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1. Godkendelse af dagsorden. 

Tülay Sarikaya er suppleant for Sahin Tirpan fra Tyrkisk Kulturforening. 

2. Godkendelse af referat 

3. Præsentation af bydelsmødreprojekt 

Albertslund Boligsociale Center starter bydelsmødreuddannelse i Albertslund Nord. 

Bydelsmødre er en idé, det stammer fra Berlin. Den kom til Danmark i 2007 og nu er der 

projekter 40 steder. Bydelsmødre støttes af en landsorganisation under Fonden for socialt 

ansvar. En bydelsmor er en ressourcestærk kvinde, som har fået en uddannelse på 14 moduler 

a 3 timer. Emnerne er f.eks. familieliv, uddannelse, børns hverdag, kommunikation. 

Bydelsmødrene hjælper andre kvinder med at oplyse om samfundsforhold, henvise til 

kommunen eller andre instanser, bryde isolation. 

En bydelsmor skal kunne tale godt dansk, være udadvendt og kunne klare at tage 

uddannelsen. Det er frivilligt arbejde. Uddannelsen starter efter sommerferien, interesserede 

skal gerne melde sig inden ferien. 

Der blev spurgt til reglerne for lediges adgang til at udføre frivilligt arbejde. Det er 

efterfølgende blevet undersøgt! Man må højst arbejde 4 timer om ugen, hvis det er arbejde, 

der kunne have været lønnet. 

Paw spørger hvorfor der ikke er bydelsfædre. Integrationsrådet kan evt. opfordre til at tænke 

fædregrupper ind i et øget samarbejde mellem SSP og foreninger. 

3. Medborgerskab.  

Oplæg fra formanden for Ishøj Integrationsråd, Sengül Deniz. 

Sengül er selv pædagog og har været byrådsmedlem i Ishøj i 8 år. Ishøj Integrationsråds 

udgangspunkt er at mangfoldigheden i Ishøj er en styrke.  I sidste periode havde rådet en 

politik, der hed Fra vugge til grav og havde 11 indsatsområder. Integrationsrådet fik 

mulighed for at rejse på studietur til Tyrkiet og besøge de samme indsatsområder i det 

tyrkiske samfund. Det har betydet meget for rådets forståelse af indsatsområderne og 

udviklingen blandt de unge i Ishøj.  

I denne periode ønskede rådet en politik for fællesskab, der gjorde op med dem og os. 

Næstved Kommunens medborgerpolitik gav inspiration, men i Ishøj er der en anden 

befolkningssammensætning. I hele 2011 blev der kun arbejdet med medborgerpolitikken og 

bl.a. holdt to temaaftner med borgere. Året 2012 blev udnævnt til medborgerår i Ishøj med 

flere store arrangementer. Det har ført til at borgerne kender politikken og ved at den går 

imod at tænke i dem og os. 
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Medborgerpolitikken er baseret på 5 værdier: 

Alle borgere skal være inkluderet i medborgerskabet 

Alle borgere skal være opsøgende over nærdemokratiet 

Alle borgere skal møde hinanden med respekt og anerkendelse 

Alle borgere skal tage ansvar for deres egen fremtid 

Alle borgere skal mødes med professionalisme 

Medborgerpolitikken er et udtryk for at vi er kommet videre fra integration. De unge er ikke 

indvandrere og er ikke et problem af den grund. Deres fællessprog er dansk. 

Ishøj Integrationsråds næste skridt er at nedlægge sig selv og blive til et 

medborgerdemokratiforum. Det er ikke vedtaget endnu, men kommer formentlig til at blive 

en bestyrelse på 7, der repræsenterer forskellige foreninger. 

Diskussion: 

Er der så behov for dansk som andetsprog? Ja, efter en individuel vurdering. 

Det er vigtigt at skelne mellem gruppe og individ. Der er stadig overrepræsentation for 

personer med anden etnisk baggrund i forhold til visse problemområder. 

Diskussion om hærværk og brandstiftelse: er det en løsning at komme med trusler og straf 

(forældrepålæg, smide familien ud) eller kan man nå længere med oplysning om betaling via 

skat og husleje? Man risikerer at skabe ”modborgere”, som reaktion på straf. En familie, der 

laver hærværk, kan skulle smides ud for naboernes skyld. En familie kan ikke få hjælp fra 

kommunen til (voksne) unge, f.eks. med misbrug. 

I Ishøjs medborgerpolitik står at parallelsamfund skal undgås. Hvis der er en gruppe, der selv 

isolere sig, må fællesskabet prøve at inkludere dem, selv om de ikke selv vil nu.  

Sengül fortalte en historie om, at hvis man svarer grimt på en grim tiltale, er man ikke selv 

bedre end dem der ikke er imødekommende. Man må tage diskussionen om holdninger. 

 

4. Sundhed 

a. Integrationsrådet og inviterede gæster bl.a. fra forvaltningen var på besøg den 29.4.  i 

Nørrebro Forebyggelsescenter. Det var spændende og både forvaltning og udvalgsformand 

var med, så måske blev der givet noget inspiration til hvordan sundhedshuset også kan 

bruges. 

b. Forvaltningen har forbedret informationen om ordningen med sundhedsformidlere 

”Sundhed på dit sprog” på hjemmesiden og med en pjece. 

I pjecen bruges ordet ”reproduktiv sundhed”  Ved målgruppen hvad det er? Der rekrutteres 

ikke sundhedsformidlere nu, men burde der ikke det? Det er vigtigt at vedligeholde et godt 

korps og evt. også have mænd med. Sundhedsformidlere fra alle de deltagende kommuner 

arbejder nu på tværs, hvor de kan få engagementer. 

5. Koordineringsgruppen om flygtninge og indvandreres notat om unge og uddannelse. 

Notatet var blevet lover i efteråret, så det kunne diskuteres sammen med Integrationsrådet 

rapport, men er først politisk behandlet nu. Integrationsrådet vil stadig gerne have notatet til 

behandling sammen med rapporten. Det er godt de steder hvor der står dilemmaer efterfuldt 

af anbefaling, andre steder mangler der oplysning om udviklingen i de indsatser der nævnes. 
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Der var spørgsmål til andelen i privatskole. Den er lav og der er ikke nogen muslimske 

friskoler nær ved, dog åbnes der nu én i Taastrup. 

Karen samler kommentarerne i en udtalelse, som følger notatet i behandling i 

Arbejdsmarkedsudvalg og Børneudvalg. 

6. Integrationsrådets projekter 

a.Opfølgning på International dag, 25. maj. 

Der skal holdes et opfølgningsmøde for de deltagende foreninger. Det var en god dag, men 

det er også et stort arbejde , så det skal gøre en forskel. Der bør være målbare succeskriterier, 

f.eks. at der er kommet flere medlemmer i foreningerne, flere henvendelser o.lign. Det kan 

dog være svært at måle, for succesen er også at foreningerne lærer hinanden at kende og laver 

noget sammen. Lokalhistorisk Samling var glade for at få kontakt til de oprindelige tilflyttere 

til Albertslund blandt 1. generation. Den slags er svært at måle. 

Der er kommet meget ros for dagen. Billeder kan ses på facebook.com/integrationialbertslund 

(også af dem, der ikke har facebook). 

b.Status på Kogebog projekt.  

Næste skridt er at søge midler i Sundhedspuljen Mette hjælper med oplysning om det. 

c.Status på Skoleråds pjece. 

Lene er ved at skrive en pjece, arbejdsgruppen indkaldes igen til at behandler udkastet, så det 

kan forelægges efter sommerferien. Mette opfordrer på vegne af Team om ikke-ønskede 

ægteskaber til også at tage problemstillingen om æresrelaterede konflikter med i samarbejdet 

med Skolerådet. 

7. Meddelelser 

a. Nyt fra Det lokale Beskæftigelsesråd Nebi Deveci: udtalelse fra LBR til resultatrevisionen 

kan ses på hjemmesiden under politisk råd. 

b. Nyt fra Sundhedsrådet Faouzia Johannsen:  der er et arrangement om sund mad i 

samarbejde med biblioteket 5.10. 

c. Nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter og repræsentantskabsmøde Hakima Lakhrissi: Det 

blev diskuteret kampagne for større valgdeltagelse ved kommunalvalget. En række forening 

går sammen om at søge penge til et projekt med SMS-kæde på dagen. Der bør også laves en 

indsats i Albertslund. 

d. Nyt fra Netværkshusets styregruppe Britta Schneider-Jørgensen: Der er en løsning for 

videreførsel på vej, som dog kræver at huset kan drives af frivillige kræfter.  

8. Rundvisning i Jens Galschiøts udstilling Fundamentalism 

Integrationsrådet fik en rundvisning og hørte om de diskussioner værket skaber. 


