
- Nyt fra Sundhedsrådet:  
- Nyt fra deltagelse i Skolerådet: Karen og Lene 
10. Arbejdsplan 2012 og 2013 
11. Evt. 
 
1.+2. Dagsorden og referat godkendt 
Medlemsstatus: Lene J. er udtrådt og i stedet har Enhedslisten udpeget Bodil Garde. Madeeha har 
meldt orlov et halvt år p.gr.a. studier i udlandet, Hope og Elvis er begge flyttet. Der indkaldes 
stedfortrædere til rådet. Faouzia Johannsen har foreløbig sagt ja til at træde ind. 
 
3. Orientering om resultater fra livsstilsundersøgelsen 
SSP-konsulent Mikkel Nielsen gennemgik resultaterne af livsstilundersøgelsen 2011. Den fulde 
rapport kan ses på hjemmesiden 
http://albertslund.dk/Borger/BoernUngeogFamilie/BoernOgSaerligeStoette/SSP/Undersoegelser.asp
x 
Livsstilsundersøgelsen er gennemført på alle Albertslunds skoler blandt 6.-10. klasses elever. 
Resultaterne kan deles efter etnicitet, men det er sjældent medtaget i rapporten, da der ikke er så 
store forskelle. Oftere giver det mening at opdele mellem drenge og piger. 
Risikoadfærd: Overordnet er billedet meget stabilt fra de tidligere undersøgelser i 2005 og 2008 
(rygning, alkohol, hash, narkotika). Der er blevet lidt flere, der slet ikke ryger (90%).  
Man kan se en sammenhæng mellem rygning, alkohol, kriminalitet og pjæk. 
For alkohol er der en tydelig etnisk forskal, især piger med anden etnisk baggrund drikker ikke og 
det kan være årsagen til at Albertslund ligger bedre end landsgennemsnittet på dette område. Blandt 
dem, der drikker er spurgt om deres forældre kender til det og om deres forældre tilbyder dem 
alkohol. 25% af dem, der drikker har fået tilbudt alkohol af deres forældre. 
Trivsel: 5-7% bryder sig ikke om at gå i skole, 12-18% er blevet moppet, men der er dog 99% som 
har nogen fra deres klasse, de kan lide at være sammen med. 
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Forældres involvering: 80% taler med deres forældre om skolen mindst ugentligt, 20% månedligt 
eller sjældnere. 17% drenge og 8% piger skal ikke sige til deres forældre hvem de er sammen med; 
10% drenge og 4% piger skal aldrig sige hvor de er henne når de er ude. 
Pjækkeri er faldet. Det har været et indsatsområde siden sidste livsstilsundersøgelse, der viste 
problemer, så det er godt at fokus på et problem hjælper. Hvis man ser på den grupper, der siger de 
aldrig taler med deres forældre om skolen, er det halvdelen der pjækker. Forældrenes interesse 
betyder altså meget. 
Kriminalitet: I Albertslund kommer der flere og flere, der aldrig har lavet noget ulovligt (57%), 
også flere end landsgennemsnittet. Der er dog også flere der har lavet alvorligere ting, end der er i 
landsgennemsnittet. Det betyder at der i Albertslund er færre i mellemgruppen, der måske har lavet 
et enkelt butikstyveri. De helt lovlydige vil ikke tale med de kriminelle, så når der er færre i 
mellemgruppen, bliver det sværere for de kriminelle at få nogle andre venner og derfor sværere at 
komme ud af den kriminelle gruppe. 
Tryghed: Piger er mere utrygge end drenge. 2/3 af pigerne er af og til utrygge. Opdelt på forskellige 
steder er der færrest der er trygge i Gårdene og på stierne. I Centret er ca. 95% trygge. 
 
Der er ikke lavet en særlig opsamling på de spørgsmål Integrationsrådet bad om at få med, men 
f.eks. spørgsmålet om yndlingsfag fremgår af selve rapporten, der kan læses på hjemmesiden. 
 
4. Beskæftigelsesplan 2013 
Beskæftigelseplanen for 2013 behandles i LBR møde samtidig med dette Integrationsrådsmøde. 
Karen, Per og Billal har holdt formøde med Nebi og givet kommentarer. De handler blandt andet 
om at få belyst, hvor mange indvandrere, der er langtidsledige og i fare for at miste dagpengene og 
om der kan gøres en særlig indsats i forhold til unge med indvandrerbaggrund på dagpenge, for dem 
er der mange af. Desuden foreslås det at bruge frivillige mentorer til den del af opgaven med at 
støtte unge i uddannelsesforløbet. 
Nebi har afleveret kommentarerne og vil få svar de ting, der kræver ny statistiskopgørelse. 
Kommentarerne vil indgå i LBRs udtalelse om beskæftigelsesplanen. 
 
5. International medborgerdag 
Overordnet set gik medborgerdagen godt. Der kom rimelig mange mennesker og flere KB-
medlemmer var også forbi. I budgetforliget er der medtaget en pulje på 250.000 til forskellige 
arrangementer, herunder medborgerdagen, så der er opbakning til at gentage arrangementet. 
Medborgerdagen foregik på Integrationsrådets initiativ, men der er dannet en forening, som formelt 
står bag. Arrangementet har givet kontakt til nye foreninger, og flere af dem har efter dagen meddelt 
at de godt vil være mere aktive til næste år, f.eks. Duen, Vestegnens Kulturcenter, Islamisk 
Kulturcenter. 
Vi tog en runde med kommentarer: 
Flere integrationsrådsmedlemmer burde have været med i arbejdet, men de deltagende foreninger 
skal også lægge en større indsats. Mange mente at vi skal være mere skarpe på succeskriterierne: får 
vi fat i nogen nye, der ikke ellers ville deltage i den slags, får vi styrket relationer på tværs af 
kommunen. Gerne flere lokale indslag i optræden og taler og mere for børn, vi vil gerne have 
medborgerdagen ind i traditionerne hos skoler og daginstitutioner og især musikskolen vil vi gerne 
have med. Til gengæld mindre afhængighed af ambassader. Bedre koordinering af de frivillige. 
Næste år: Det foreslås, at datoen næste år bliver 25. maj kl. 11-16. Birkelundgård vil godt lægge 
hus til igen. Tema: sundhed - kost og motion. Der bliver sendt takkebreve ud til de deltagende, som 
allerede nu gøres opmærksom på datoen. Foreningen bag Medborgerdagen skal bruges aktivt i 
planlægningen, evt. kunne vi lave kollektivt medlemskab for de aktive foreninger.  
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6. Tema sundhed 
a. Integrationsrådet er blevet opfordret til at stille repræsentanter til en styregruppe for 
Netværkshuset under ABC. Hakima deltager for Vestegnens Kvindecenter, Britta vil gerne deltage 
for Integrationrådet. 
b. Integrationsrådet vil gerne lave et projektforslag, som evt. kan komme i betragtning til næste års 
udmøntning af sundhedspuljen. Der er nu god kontakt til Duen og Tyrkisk Kulturforening, som 
begge har madaktiviteter. Det kunne danne grundlag for et projekt om sund mad med udgangspunkt 
i det tyrkiske køkken. Evt. en billedkogebog. 
c. Arbejdsgruppe om sundhed: Britta, Lene, evt. Bayram, evt. Faouzia. Gruppen laver forslag 
kommende møde og til tekst til Integrationsrådets rapport. 
d. Seminar om revision af ældrepolitik. Det er et relevant emne, men ingen af medlemmerne har 
mulighed for at deltage en hverdag i arbejdstiden. 
 
7. Foreningernes dag 8.9. 
Praktiske detaljer blev aftalt. 
 
8. Rådet for etniske minoriteters konference 1.9. 
Praktisk hjælp blev aftalt. 
 
9. Meddelelser 
Sundhedsrådet: afklare hvem der deltager fra Integrationsrådet, evt. tilbyde Faouzia at deltage. 
Deltagelse i møde med skolerådet: Karen og Lene deltog i møde med skolerådet efter invitation for 
at fremlægge Integrationsrådet ideer. Diskussionen handlede om venskabsfamilieprojekt i skoleregi 
og forslaget blev positivt modtaget af skolebestyrelsesrepræsentanterne. Skolerådet foreslog at 
Integrationsrådet hjalp med at lave en folder med praktiske fif om kulturforskelle, f.eks. hvordan en 
sammenskudsbuffet sammensættes, så alle kan spise af hinandens mad. 
 
10. Arbejdsplan 
Mødet den 6.2.13 flyttes til 7.2.13. En opdateret arbejdsplan sendes ud med referatet. 
 
11. Evt. 
Lene foreslog, at Integrationsrådet arrangerede et møde med foreningen Team Succes (stifter Tarek 
Hussein), som hjælper folkeskolelever til bedre resultater ved at stille krav til dem. Desuden skal 
der følges op på om satsning på Dansk som Andetsprog har effekt på læse- og eksamensreslutater. 
 
Vestegnens Kvindecenter har besøg af den amerikanske ambassadør og Henrik Kyvsgaard 20.9. kl 
12.30 til 14.00 


