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1. Dagsorden godkendt 
2. Alle medlemmer præsenterede sig kort. 
3. Karen Tobisch indledte med at præsentere integrationsrådets opgave, som bl.a. er at 

rådgive kommunen om integrationsindsats. En præsentation af integrationsindsatsen 
kan læses på http://albertslund.dk/~/media/albertslund%20-
%20filer/SundhedOgSocial/Integration/Redegoerelsen%202010.ashx . En ny version 
udkommer i efteråret 2014, hvor integrationsrådet skal kommentere den. 
Det tidligere råd har anbefalet at revidere kommunens integrationspolitik og evt. 
omdøbe den til en medborgerpolitik. Desuden har det været prioriteret at arrangere 
aktiviteter, ikke mindst international medborgerdag, som 24. maj laves for 3. gang. 

Medlemmerne bød ind med forskellige emner: boligområder (udvikling i 
boligmassen, gensidig integration i boligområderne, venskabsfamilier), folkeskole 
(inklusion, integration, forældresamarbejde), unge mænd og uddannelse (forskel 
piger/drenge, manglende elevpladser, kontakt til drengegrupper, der hænger ud), 
socioøkonomiske virksomheder (beskæftigelsesuligheder for sprogligt svage 
indvandrere), forebyggelse og integration for småbørn. 
I den tidligere periode kørte integrationsrådet med temaet sundhed. Der er netop 
kommet en rapport, som viser at ældre indvandrere har længere forventet levealder 
end etniske danskere i samme alder http://www.b.dk/nationalt/indvandrere-lever-laengst 

Integrationsrådet skal prøve at fokusere sin indsats til emner, hvor der er mulighed for 
at ændre noget og gerne kan sættes klare mål. Der må gerne være nytænkning, så 
integrationsrådet ikke hænger fast i de samme problemstillinger. Oplæg fra 
medarbejdere eller eksterne videnspersoner giver integrationsrådet et vidensgrundlag 
at diskutere ud fra. 

De kommende møder vil blive holdt med et oplæg, derefter en gruppediskussion og 
opsamling i hele Integrationsrådet. Til sidst bliver der nedsat en undergruppe på 2-4 
medlemmer, som skriver 1-2 anbefalinger før næste møde. 

Kommende emner: 
Unge drenge og uddannelse: oplæg om indsatsen i den nu afsluttede 
partnerskabsaftale 
Boligområder: oplæg f.eks. fra Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, evt. også 
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fra bydelsmødre, som der er fire af i Integrationsrådet. 
Skole og forældresamarbejde: oplæg om et godt eksempel fra en anden kommune 
Skole og undervisning: vente til efteråret, når folkeskolereformen er trådt i kraft. 
 
Der bliver afholdt et møde i maj og tre i efteråret. Møderne veksler mellem mandag, 
tirsdag og onsdag. Der bliver sendt datoforslag ud til alle medlemmer. 

4. Valg til Repræsentantskaber for Etniske minoriteter, som holder sit årlige møde 3. maj 
i Vejle. Blandt medlemmerne i repræsentantskaber vælges Rådet for Etniske 
Minoriteter, som rådgiver ministeren. Uzmah Khilji meldte sig. 
Valg til Sundhedsrådet, som er kommunens råd for sundhedsproblemstillinger: 
Faouzia Johannsen vil gerne fortsætte. Nalen Yasin meldte sig som suppleant, Mette 
har dog senere afklaret med Sundhedsrådet at der ikke er suppleanter. 
Valg til Det lokale Beskæftigelsesråd: Nebi Deveci vil gerne fortsætte. Rukhsana Ali 
meldte sig som suppleant. 
 

5. Mødeplanlægning, se punkt 3. 
 

6. Albertslund internationale Medborgerdag afholdes 24. maj med temaet fortælling. I 
samarbejde mellem Nebi og en kreds af 1. generationstyrkere og Lokalhistorisk 
samling fortælles historier om de første indvandreres ankomst, se Facebookhttps://da-
dk.facebook.com/pages/DANIMARKAYA-GELEN-ILK-
KUSCALILAR/199668450099012 To præster og forhåbentlig også en imam fortæller 
religiøse historier og der er fortællinger i et beduintelt. Desuden har fire lokale 
fodboldklubber meldt sig til at indgå i en turnering med hver sit 5-mands hold for 10-
12-årige. 
Karen efterlyser frivillige til fortælleteltet og fodboldturneringen, herunder nogle der 
kan være dommere. Der er planlægningsmøde 10.4. hos Nebi. 
 

7. Med indkaldelsen var der udsendt to debatindlæg af Karen. De vil normalt blive 
mailet rundt inden de publiceres. 
Karen anbefalede den tværkulturelle (lokalt producerede) avis opinionen.dk  
Der blev uddelt invitationer til foredrag med Aydin Soei om Vrede Unge mænd i 
Hyldespjældet, 23.4. kl. 19.30 og til workshop i Vestegnens Indvandrer Kvindecenter, 
Oksens Kvarter 12 om social kontrol og børns rettigheder 28.4. 10-13. 
Praktisk:  
Medlemmerne blev opfordret til at sende et billede til 
mette.nielsen.duekilde@albertslund.dk, så integrationsrådets hjemmeside kan blive 
opdateret med billeder. 
Stedfortrædere vil blive inviteret med til alle møder. 
Udsendelse foregår på mail. Medlemmer, der vil have alle bilag på papir, bedes melde 
det til Mette. 
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