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Til stede: Lene Lonnov, Stig Larsen, Chresten Larsen, Knud Dahn, Nebi Devici, Tülay Sarikaya, Nurene 
Ahmed,  Nalen Yasin, Britta Schneider-Jørgensen, Rukhsana Ali,  Sadiq Beg, Karen Tobisch, Jan 
Eriksen og sekretær Mette Duekilde.  

Afbud:  Gertrud Gelting,  Mohamed Moumou, Yasin Yorulmaz, Mohamad Hasan, Rikke Stormes, 
Michael Melchert, Claus Ramussen. 
 
 

1. Dagsorden og referat godkendt. 
2. Endeligt udkast til integrationsrådets rapport 

Den endelige rapport blev diskuteret. Britta foreslog indsat en omtale af de frivilliges rolle i 
forhold til Peder Lykkes Mangfoldighedsplejehjem. Med få rettelser er rapporten nu klar. 
Processen nu er at Karen holder møde med borgmesteren og kommunaldirektøren den 7.12 
og derefter bliver rapporten sendt til kommunalbestyrelsen, så de kan læse den inden 
fællesmødes den 12. januar. 
 

3. Fællesmøde med kommunalbestyrelsen 
Karen har lavet et forslag til dagsorden, der indebærer, at anbefalingerne fra rapporten 
diskuteres i grupper, sådan at de deles ud på grupperne. Det var der tilslutning til. 
Integrationsrådets medlemmer vil gerne have fordelingen af emner ud på forhånd, så man 
kan melde sig til et emne man interesserer sig for. Stig fremhævede, at der skal følges op på 
anbefalingerne, også efter diskussionen på fællesmødet. 
Til anden del af mødet foreslås et af emnerne taget op, enten ældre eller radikalisering. Der 
var enighed om at ældre er et godt emne at fokusere på.  Radikalisering er også et emne, 
der er interesse for at diskutere, men Integrationsrådets har stadig planer om at lave et 
seminar hvor de etniske foreninger inviteres med i løbet af første kvartal, så den diskussion 
tages der. 
Integrationsrådet ønsker et oplæg om kommunens tanker vedrørende det stigende antal 
ældre med anden etnisk baggrund. Bjarne Webb, leder for området bliver inviteret. For 
nogle år siden så en gruppe fra PakDan på forskellige plejehjem. Karen undersøger om de 
kan fortælle om deres tanker. 
Integrationsrådets tanker er baseret på det besøg på Peder Lykke Centret, rådet har været 
på. Der bør laves en ny tur, hvor både mulige kommende brugere, ansatte fra 
plejehjemssektoren, politikere og Ældrerådet kan inviteres med. Mette prøver at finde en 
dato. 
Pleje fra pårørende: Mange ældre får pleje fra pårørende, der selv ønsker at age opgaven, 
men når ansvaret bliver for stort skal være muligt at få professionel hjælp til opgaven, som 
samarbejder med de pårørende. 
Forebyggelsesforsøg: Aldersgrænsen for 75-års besøg hæves til 80 p.gr.a. den generelle 
sundhedstilstand blandt de ældre, men det er muligt at søge om tidligere besøg. Det vil være 
relevant for mange med anden etnisk baggrund, men de skal vide at muligheden er der – og 
vide hvad besøget går ud på. I øjeblikket er der få der siger ja til de eksisterende 75-års 
besøg. 
Demente ældre: Et aktivt liv giver en længere fase, hvor demensen ikke er så slem. Demente 
med anden etnisk hjælpes til et aktivt liv. 
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Husk at Integrationsrådet er det eneste råd, der har et møde med kommunalbestyrelsen. 
Deltag i mødet den 12. januar. 
 

4. Planlægning af næste års møder. 
En runde bordet rundt gav følgende emner, der var interesse for at tage op: 
- Ændring i klubstrukturen (kommende udspil fra kommunen, baseret på arbejdsgrupper, 
som Integrationsrådet også er inviteret ind i) 
- Daginstitutionsstrategi (er ved at blive udarbejdet og kommer nok i høring) 
- Udvikle kulturtilbud til at rumme mange slags medborgere (inspireret fra Ishøjs arbejde 
med Medborgerskabspolitik hvor eksisterende kulturtilbud er udviklet) 
- Skoleresultater i udskoling (hvordan arbejder vi med dem, der ikke klarer sig godt i skolen 
både i forhold til tilbud fra PPR og danskudvikling, forældrenes engagement i skolen)  
- Ungdomsuddannelse i forhold til karakterkrav (hvad tilbyder vi i 10. klasse, som kan få dem 
med, der ikke har afsluttet 9. klasse godt, hvad gør Produktionsskolen, gode eksempler på 
unge, der er kommet videre trods udfordringer) 
- Uddannelse til langtidsledige (hvordan kan man arbejde med dansklæring og uddannelse 
for dem, der ikke har meget skolebaggrund fra oprindelseslandet og derfor først skal lære at 
lære, dr.dk/ligetil som er letforståelige nyheder for læsesvage/dansksvage) 
-Sundhedshus og andre frivillige steder (kan vi bruge det til at få forældre engageret i nogle 
fællesskaber med andre familier, aktiviteter til gavn for dem selv og deres børn) 
- Radikalisering (det er de rodløse unge, der er i fare for at blive radikaliserede, hvordan kan 
man arbejde med gode ungdomsfællesskaber, de kan tilhøre. Radikalisering er ikke kun 
fundamentalistisk islam, men også f.eks. Scientology eller højreekstremisme) 
 

Der bliver lavet forslag til mødedatoer for hele 2016. Møderne skal helst ligge på onsdage. 
 

5. Meddelelser: 
Invitation fra Rådet for Etniske Minoriteter til Integrationsdøgn. Det handler om 
integration af syriske flygtninge og er derfor ikke så relevant for Albertslund. 
Skolerådet: Repræsentanten Tina Bodholdt Nielsen er udtrådt, fordi hun ikke længere har 
barn i Albertslunds skoler. 
Arbejdsgruppe om radikaliseringsseminar: Den er ikke i gang endnu, men der er opbakning 
fra Den Kriminalpræventive enhed. Mohamad Hasna skal spørges om han kan deltage. 
Netværksmøde for Integrationsråde 28.10.: Der var integrationsråd med fra København, 
Ballerup og Ishøj, hvor det blev holdt. Ishøj fortalte om hvordan de har arbejdet som 
Medborgerråd, der består af repræsentanter som er udpeget fra forskellige organisationer. 
Formanden har været meget opsøgende overfor foreningerne. 
Invitation til at deltage i arbejdsgruppe om klubstrukturen. Der er en arbejdsgruppe om 
hvordan det frivillige arbejde kan samarbejde med klubstrukturen. Første møde er 9.12. 
Karen prøver at invitere Yasin med. 

6. Evt.  
Intet 
 
 


