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1.

Maria Frederiksen
16:30

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

16:35

Orientering om den to-sprogede model
Integrationsrådet har i den forrige periode drøftet og givet input til de såkaldte tosprogsmodel for skoleområdet. Da der i orienteringen om omprioriteringskatalogerne blev nævnt besparelser på de to-sprogede område, orienterer Indira Karamehmedovic om modellen.
Indira Karamehmedovic orienterede om den to-sprogede model. Oplæg sendes
med referatet.
Der blev stillet spørgsmål til lærernes kompetencer på skolerne. Tidligere var enkelte skoler specialister i to-sprogede børn, nu skal alle skoler kunne modtage
denne gruppe børn. Man er i gang med at løfte kompetencerne på alle skoler via
efteruddannelse og generel opkvalificering.
Skoleudvalget har bedt om at få skolernes behov for kompetenceudvikling på området afdækket.
Den nuværende pulje til børn med særlige emotionelle udfordringer er ikke blevet
anvendt i så stort omfang. Derfor har skoleudvalget stillet forslag om at reducere
puljen til en halv million kr.
Udfordringen med kommunikation via Skoleintra blev drøftet. Der er udviklet pjecer
på flere sprog og der er bl.a. blevet afholdt oplysningsmøder til nyankomne. Integrationsrådet nævnte udfordringen ift. analfabeter.
Herudover blev afdækning af børnenes kompencer samt makkerskab drøftet.

3.

17:00

Opsamling på workshop om forventninger og samarbejde den 29. maj
På mødet drøftes opsamlingen på workshoppen og hvilke initiativer der skal igangsættes ift. samarbejde med foreninger mv.
Bilag
Opsamling
Mahtab gennemgik opsamlingen fra sidste møde.
Integrationsrådet drøftede ideerne.
Fremafrettet sættes punkt på Integrationsrådets dagsorden vedr. nyt fra rådets
medlemmer.
Integrationsrådet ønsker at indbyde repræsentanter fra hjemstavnsforeningerne til
møde. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til temaer.
Arbejdsgruppen består af: Essi, Jussi, Abdiwali, Alen. Essi er tovholder for gruppen.

4.

17:30

Deltagelse i Integrationstræf
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Den 17. september afholdes der integrationstræf i Nyborg. Integrationsrådet har
mulighed for at sende op til 2 medlemmer afsted til integrationstræf (deltagergebyr
og transport dækkes af forvaltningen).
Da temaet er beskæftigelse foreslår formanden at Integrationsrådets medlem af
Beskæftigelsesudvalget (Abdiwali) tilbydes den ene plads.
Læs mere om Integrationstræf her http://tilmeld.kl.dk/Integrationstraef18/
’
Abdiwali deltager.
5.

17:45

Nordjysk integrationsrådstræf
Rådet for Etniske Minoriteter har ved flere lejligheder foreslået netværk på tværs af
kommunernes Integrationsråd. På anmodning fra bl.a. Hjørring og Vesthimmerlands kommuners Integrationsråd foreslås der afholdt et nordjysk integrationsrådstræf. Hvis der er tilslutning til forslaget drøftes mulige emner.
Integrationsrådet vil gerne deltage.
Temaet kunne være erfaringsudveksling om arbejdsmetoder og indsatser.

6.

18:00

Orientering fra arbejdsgrupper
-

Diskrimination i nattelivet
Aalborg Zoo
Lille vildmosecenteret

Diskrimination i nattelivet
- Under indsatsen Tryg Aalborg er der flere interessenter der ønsker et samarbejde om et respektfuldt natteliv. Integrationsrådets formand har sagt ja
til at stå for det første møde, hvorefter ejerskab mv. afklares. I arbejdsgruppen deltager (Essi, Alma, Mahtab, Rana)
Aalborg Zoo
- Alle de, der kan deltage, byder deltagerne velkommen ved indgangen til
zoo. Vi mødes kl. 16:30
Lille Vildmosecenteret
- Maria orienterede om møde med Lille Vildmosecenteret
- Erik orienterede om puljen for støtte til kulturelle tilbud
- Rådet bakkede op om en ansøgning
Erik Kristensen undersøger om der kan laves lignende arrangement med AAB.
Maria orienterede om visionsprocessen DNA–Aalborg. Integrationsrådet indbydes
til at komme med input. Invitation sendes senere.
7.

18:30

Orientering fra forvaltningerne
Orientering fra forvaltningsrepræsentanterne.
Sundheds- og Kulturforvaltningen orienterede om
- Budgetprocessen er godt i gang
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen orienterede om
- Hjemstavnsforeningerne er blevet indbudt til bustur, hvor de kan se Fritidsklubberne. Dette for at nedbryde fordomme
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-

Der er ved at blive udarbejdet en strategi for at modvirke æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol med tilhørende action-cards og handleplaner. Denise orienterer senere
Der er igangsat en særlig indsats for nye borgere 18-30 årige (typisk singler), hvor man via aktiviteter skaber netværk og beskæftigelse. Indsatsen
sker i samarbejde med bl.a. opsøgende medarbejdere, boligforeningerne
m.fl.

Skoleforvaltningen
- Der er ved at blive udviklet en ny sprog og læsestrategi (0-18 årige). Der
bliver afholdt en workshop senere. Udkast til strategi kommer inden 1. januar.
8.

18:50

Evt.
Integrationsrådet ønsker yderligere orientering om Ghettopakken – Denise orienterer om det senere
Der ønskes en orientering om demensindsatsen
Somalisk forening holder en temaaften i december
Polsk foreningen har 50 års jubilæum 6-13. oktober
Der opfordres til at invitationer til den type arrangementer sendes til Integrationsrådets medlemmer.
Der blev spurgt til udvikling af ny Integrationspolitik. Dette afventer visionsprocessen DNA Aalborg.

9.

18:55

Næste møde
Orientering om Magistratens Budgetoplæg den 31 august kl. 15-18 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. HUSK TILMELDING TIL MARIA senest 24. august.
Næste møde den 3. oktober Tema om beskæftigelse.
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