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Indledning 
2012 var det første år, Integrationsrådet arbejdede med temaet sundhed. 

 

Vi har haft besøg af kommunens sundhedschef Børge Alstrup, af sundhedsformidler fra Glostrup 

Kommune Faouzia Johannsen, der tillige var stedfortræder i rådet (nu indtrådt), og vi har set på 

undersøgelsen ”Etniske minoriteters sundhed 2008” med fokus på personer af tyrkisk og pakistansk 

oprindelse, både indvandrere og efterkommere. Desuden har SSP-konsulent Mikkel Nielsen fortalt 

om Livsstilsundersøgelsen i 6.-10. klasse i Albertslunds skoler. 

Rådet har fået en viden om sundhed og vil meget gerne arbejde mere med, hvordan denne viden kan 

formidles til borgerne. 

 

Den første ”International Medborgerdag” blev afholdt i 2012. det var et stort arbejde, men også et 

arbejde, hvor vi fik kontakt til mange kulturelle foreninger i Albertslund. Både gruppen bag dagen 

og Integrationsrådet ønsker at arbejde videre med ideen. Begge steder har der været afholdt 

evaluering, og der var enighed om at beslutte at afholde International Medborgerdag igen i 2013. 

 

Mødet med Kommunalbestyrelsen er nu afholdt to gange på en anderledes måde end tidligere. Vi er 

ved at finde en form, der fungerer. Der blev efter det sidste møde fremsat ønske om også at 

diskutere rapporten i sammenhæng. Derfor vil mødet januar 2013 være et møde indeholdende 

diskussion af de to temaer ”Sundhed” og ”Kulturel integration” samt af hele rapporten. 

 

Arbejdsplanen for Integrationsrådets periode: 
 

Tema 1 Unge og uddannelse 

Tema 2 Sundhed: 

 
1Tema 1 fremlægges i et statusnotat for Kommunalbestyrelsen i september 2012. Derefter drøftes 

statusnotatet mellem Kommunalbestyrelsen og Integrationsrådet på deres fællesmøde i januar 2013.  

                                                 
1 Kilde: Sag 3 på Kommunalbestyrelsesmøde den 10. Maj 2011 
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Tema 2 indgår i den næste redegørelse, som fremlægges for Kommunalbestyrelsen i september 

2014, hvorefter den drøftes i januar 2015 mellem den nye kommunalbestyrelse og det nye 

Integrationsråd. Der vil således være en tidslinje, der ser således ud: 

 

 

Tidslinje 
 

2010  
September: KB behandler Albertslund Kommunens Integrationsindsats 2010 
 
2011 
Januar: KB og IR drøfter rådets rapport herunder udtalelse fra IR til Albertslund 
Kommunens Integrationsindsats 2010 
April: KB behandler IR’s  rapport 
April: KB beslutter 2 temaer til det kommende arbejde i forvaltningerne. 
 
2012 
Januar: KB og IR drøfter rådets rapport 
April: KB behandler IR’s rapport 
September: KB behandler Statusnotat om temaet Unge og uddannelse 
 
2013 
Januar: KB og IR drøfter rådets rapport herunder rådets udtalelse til statusnotatet om Unge 
og uddannelse 
April: KB behandler IR’s rapport 
November: valg til Kommunalbestyrelsen 
 
2014 
Januar: KB og IR drøfter rådets rapport 
April: KB behandler IR’s rapport 
April: Valg til Integrationsrådet 
September: KB behandler Albertslund Kommunes Integrationsindsats 2014, med temaet 
Sundhed. 
 
2015 
Januar: KB og IR drøfter rådets rapport herunder udtalelse fra IR til Albertslund Kommunes 
Integrationsindsats 2014, med tema om Sundhed. 

April: KB behandler IR rådet rapport 
April: KB beslutter 2 temaer til det kommende arbejde i forvaltningerne. 

 

Rådet arbejder i 2012 med sundhed. 

Parallelt med de forskellige temaer vil Integrationsrådet arbejde med kulturel integration. 
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Integrationsrådet i 2012 
I 2012 har Integrationsrådet afholdt 7 møder. 

De tilbagevendende emner har været ”Sundhed” og ”Kulturel integration” som beskrevet i 

indledningen. Disse to emner har været oppe på flere af møderne og beskrives i senere afsnit. 

Ud over de to gennemgående temaer har vi 

Indsendt høringssvar til 

Skolestrategien 
Rådet kommenterede bl.a. den manglende udvikling i forhold til de tosprogede elever. Det er 

glædeligt, at det er en politisk målsætning, at de tosprogede elever skal præstere på samme niveau 

som elever med etnisk dansk baggrund, og rådet ser frem til at følge udviklingen. 

Rådet opfordrer skolerne til at styrke samarbejdet med forældrene.  

Idrætspolitik 
Integrationsrådet ser idræt dels som et sundhedsfremmende element, dels også som et element til at 

styrke kammeratskab mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. Det er vigtigt, at alle 

børn og unge får kendskab til de forskellige muligheder, der er for at dyrke idræt i Albertslund. Det 

vigtige er, at der dyrkes idræt, ikke hvordan den dyrkes. Hvis det er nødvendigt at tilrettelægge 

idræt rettet mod specielle befolkningsgrupper på specielle måder, er det målet og ikke midlerne, der 

er vigtige. 

Integrationsrådet og dets rolle 
Der er en løbende debat i rådet om dets fremtid. Hvilke resultater har rådet opnået med sit arbejde - 

ikke bare direkte resultater, men også medvirken til at sætte emner på dagsordenen? Hvordan bør 

Integrationsrådet arbejde fremover, så der kommer bedst udbytte af de frivillige timer, der lægges? 

Skal vedtægterne evt. ændres? Skal der ændres fra integrationspolitik til medborgerpolitik? 

Anbefalinger  
 At der om et år eller to igen udarbejdes en ”Evaluering af undervisning af tosprogede elever 

i Albertslund” for at se på udviklingen af denne undervisning 

 At der hele tiden evalueres på de tosprogede elevers faglige udvikling i folkeskolen 

 At folkeskolerne i Albertslund styrker forældresamarbejdet med de tosprogede elevers 

forældre. 

 At idrætten i Albertslund tilrettelægges, så det er målet og ikke midlerne, der bestemmer, 

hvilken idræt det tilbydes 
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 At Kommunalbestyrelsen arbejder med integrationspolitikken for at fremtidssikre den. 

Sundhed  
Vi har haft følgende oplæg: 

 Kommunens sundhedschef Børge Alstrup har gennemgået sundhedsprofilen for Albertslund. 

 Sundhedsformidler fra Glostrup Kommune, Faouzia Johannsen, fortalte om 

sundhedsformidlernes arbejde. 

 Set på undersøgelsen ”Etniske minoriteters sundhed 2008 med fokus på personer af tyrkisk 

og pakistansk oprindelse, både indvandrere og efterkommere”. 

 SSP-konsulent Mikkel Nielsen fortalte om Livsstilsundersøgelsen blandt 6.-10. klasse i 

Albertslunds skoler. 

 Kira Baun, Forebyggelsescenter Nørrebro, fortalte om arbejdet på centeret. 

 Borgmester Steen Christiansen fortalte om det kommende sundhedshus. 

Kommunens sundhedschef Børge Alstrup sundhedsprofilen for Albertslund. 
Sundhedsprofilen er fra 2010 og dækker Region Hovedstaden, og den fokuserer på KRAM-

faktorerne. Man kender ikke sundhedstilstanden for indvandrere lige så godt som for befolkningen 

med dansk baggrund, fordi indvandrere ikke i tilstrækkelig grad har besvaret spørgeskemaet. 

Tallene, der blev gennemgået, var fra Albertslund Kommune. 

Albertslund ligger for kroniske sygdomme på linje med regionen. Mht. øvrige tal er Albertslund 

over gennemsnittet, dvs. dårligere. 

Sundhedstilstanden bestemmes af gener og køn og af sociale forhold, især uddannelse, som påvirker 

levevilkårene og den sundhedsadfærd, man har. Man kan selv påvirke sundhedsadfærden. 

Motivationen for at ændre vaner hos dem, der har behov for det, er forholdsvis stor. 80 % vil gerne 

stoppe med at ryge, 64 % vil gerne ændre kostvaner, 71 % vil ændre aktivitetsniveau, men kun 26 

% vil drikke mindre. 

14 % i Albertslund lever op til alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, dvs. 86 % gør ikke. 

Albertslund Kommunes strategi er at få ændret sundhedsadfæren ved at lave strukturelle ændringer, 

fx gennem antallet af alkoholbevillinger samt alkohol- og rygepolitik. Derudover skal der laves 

individuelle tiltag, fx rygestopkurser. 
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Sundhedsformidler fra Glostrup Kommune, Faouzia Johannsen, 
sundhedsformidlernes arbejde. 
Sundhedsformidlere er etableret i Albertslund Kommune i samarbejde med 5 andre kommuner 

(Glostrup, Brøndby, Høje Tåstrup, Tårnby, Hvidovre) efter en opfordring, der oprindeligt kom fra 

Integrationsrådet. En sundhedsformidler er en person med anden etnisk baggrund, som har 

gennemgået et knapt etårigt kursus i sundhedsoplysning og derved kan oplyse for andre med samme 

sproglige eller kulturelle baggrund. Møder arrangeres fx i sprogcentre, moskeer og boligforeninger. 

Sundhedsformidlerne får løn via kommunen for de arrangementer, de gennemfører. 

Sundhedsformidlerne skal selv opsøge steder at besøg. 

I Albertslund har vi tre sundhedsformidlere med hhv. tyrkisk, pakistansk og marokkansk baggrund. 

Man samarbejder på tværs af kommunerne om at bruge sundhedsformidlerne. 

Møderne foregår som regel på dansk. Alligevel er det en fordel, at det er en sundhedsformidler med 

en anden baggrund end dansk, fordi formidlingen så sker i tråd med kultur og madvaner. Møderne 

tager fx kostråd op som fx ’sund og billig mad’. 

Det tager lang tid at påvirke deltagerne, men ændringer kan ses, fx ved at indholdet i madpakkerne 

ændres. Andre emner, der tages op er motion, rygning, tandpleje og prævention. 

Tilbagemelding fra deltagere i møderne er, at man får ny viden, og at man gerne vil deltage i 

lignende møder. 

Glostrup har lavet et samarbejde mellem sundhedsformidlere og sundhedsplejersker, så der kan 

tilbydes en sundhedsformidler til mødre, der ikke kan tabe sig efter fødslen. Tårnby Kommune har 

været aktiv med at skabe job til deres sundhedsformidlere, fx madlavningskurser. 

”Etniske minoriteters sundhed 2008 med fokus på personer af tyrkisk og 
pakistansk oprindelse, både indvandrere og efterkommere”2 
Rapporten er lavet i 2008 af John Singhammer fra Center for Folkesundhed i region Midtjylland. 

Denne undersøgelse er baseret på telefoninterviews, som til dels er gennemført på modersmål. 

Svarprocenten var 52 %, hvilket svarer til ca. 1000 personer af hhv. tyrkisk, pakistansk og dansk 

oprindelse. Undersøgelsen viser, at indvandrerbefolkningen generelt har større risikoadfærd: 

 Flere ryger 

 Sukkerindtaget er højere 

                                                 
2 Definitioner: En person er dansker, hvis mindst én af forældrene både er dansk statsborger og født i Danmark. Det har 
således ikke betydning, om personen selv er dansk statsborger eller født i Danmark. 
Hvis personen ikke er dansker, er den pågældende: 

 Indvandrer, hvis personen er født i udlandet 
 Efterkommer, hvis personen er født i Danmark 
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 Fysisk aktivitet er lavere 

 Overvægt er større 

 Kun alkoholindtag er mindre 

Det selvvurderede helbred, dvs. hvordan man selv synes, man har det, er dårligere hos indvandrere. 

Allerede fra 30-årsalderen er der næsten en fordobling af andelen med dårligt selvvurderet helbred. 

Der er ikke forskel mellem danskere og efterkommere. 

For specifikke sygdomme er der også stor forskel: 

Diabetes: 2 % danskere, 12-17 % indvandrere 

Forhøjet blodtryk: 9 % danskere, 18-27 % indvandrere 

Hjerteproblemer: 2 % danskere, 9-18 % indvandrere 

Disse tal gælder for indvandrere. Efterkommere, som jo også er yngre, ligger på samme niveau som 

danskere. Skyldes det blot, at de ikke har fået aldersbestem diabetes endnu, eller betyder deres 

opvækst i Danmark og måske andre vaner, at der ingen overrepræsentation vil være i de kommende 

generationer? Er der en overrepræsentation, fordi helbredet vurderes dårligere med deraf følgende 

hyppigere lægebesøg? 

For alle livsstilssygdomme gælder, at der ikke er forskel på forekomsten mellem efterkommere og 

yngre danskere, men overrepræsentation blandt ældre indvandrere. 

I forhold til KRAM-faktorerne ses: 

Rygning: Der er mange tyrkiske både mænd og kvinder, ældre og yngre, der ryger. Der er dog også 

stor motivation blandt indvandrerne til at stoppe.  

Alkohol: Der er flere, der drikker søde drikke (sodavand, sød te og kaffe) end blandt etniske 

danskere, men det kan ses i sammenhæng med, at der ikke drikkes alkohol, som indeholder lige så 

mange kalorier.  

Motion, målt som at gå mindst 30 minutter om dagen: yngre indvandrere/efterkommere er bedre 

end etniske danskere, ældre er dårligere. Der er sammenhæng mellem overvægt, dårlig psykisk 

sundhed og manglende motion. 

SSPkonsulent Mikkel Nielsen Livsstilsundersøgelsen blandt 6.10. klasse i 
Albertslunds skoler. 
Livsstilsundersøgelsen er gennemført på alle Albertslunds skoler blandt 6.-10. klasses elever. 

Resultaterne kan deles op efter etnicitet, men det er sjældent medtaget i rapporten, da der ikke 

signifikante forskelle. Oftere giver det mening at opdele i piger/drenge. 

Overordnet er billedet stabilt fra de tidligere undersøgelser fra 2005 og 2008. 
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Man kan se en sammenhæng mellem rygning, alkohol, kriminalitet og pjæk. 

For alkohol er der en tydelig etnisk forskel, især piger med anden etnisk baggrund end dansk 

drikker ikke. 

Efter dialog med Integrationsrådet, da Mikkel deltog i mødet den 04. oktober 2011, kom der 

spørgsmål med om mulighed for lektiehjælp hjemme og i skolen og om yndlingsfag3. Der er ingen 

af spørgsmålene hvor der er signifikant forskel mellem etniciteten. 

Hvis man ser på statistikken over Lektiehjælp hjemme og krydser den med om eleverne pjækker fra 

skole, er der en tydelig sammenhæng mellem hvor meget man pjækker og om man får hjælp til sine 

lektier hjemme. 

Lektiehjælp hjemme 

Krydset med: Pjækker du fra skole? 

 Aldrig/næsten 

aldrig 

1-2 gange om 

måneden 

1 gang om 

ugen 

Flere gange om 

ugen 

I alt 

Altid 31,6% 21,3% 26,3% 8,3% 29,9% 

Ofte 29,4% 34,4% 21,1% 8,3% 29,2% 

Nogen gange 26,9% 19,7% 21,1% 41,7% 26,2% 

Sjældent 7,5% 16,4% 10,5% 16,7% 8,6% 

Aldrig 4,7% 8,2% 21,1% 25,0% 6,0% 

I alt 510 61 19 12 602 

 

Forældrenes interesse for elevernes skolegang betyder tilsyneladende, at de elever, som får hjælp, 

pjækker mindre. 

For at øge forældrenes interesse i deres børns skolegang, bør skolen styrke samarbejdet med 

forældrene. 

Kira Baun, Forebyggelsescenter Nørrebro, fortalte om arbejdet på centeret. 
I København er der pt. tre forebyggelsescentre/sundhedshuse Vesterbro, Amager og Vanløse. 

Nørrebro har et forebyggelsescenter, der i 2013 vil blive et forebyggelsescenter/sundhedshus, og der 

vil blive etableret et sundhedshus i Indre by senere. 

Sundhedshusene rummer en række af kommunens tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet.  

Sundhedshusene rummer blandt andet: 

 Tilbud til borgere med KOL, diabetes og hjertesygdom 

 Etniske sundhedsformidlere - sundhed på dit sprog 

                                                 
3 Se Bilag 1 Spørgsmål fra Livsstilsundersøgelsen 
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 Genoptræning 

 Hjælp til rygestop 

 Tilbud til børn med svær overvægt 

 Tilbud til voksne med svær overvægt - Motion XL 

 Sygepleje 

 Sundhedsrådgivning 

 Motions- og kostvejledning  

 Samtale om alkoholvaner 

Nørrebros forebyggelsescenter dækker Nørrebro og Bispebjerg, hvor der er en befolkning på ca. 

125.000, heraf 21 % med anden etnisk baggrund. Blandt centrets bruger har 40 % anden etnisk 

baggrund. Der er 21 ansatte, deriblandt to deltidsansatte etniske sundhedsformidler. 

Tilbuddet er i princippet det samme til alle borgere, men man tilpasser sig borgere med anden etnisk 

baggrund, bl.a. ved at trække på ansatte med anden etnisk baggrund og ved at tilbyde 

diabetesundervisning på fremmedsprog og have mulighed for motion på kvindehold. Der har også 

været stor succes med arrangementet Sund Ramadan om at faste på en sund måde. 

Kira er projektleder for projekt Sundhed i Nærmiljøet, der på Nørrebro har særlig fokuserer på 

rygeafvænning. Rygning er et godt sted at sætte ind for 40 % af uligheden i sundhed skyldes 

rygning. 

Forebyggelsescentret laver opsøgende arbejde, f.eks. i lokale boligområder, hvor centret f.eks. kan 

have en bod på en markedsdag. Medarbejderne skal lære at lave det opsøgende arbejde, men de 

bliver godt modtaget, når de kommer med et bredt sundhedstilbud. 

 

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund, fortalte om det kommende 
sundhedshus. 
Steen Christiansen fremlagde planerne for det kommende sundhedshus mht indretning og 

funktioner. Han fortalte om de tanker, der har været, og IR spurgte ind til, om sundhedsformidlerne 

var medtænkt i huset. Sundhedsformidlerne var ikke tænkt ind som en del af huset, men kan 

selvfølgelig bruge huset til fx mødevirksomhed. IR ser gerne, at sundhedsformidlerne bliver en del 

af det faste personale i huset på linje med læger, sygeplejersker ol. 

Anbefalinger  
 At arbejde med at sundhedsformidlerne kommer ud i de forskellige foreninger og fortæller 

om kostændring, rygning og motionsvaner, da mange gerne vil ændre disse, herunder oplyse 
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indvandrere om vigtigheden af motion, fx kan man gå mere, om D-vitaminmangel og sollys 

på huden. 

 At styrke sundhedsformidlingen. Arbejdet på tværs af kommunerne skal fastholdes.. 

Albertslund bør kopiere projekter som fx i Glostrup med sundhedsformidler og 

sundhedspleje og i Tårnby med madlavningskurser.  

 At sundhedsformidlerne indgår i det nye Sundhedshus. 

 At igangsætte et sundhedsprojekt mellem Integrationsrådet og forskellige etniske foreninger 

om at udgive en kogebog med sund og billig mad, både etniske og danske retter. IR agter at 

søge om midler til dette arbejde fra sundhedspuljen. 

Kulturel integration 

Kommunens team om ikkeønskede ægteskaber 
Den 25. januar 2012 afholdt Integrationsrådet et dialogmøde om social kontrol. Aftenen indledtes af 

Lion Rockx og Dialogkorpset fra Social- og integrationsministeriet. Der mødte mange unge fra 

Ungdomsskolen op, og der var en god diskussion. Når man afholder denne form for møder, er det 

vigtigt ikke at tælle succes i antal, men i kvalitet. Det var absolut et møde, der kunne gentages, 

måske på en skole i samarbejde med skolebestyrelsen. 

Forældreinvolvering  
I forlængelse af Integrationsrådets ønske om at få forældrene involverede mere i integration ude på 

skolerne og i institutionerne, har rådet deltaget i et skolerådsmøde og i et Dialogmøde for 

daginstitutionerne. 

På mødet med skolerådet fremlage vi de forskellige ideer, vi har i rådet. For eksempel fortalte vi om 

’venskabsfamilieprojekt i skoleregi’, som blev positivt modtaget af 

skolebestyrelsesrepræsentanterne. Skolerådet foreslog, at Integrationsrådet hjalp med at lave en 

folder med praktiske fif om, hvordan man på en nem og praktisk måde kan arbejde med de 

kulturelle forskelle. Senere har Herstedøster Skoles skolebestyrelse tilbudt at være vært for et møde, 

hvor alle skolebestyrelserne kan deltage og diskutere Integrationsrådets ideer. 

På mødet med daginstitutionerne fremlage vi legledes vores ideer. Her kom diskussionen meget til 

at handle om hvor man får flere forældre til at deltage i møder og arrangementer. Der blev givet 

udtryk for at bare det at tage emnet op, giver stof til efter tanke.  
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Albertslunds International Medborgerdag 
I efteråret 2011 besluttede Integrationsrådet at arrangere ”Albertslunds Internationale 

Medborgerdag”. Formålet med dagen var ”at give borgere på Københavns vestegn mulighed for 

kulturelle oplevelser og aktiviteter og danne netværk på tværs af kultur og religion mellem borgere 

med forskellige kulturelle baggrunde”. Da Integrationsrådet arbejder med emnet sundhed i 2012/13 

var det oplagt at inddrage dette emne i dagen, og derfor var Apoteket, Stadion, Hjerteforeningen, 

Gigtforeningen og andre lignende foreninger inviteret til at deltage. I alt blev der sendt 128 

indbydelser4 ud, heriblandt til flere ambassader. 

Det viste sig, at vi havde valgt at afholde arrangementet weekenden før børnefestugen, hvorfor 

ingen institutioner deltog, da de havde travlt med at arrangere festugen.  

Under planlægningsforløbet fik rådet kontakt med en del kulturelle foreninger, og flere af disse 

deltog aktivt i planlægningen af dagen. 

For at kunne håndtere økonomien i hele arrangementet, dannedes ”Foreningen til afholdelse af 

Albertslund Internationale Medborgerdag”. I bestyrelsen5 for denne forening deltager flere 

repræsentanter fra de deltagende foreninger. 

Mange forskellige instanser tilbød deres hjælp mht. at låne diverse rekvisitter til dagen: Kulturhuset 

Birkelundgård hjalp med meget af det praktiske, Ungdomsskolen lånte os et par minibusser, ABC 

borde, Stadion og Kongsholmcentret stole og Baunegården et cirkustelt. Uden denne hjælp havde 

det ikke været muligt at få økonomien til at hænge sammen. Albertslund Kommune bevilgede 

35.000 kroner, og derudover kom der en lille sum ind ved salg af mad og drikkevarer. Alt i alt 

kostede dagen omkring 40.000 kroner. 

Arrangementet var velbesøgt, og flere KB-medlemmer var forbi. Der blev udvist stor interesse for 

de forskellige boder og den fine optræden. Der blev på denne måde skabt kendskab til de forskellige 

kulturelle foreninger. 

Den efterfølgende evaluering i ”Foreningen til afholdelse af Albertslund Internationale 

Medborgerdag” og Integrationsrådet konkluderede, at der var ting, som skulle ændres, men at der 

var et stort ønske om at gentage dagen i 2013. 

I kommunens budget for 2013 er anført, at ”Den Internationale Medborgerdag kan videreføres i 

2013 baseret på foreningers og frivilliges indsats. Dagen understøttes økonomisk af kommunen 

efter aftale mellem parterne – jfr. 6A”. 

I 6A står: 

                                                 
4 Se bilag 2 Foreninger og andre der er kontaktet til medborgerdagen. 
5 Se bilag 3 Referat for generalforsamlingen i Foreningen  
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 Puljen til kulturaktiviteter under kulturudvalget øges og anvendes til følgende aktivi- 

teter: Nytårsarrangement for frivillige i bestyrelser m.m., International Medborgerdag, 

Store Cykeldag, øvrige arrangementer eller aktiviteter, der understøtter ikke-

foreningsbårent frivilligt arbejde. Pulje øges med 250.000 kr. i budget 2013. 

At medborgerdagen er optaget i budgettet, ser Integrationsrådet som et skulderklap fra 

kommunalbestyrelsen og yderligere en tilskyndelse til at afholde en International Medborgerdag 

igen i 2013. 

Medborgerkonference  
REM havde bevilget 10.000 kroner til en konference om medborgerskab i Albertslund den 1. 

september 2012. formålet med medborgerskabskonferencen var at få input til, hvordan man kan 

styrke etniske minoriteters aktive medborgerskab i det danske samfund. Rådet for etniske 

minoriteter vil anvende de indkomne forslag og ideer aktivt i deres rådgivningsarbejde for social- 

og integrationsministeren. Albertslund Integrationsråd vil bruge de indkomne forslag til at arbejde 

videre med at styrke aktivt medborgerskab i Albertslund. 

Anbefalinger  
 Integrationsrådet opfordre skolerne i Albertslund til at afholde dialogmøder med 

dialogkorpset fra Social- og Integrationsministeriet om social kontrol. 

 Integrationsrådet arbejder videre med skolebestyrelserne i Albertslund vedrørende 

venskabsfamilier og ”Praktiske fif om kulturel integration”. 

 Der arbejdes videre med daginstitutionsbestyrelserne i Albertslund om at fremme integration 

gennem ”Kendskab skaber venskab”  

 Der afholdes en International Medborgerdag i 2013. 

Integrationsrådets planer for 2013   
I 2013 arbejder videre med temaet sundhed. Vi opfatter sundhed som et bredt begreb, som dækker 

over menneskets velvære såvel fysisk som mentalt. I 2013 vil vi forsøge at komme i forbindelse 

med nogle kulturelle foreninger for at drøfte, hvad man kan gøre for at forbedre sundheden i 

Albertslund.  

I forbindelse med den Internationale Medborgerdag i 2013 vil vi igen have et tema med 

hovedvægten på sundhed, kost og motion. 
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Integrationsrådet har i 2013 planer om at arbejde med: 

Sundhed  
 Hvilke ting har Albertslund Kommune og andre kommuner gang i? Hvad kan Albertslund 

lære af andre kommuner? 

 Den netop godkendte forebyggelsesstrategi og mestringstankegangen. Sidstnævnte er der i 

hele 2012 arbejdet med på ældreområdet. Integrationsrådet vil være interesseret i at høre om 

arbejdet med strategien og tankegangen, involvering af borgere og brugere samt 

forventninger til, hvad det vil betyde for sundheden. 

 Sundhedsrådets sommerferieaktiviteter. Integrationsrådet vil forsøge at få en aktivitet i gang 

– hvilken er ikke besluttet. 

 Sundhedsplejen og sundhedsformidlingen. 

 Det nye sundhedshus i Centeret. 

Kulturel integration  
 Dialogmøder 

 Skolebestyrelserne 

 Daginstitutionsbestyrelser 

 International Medborgerdag 

 Medborgerskab og medborgerpolitik 


