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1. Godkendelse af referat
Godkendt
Tilbage til toppen

3

2. Nyt fra foreningerne
Der afsættes 15 minutter af hvert møde i Integrationsrådet, hvor de etniske foreninger kan
informere om hvad der rører sig i foreningerne.
Arabisk kulturforening/Kurdisk forening
De to foreninger har i samarbejde holdt forskellige store arrangementer.
Naest Ved Afrika
Foreningens bestyrelse har lagt en aktivitetsplan for 2014 og har i samarbejde med
organisationen ”Color for Ambition” fået en performer fra Uganda til Danmark. Han vil være i
Danmark i 2 måneder.
Tyrkisk forening
Der holdes afslutning for det første hold der har gennemført IT kurset. Der udarbejdes et
diplom til kursister der gennemfører kurset. I september er der opstart med nye hold.
Djerdap
Har haft travlt med at hjælpe ift. oversvømmelsen i Serbien.
Nødhjælpsdepotet
Nødhjælpsdepotet har hjulpet til ift. oversvømmelsen i Serbien.
Den 7. september kl. 15 holdes der et kulturarrangement på Grønnegades Kaserne med musik
mv. De etniske foreninger beslutter at støtte op om arrangementet.
Frivilligcenter Næstved
Det undersøges om de etniske foreninger kan modtage Futuraposten, der er Frivilligcentrets
nyhedsbrev, gratis.
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3. Fokus og hovedaktivitet for Integrationsrådets
arbejde i 2014
Sagsbeh.: Mette Jung Christensen
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet

Sagsnr.: 2014-11150

RESUME
Integrationsrådet arbejder fokuseret i løbet af året ved at udvælge få temaer der styrer rådets
indsats.
Til Integrationsrådets møde den 22. maj blev det besluttet at rådet ønsker at arbejde med
skolereformen i 2014 og der blev nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens forslag fokuserer
på information om reformen på udvalgte skoler i samarbejde med Center for Uddannelse.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at Integrationsrådet:
1. Drøfter arbejdsgruppens forslag til rådets arbejde med skolereformen.
SAGSFREMSTILLING
På Integrationsrådets møde den 22. maj blev det besluttet at Integrationsrådet vil arbejde
med skolereformen i 2014. Da skolereformen er meget omfattende besluttede rådet at
nedsætte en arbejdsgruppe (Dragan, Finn, Aligo og Marina) der skulle komme med et forslag
til hvilket fokus og hvordan Integrationsrådet kan støtte op om implementeringen af
skolereformen til mødet den 12. juni.
Skolereformen
Arbejdsgruppen foreslår at der samarbejdes med Center for uddannelse i forhold til
informationsindsatsen i arbejdet med skolereformen. Arbejdsgruppen fremhæver at arbejdet
skal være en afgrænset og fokuseret indsats.
Center for Uddannelse (CUD) er kontaktet og informerer om at det er den enkelte skole der
har ansvaret for at informere om skolereformen, og ser derfor ikke samarbejdsmuligheder i
denne sammenhæng. CUD informerer yderligere om at der sendes skriftligt
informationsmateriale om skolereformen ud, hvor der kan være mulighed for samarbejde, og
CUD vender tilbage efter de har snakket med kommunikationsafdelingen i administrationen.
POLITISK BEHANDLING
Integrationsrådet
BILAG
Forslag fra arbejdsgruppen
BESLUTNING
Integrationsrådet drøftede arbejdsgruppens forslag og tilbagemeldingen fra Center for
Uddannelse og besluttede:
 At rådet gerne vil indgå i et eventuelt samarbejde med CUD om skriftligt
informationsmateriale om skolereformen.
 Administrationen finder ud af om der eksisterer noget grundinformation om skolereformen.
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At skolerne/skolebestyrelserne kontaktes med henblik på at afdække om der er et behov
for at Integrationsrådet stiller sig til rådighed for at holde informationsarrangementer om
skolereformen i samarbejde med den pågældende skole primært for etniske minoriteter.

BILAG
Forslag fra arbejdsgruppen - Finn, Dragan, Marina og Aligo - for skolereformen 2. juni 2014:
Integrationsrådet vil gerne i samarbejde med Center for uddannelse og evt.
skoleledelsen/skolebestyrelsen på Sprogskolen, Sydbyskolen og Kildemarkskolen bidrage til at
højne informationsniveauet af den nye Skolereform for alle vores etniske forældregrupper.
Integrationsrådet tilbyder at være arrangør af 2-3 møder af max. 2 timers varighed på
Sprogskolen, Kildemarkskolen og/eller Sydbyskolen. På Sprogskolen kunne mødet måske
foregå i skoletiden som et 2-timers modul. Vi forestiller os at Center for uddannelse vil være
behjælpelig med powerpoint eller lign. og meget gerne også deltage med en repræsentant ved
møderne. Integrationsrådet kan sørge for formidling og alt det praktiske omkring møderne
samt stille tolke til rådighed.
Desuden tilbyder vi at lave et informationsmøde for alle formændene for alle de etniske
foreninger forud for møderne, således at formændene kan formidle informationen videre og
fortælle om vigtigheden af at deltage i disse møder om den nye Skolereform.
Integrationsrådets ønske med dette initiativ er, at sikre at så mange forældre som muligt
bliver inddraget i og forstår konsekvenserne af den nye Skolereform, som bl.a. vil betyde en
længere og mere varieret skoledag.
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4. Foreningernes dag den 6. september 2014
Sagsbeh.: Mette Jung Christensen
Kompetenceudvalg: Integrationsrådet

Sagsnr.:

RESUME
Integrationsrådet har i en årrække deltaget i Foreningernes dag og deltager igen i år lørdag
den 6. september. Dagen bruges til at skabe synlighed omkring rådet og gøre opmærksom på
rådets arbejde.
Rådet bruger også standen til at sætte fokus på relevante temaer der er oppe i tiden. a
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at Integrationsrådet:
1. Nedsætter en arbejdsgruppe til afviklingen af Foreningernes dag 2014.
2. Drøfter temaet for rådets stand.
SAGSFREMSTILLING
Integrationsrådet har deltaget i Foreningernes dag siden 2009 og deltager igen i år med en
stand lørdag den 6. september 2014.
Næstved Kommune har gennem en årrække afholdt foreningernes dag i Rådmandshaven bag
administrationsbygningen. Foreningernes dag er et heldags arrangement, hvor en lang række
af de frivillige foreninger i Næstved Kommune er repræsenteret. Dagen byder på en lang
række forskellige aktiviteter, der alle tager sit afsæt i den enkelte forening og dennes
særkende.
Rådsmedlemmerne opfordres til at deltage aktivt i Integrationsrådets bod, da dette giver den
bedste oplevelse for de besøgende. Dagen skal benyttes som et udstillingsvindue for Rådet til
at gøre opmærksomme på sig selv og dets aktiviteter. I standen uddeles der æbler til de
besøgende.
Sidste år havde rådet kommunalvalget (KV13) som tema for rådets stand, og dette var med til
at skabe sammenhæng mellem rådets aktiviteter. Derfor opfordres rådet til at drøfte temaet
for standen i 2014.
POLITISK BEHANDLING
Integrationsrådet
BILAG
Huskeliste – Foreningernes dag 2014
BESLUTNING
Integrationsrådet:
1. Besluttede at medlemmerne melder tilbage til administrationen om de deltager på dagen,
og om de medbringer udsmykning til rådets stand. Det lille telt benyttes.
2. Besluttede at rådets stand i år ikke skal have et tema, da rådet er nyt, og
Integrationsrådsmedlemmerne i stedet skal fortælle besøgende om rådets aktiviteter.
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Integrationsrådet drøftede rådets stormøde i forlængelse af drøftelsen om tema for rådets
stand. Det foreslås at Integrationsrådets stormøde 2014 bygges op omkring temaet
utilpassede unge med anden etnisk baggrund, som rådet ønsker at arbejde med i 2015.

BILAG
Huskeliste – Foreningernes Dag 2014
Opgave

Hvem gør

Telt

Administrationen

Borde og stole
Aligo

Udsmykning/opslag og
materialer

Folder med information om Integrationsrådet – Administrationen
sørger for at den nye folder er klar.
Andet:
- Banner + roll ups + bolcher

Kage
(internt i standen)

Kaffe/The
(internt i standen)

Administrationen

Krus, teskeer, servietter,
sukker mv.

Administrationen

Æbler
(til udlevering)

Administrationen
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09.30-11.00

Deltagelse i
optog

11.00-13.30

Bemanding
af bod

Bemanding
af bod

16.00-17.00

Nedtagning
af bod

X

X

X

X

X

X

X
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Bo

Mette

Tonny

Maher

Marina

Monica

Dragan

Aligo

Finn

Isam

Hiba

Peter

Josef

Sahre

X

X

13.30-16.00

Mustafa

Opsætning
af boden

Ruban

08.00-11.00

Dusan

Hvad
John

Klokken

Gunver

Hvem deltager hvornår – bemanding af standen

5. Meddelelser
Information om diverse avisartikler med relevans for Integrationsrådet
Formanden informerer.
Besøg i de etniske minoritetsforeninger
Integrationsrådets møder bliver traditionelt afholdt ude i foreningerne, og der bliver givet en
kort rundvisning. For at mødetiden ikke bliver afkortet vil der fremadrettet blive lagt en halv
time til den 2 timers møderamme, som kan bruges til rundvisning og er valgfri.
Da det ikke er muligt at besøge alle foreningerne i forbindelse med et Integrationsrådsmøde
kan de enkelte foreninger invitere til et uformelt besøg i deres forening.
Beslutning
Integrationsrådet godkender at der afsættes en halv time af til rundvisning når møderne
holdes ude i foreningerne. Den halv times rundvisning er valgfri.
Når møderne holdes i foreningerne skal de sættes i ugebladet.
Brev om ortodokse islamister
Information ved administrationen.
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6. Evt.
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