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1 (Åben) Støttegruppe for kvinder
Sags ID: EMN-2016-01332

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Azam Stavad fra Integrationsrådet har ønsket at drøfte et forslag om en 
støttegruppe for kvinder. 
Idéen er at lave en klub for kvinder fra forskellige kulturer inklusiv dansk, 
hvor kvinderne mødes et par timer en gang om måneden. Målet er, udover 
socialt samvær, at kunne tale om/undervises i relevante emner om fx 
børneopdragelse, familiekultur, institutionskultur, kvindernes roller og ansvar 
i Danmark. 
Formålet er, at forebygge problematikker der kan skyldes uvidenhed mellem 
danske borgere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk fx med 
baggrund i kulturforskelle. Kvinderne skal tilbydes et forum, hvor de kan få 
svar på mange ukendte spørgsmål om emner, der ikke nødvendigvis drøftes i 
hjemmet.  
Lars Halvorsen, skoleleder og udviklingskonsulent fra AOF, vil som inspiration 
til punktet deltage på mødet og fortælle om projekt Bydelsmødre for 
flygtningekvinder, der med stor succes er blevet afviklet i Aalborg. På mødet 
deltager Lars Halvorsen, der fortæller om idéen bag konceptet. Anita 
Rokkedal konsulent fra AOF har været den drivende praktiske kraft på 
projektet og vil fortælle om det praktiske arbejde. Endelig vil en bydelsmor 
fortælle om, hvad det har givet hende at være med i projektet. 

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Integrationsrådet 

drøfter idéen om en støttegruppe for kvinder samt hvem, der skulle være 

ansvarlig for oprettelsen og organiseringen af sådant et fora. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Azam Stavad fremlagde sagen for Integrationsrådet. Hensigten er at skabe øget 

kendskab til de forskellige kulturer for at mindske misforståelser og konflikter. Idéen er at 

samle kvinderne, da de har en væsentlig rolle i familierne og herigennem adressere de 

problematiske områder, der måske ikke bliver talt om i hjemmet. 

Lars Halvorsen fremlægger projektet om bydelsmødre, der er afviklet i Aalborg. Formålet 

med projektet er at uddanne frivillige etniske kvinder i danske forhold og derved styrke 

den enkelte i at tage aktiv del i samfundet gennem skabelsen af personlige netværk og 

aktiviteter, som samtidig kan modvirke isolation og marginalisering. Hertil øges 

kvindernes sproglige og kulturelle forståelse. Uddannelsen varer 30 timer med typisk 10-

15 kvinder pr. hold. Kvinderne præsenteres for forskellige emner og værktøjer fx små 

børn, skolebørn, kvinde kroppen, almene boliger og boligdemokrati osv. Derudover 



Integrationsrådet - 08-06-2016 16:30 Side 4 af 20

inviteres de frivillige foreninger og boligforeningerne. Der undervises 3-4 timer pr. gang –

1 gang om ugen. Der inviteres undervisere ind i forhold til de enkelte emner fx en sexolog 

til at undervise om kvindekroppen. 

Den største succes med projektet er, at kvinderne får et netværk og bliver motiveret til 

selv at komme i spil – nogle har fx oprettet kvindecaféer efterfølgende. Rekrutteringen til 

projektet foregik via dør-til-dør metoden. Aldersmæssigt spænder det fra 22 til 61 år. Der 

var tilbud om børnepasning, mens kurset blev afholdt. Tilbuddet rammer de kvinder, der 

ikke typisk kommer i sådanne tilbud. Dertil bruger de nogle af de tidligere bydelsmødre til 

at rekruttere til de nye forløb. Konceptet er landsdækkende og eksisterer i øjeblikket i 30 

danske byer. Kvinderne bliver en del af en landsdækkende organisation og et 

landsdækkende tilbud. 

Marla er en af bydelsmødrene og fortæller på mødet om, hvordan det er at være 

bydelsmor. De hjælper hinanden ved at handle, snakke sammen, ringe til lægen, gå en 

tur osv. De tager også hjem og besøger hinanden fx nogle af de enlige ældre ensomme 

kvinder. 

En forudsætning for at projektet kan iværksættes i Frederikshavn Kommune er, at der 

søges om eksterne midler. Dertil skal det besluttes, hvor projektet skal forankres. Lars 

Halvorsen anbefaler, at projektet forankres i boligforeningen. Steen Møller Andersen 

giver udtryk for, at boligforeningerne vil støtte positivt op omkring projektet under 

hensyntagen til, at der er ressourcer til det. Steen Møller Andersen påpeger, at mange 

danske mødre også vil kunne profitere af at se nogle stærke kvindelige mødre med 

anden etnisk baggrund end dansk. Det kunne blive grundlaget for ”Frederikshavner-

modellen” af projektet. I forhold til integrationsaspektet er det ligeledes vigtigt for 

Integrationsrådet, at der er dansk repræsentation i projektet. 

Der er opbakning til, at der arbejdes videre med en ”Frederikshavner-model”, og at en 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra AOF, Boligforeningerne og Frederikshavn 
Kommune sætter sig sammen og ser på indhold og finansiering. Der indkaldes til et 
møde efter sommerferien. Flemming Søborg indkalder.

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.

Bilag
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2 (Åben) Kandidater til Integrationsrådet
Sags ID: EMN-2016-01397

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
I kraft af, at der er blevet en ledig plads i integrationsrådet er der kommer forslag til 
nedenstående to kandidater. Den kandidat, der ikke bliver valgt kommer på venteliste til 
Integrationsrådet. 

Norma Esther Flores Nielsen:

Norma kommer fra Peru, er gift og har en datter på 8 år. Hun har boet i 
Frederikshavn siden 2003. 

Motivation for at være en del af integrationsrådet er, at hun gerne vil bidrage 
til at fremme Integrationsrådets arbejde for en vellykket integration af etniske 
minoriteter i det danske samfund. Norma har spansk som modersmål og 
kendskab til det sydamerikanske samfund. Norma har været i Danmark i 20 
år, så hun har stor viden og kendskab til det danske sprog, kultur og 
samfund. 

Norma er uddannet pædagog på UCN og har under sin uddannelse tilegnet sig 
teoretisk viden i det pædagogiske arbejde med forskellige målgrupper og har 
skrevet bachelor om ”Integration af børn med anden etnisk baggrund i SFO”. 

Ammar Amin:

Ammar er fra Syrien og bor i Skagen. Han deltager aktivt i både Venligboerne og Røde Kors’ 
aktiviteter og fungerer som ad-hoc frivillig. Ammar taler og forstår nuanceret dansk. 

Ammar er et forbillede for integration og har en bred kreds af både lokale og flygtninge i både 
Skagen og Frederikshavn. Han hjælper personligt andre flygtninge, inkl. flygtninge på asylcentret, 
med oversættelse, forståelse af dokumenter mm. Han opmuntrer andre flygtninge til at lære 
dansk, blive involveret i lokalsamfundet osv. 

Ammar er enlig mand og vil derfor præsentere en gruppe af enlige flygtninge, der ofte bliver 
'oversete' i forhold til familierne, der qua børnene automatisk er med i flere netværk og klubber. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Integrationsrådet 

beslutter, hvilken af de 2 kandidater, der skal optages som medlem af 

Integrationsrådet. 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Integrationsrådet er positive overfor begge kandidater og besluttede, at Ammar Amin 
optages om medlem af Integrationsrådet, og Norma Esther Flores Nielsen skrives på 
venteliste som medlem til Integrationsrådet. 

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.

Bilag
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3 (Åben) Økonomi maj 2016
Sags ID: EMN-2016-00728

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har råderetten over en pulje midler, der er målrettet initiativer rettet mod 

integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune. Det er derfor muligt, at søge støtte til 

projekter inden for integrationsområdet

Økonomien for 2016:

Budget for 2016 129.160 kr.

Mødeforplejning –

forventet forbrug

6.500 kr.

Frederikshavn 

Teaterforening

14.750 kr.

Musikprojekt SSP 20.000 kr.

Prisfest – forventet 

budget 

25.000 kr.

Fit Deal 25.000 kr.

Integrationskor 25.000 kr. 

Resterende midler 

2016

12.910 kr.

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.
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Bilag
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4 (Åben) Udforske og opleve toppen af Vendsyssel
Sags ID: EMN-2016-00188

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Røde Kors i Sæby har lavet en projektansøgning ”Udforske og opleve toppen af 

Vendsyssel”. Formålet med projektet er, at arrangere en endags bustur den 20. august 

og vise flygtninge toppen af Vendsyssel nærmere bestemt Tverstedsøerne samt Skagen 

og omegn.

Røde Kors i Sæby har tidlige haft flygtninge med på bustur i toppen af Vendsyssel og 

dette var en god oplevelse. Derfor er forventningerne til denne tur ligeledes, at give de 

nye flygtninge en god oplevelse og følelsen af et godt sammenhold de frivillige.

Røde Kors ønsker at ansøge om 10.000 kr. til projektet. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Integrationsrådet 

beslutter om de vil bevillige midler til projekt ”Udforske og opleve toppen af 

Vendsyssel” fra Røde Kors i Sæby.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Integrationsrådet afviser den fulde projektansøgningen grundet økonomien. 

Integrationsrådet anbefaler, at de i stedet søger lokaler sponsorater til at afvikle 

arrangementet. Integrationsrådet beslutter, at de vil bevilge 3.000 kr. til projektet under 

forudsætning af, at de skaffer resten af midlerne via sponsorater. Sekretariatet informerer 

ansøger. 

Der stilles forslag om, at der fremadrettet laves tidsfrister til ansøgninger til 
integrationsrådets midler, så det er nemmere at vurdere og håndtere de indkomne 
ansøgninger. Det besluttes, at drøftelsen kommer på dagsordenen på det næste møde 
som et separat punkt.

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.

Bilag
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 Projektansøgning Udforske og opleve toppen af Vendsyssel (1299672 -
EMN-2016-00188)
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5 (Åben) Orientering fra boligforeningerne
Sags ID: EMN-2016-01278

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Steen Møller Andersen, direktør for Boligforeningen Vesterport er 

repræsentant i Integrationsrådet for boligforeningerne i hele Frederikshavn 

Kommune. Steen Møller Andersen vil på mødet give en kort redegørelse for 

den aktuelle situation i boligforeningerne samt eventuelle problematikker. 

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orientering tages til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Steen Møller Andersen orienterer om deres perspektiv i forhold til boligplacering. Deres 

primære fokus er at undgå ghettodannelse, der kan medvirke til forskellige 

problemstillinger i boligområdet. Der skal være en balance mellem de ressourcestærke 

beboere og de ressourcesvage beboere, ellers er der risiko for, at de ressourcestærke 

flytter til andre områder og derved forstærker risikoen for ghettodannelse. 

Håndteringen af boligplaceringen fungerer fint, og der er et godt samarbejde med 

kommunen. Boligplaceringsopgaven kan fylde mere i de mindre boligforeninger med 

færre ressourcer. Boligforeningerne vil gerne være en aktiv medspiller i 

integrationsindsatsen, men selve indsatsen er forankret hos kommunen. 

Boligforeningerne undrer sig over, at der benyttes så mange private boliger til 

boligplacering, når der er flere ledige lejemål i de almene boligforeninger. Her er ligeledes 

flere muligheder for nære relationer – nærhedsprincippet -  og deltagelse i diverse 

arrangementer. 

Derudover har boligforeningerne et ønske om, at kommunen har fokus på at lave en bred 

geografisk fordeling af integrationsborgerne. Boligplacering i de små bysamfund er fint, 

såfremt de øvrige beboer støtter op omkring initiativet. Boligforeningerne kan være 

bekymret for, om integrationsborgerne hurtigt flytter fra disse boliger igen for at flytte 

tættere på fx sprogskolen og andre i deres netværk, hvilket betyder en tiltrækning til de 

større byer. 
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Frederikshavn Kommune har en bosætningsstrategi om boligplacering, hvor der i mindre 

grad er et ønske om, at der også boligplaceres i de mindre bysamfund. 

Boligforeningerne har dispositionsretten over en række midler, der fx kan gå til projekter 
mm. Men er der mange tomme boliger, så bruges disse midler til at dække dette frem for 
at lave projekter fx til gavn for integrationen.

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.

Bilag
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6 (Åben) Cykeltrafik
Sags ID: EMN-2016-01395

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
AOF-Nord Frederikshavn Sprogcenter, Park og Vej og Integrationsteamet i 

Frederikshavn Kommune har indgået et projektsamarbejde omkring trafiksikkerhed for 

integrationsborgere. Projektet indeholder kurser om trafiksikkerhed, oplæg og emneuger. 

Den fysiske placering vil primært være på Frederikshavn Sprogcenter. 

Tirsdag den 7. juni 2016 afholdes det første kursus i cykeltrafik for elever på 

sprogcenteret. Kurset indeholder en teoretisk del samt en praktisk del med en 

cykelprøve. Den 20. juni 2016 afholdes kursus nr. 2 og den 22. juni 2016 afholdes kursus 

nr. 3, der kan bruges til hold 3 eller som opfølgningsdag for de to første hold. 

Den 5. juli 2016 vil projektgruppen holde oplæg på sprogcenteret kl. 09.00-12.00 om 

trafiksikkerhed og om at færdes sikkert i trafikken på cykel.  

I uge 27 og uge 31 afholdes der emneuger på Frederikshavn Sprogcenter om 

trafiksikkerhed. I den forbindelse bliver der udviklet plancher mm. for visuelt at skabe 

opmærksomhed og sprede budskabet om trafiksikkerhed på hele sprogcenteret. 

Derudover tænkes emnet ind i undervisningen. 

Derudover er der ønske om at lave brochurer omkring trafiksikkerhed, der skal bruges til 

yderligere at sprede budskabet fx i samarbejde med Dansk Røde Kors i Skagen og 

Sæby. I løbet af projektperioden vil projektgruppen evaluere på initiativet og drøfte 

muligheder for evt. at søge puljemidler hjem til at understøtte indsatsen. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. Der kommer en evaluering af indsatsen efter sommerferien.

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.
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Bilag
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7 (Åben) Plan for afholdelse af resterende møder i 2016
Sags ID: EMN-2015-00261

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har ved mødet den 11. maj 2016 udtrykt ønske om, at 

integrationsrådsmøderne skal afholdes på andre adresser end på rådhuset for derved at 

komme tættere på de miljøer, hvor integrationsindsatsen foregår. 

Der er i 2016 planlagt møder på følgende datoer:

 Onsdag den 17. august 2016

 Onsdag den 2. november 2016

 Onsdag den 7. december 2016

Sekretariatet vil gerne foreslå, at mødet den 17. august og den 7. december afholdes et 

andet sted end på rådhuset og har følgende forslag til mødesteder:

 Integrationsrådsmøde den 17. august: Røde Kors Sæby eller Skagen

 Integrationsrådsmøde den 7. december: Asylskolen/Asylcenteret

Indstilling
Børne-, kultur-og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Integrationsrådet 

godkender forslagene til mødesteder i 2016. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Integrationsrådet beslutter, at mødet den 7. december afholdes på 

Asylskolen/Asylcenteret samt at sekretariatet udarbejder en mødekalender for 2017, der 

indeholder afholdelse af et møde i Sæby, Skagen samt i Projektafdelingen i 

Frederikshavn. 

Det pointeres, at der er for mange punkter på dagsordenen, og at der skal være en bedre 

prioritering af punkterne således, at der er tid til at drøfte de vigtigst punkter på 

dagsordenen. En mulighed kan være, at lade inviterede gæster komme på som det sidste 

punkt således, at det er nemmere at overholde tiden. 

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.
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Bilag
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8 (Åben) Orientering fra ledelsen 
Sags ID: EMN-2016-00185

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR

Sagsfremstilling
Orienteringen fra ledelsen omhandler nedenstående orienteringspunkter:

 Status på integrationsarbejdet og branchepakkerne.

 Status på afholdelse af kulturdagen ”Hele verden i Frederikshavn 2016”.

 Tilbagemelding på aftalen med Musikskolen i Frederikshavn vedrørende 

integrationskor.

 Billetter til forestillingen ”Rødgrød med fløde”.

 Evaluering af arrangementet ”Hele Verden i Frederikshavn Kommune” 2015 samt 

invitation til evaluerings- og planlægningsmøde den 9. juni 2016 i Maskinhallen 

kl. 18.30-21.00. Alle opfordres til at deltage i en lille evaluering af sidste års 

arrangement via følgende link: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=2GD5Q6M8CJ31

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det går rigtig godt med den virksomhedsrettede indsats, og der er flere henvendelser fra 

virksomheder. Der er i øjeblikket ca. 100 i en virksomhedsrettet aktivitet med 90 i praktik 

og 10-12 i job med løntilskud. Der er ca. 30 i ordinær beskæftigelse. 

Integrationsydelse er en ny social ydelse, der er trådt i kraft for personer, der kommer til 

Danmark efter 1. september i år. Reglerne betyder, at arbejdsløse personer skal have 

opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for at få kontanthjælp. Har man ikke det, 

modtager man integrationsydelse. Personer, der modtager integrationsydelse, kan 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2GD5Q6M8CJ31
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2GD5Q6M8CJ31
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modtage et dansktillæg på 1.500 kr. om måneden, når de har bestået prøve i ”Dansk 2”. 

De integrationsborgere, der er omfattet, orienteres om eventuelle ændringer i deres 

ydelse, hvilket omfatter omkring 800 integrationsborgere i Frederikshavn Kommune. 

Rådgivende instanser og Frederikshavn Sprogcenter er ligeledes informeret om 

ændringerne. 

Der er desuden kommer stramninger på de virksomhedsrettede aktiviteter, herunder 

indenfor branchepakkerne. Det betyder bl.a., at der indenfor de første 4 uger skal 

oprettes en virksomhedsrettet aktivitet for nyankomne flygtninge. Flere af tiltagene træder 

i kraft pr. 1.7.16. Lovforslaget udmøntes i yderligere beskrivelser. Der vil blive informeret 

om lovændringerne og skærpelserne på et af integrationsrådsmøderne i efteråret.

Primo oktober afvikles kulturarrangementet ”Hele verden i Frederikshavn Kommune” igen 

i Maskinhallen. Arbejdsgruppen afholder et informationsarrangement og laver en 

evaluering af sidste års arrangement. Der er allerede stor opbakning til arrangementet og 

mange spændende idéer. 

Musikskolen i Frederikshavn har indvilliget i at opstarte projektet med integrationskor i 

august og modtage halvdelen af de ansøgte midler, samt at der i koret skal være 

deltagere med både dansk baggrund og anden etnisk baggrund end dansk. Projektet 

evalueres ultimo 2016. Er projektet en succes, kan Musikskolen søge om yderligere 

midler i 2017.

Integrationsrådet har modtaget 150 billetter til forestillingen med Farshad Khloghi, der 

bliver afholdt i samarbejde med Frederikshavn Teaterforening. Integrationsrådet 

opfordres til at dele billetter ud til alle, de mener, der kunne være interesseret i at se 

forestillingen. Billetterne kan rekvireres ved at tage kontakt til sekretariatet. 

Flemming Søborg orienterer om arbejdet med integrationspolitikken. 

Arbejdsmarkedsudvalget har sendt den gennemskrevne integrationspolitik videre til 

Byrådet med henblik på godkendelse. 

Integrationsområdet er blevet tilført 3,3 mio. kr. Heraf er der afsat 300.000 kr. til 
beskæftigelsesområdet. Der blev på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2016 
besluttet, at Anders Andersen får råderetten over 300.000 kr. af midlerne, og har 
opbakning til at bruge en mindre del af midlerne på projektansøgninger indenfor 
integrationsområdet.

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.

Bilag
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9 (Åben) Eventuelt - Integrationsrådet 
Sags ID: EMN-2016-00832

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

Beskriv beslutningskompetencen for sagen i feltet

Sagsfremstilling
Skriv sagsfremstillingen af sagen i feltet

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 2. juni 2016 at sende budgetforslag 2017 til 

udtalelse i Handicaprådet, Integrationsrådet og MED-systemet på Børne- og 

Ungdomsudvalgsområdet. Høringssvaret bliver sendt ud til medlemmerne med henblik 

på kommentering. 

Ciara Ryan har valgt at fratræde sin post som formand hos Dansk Røde Kors i Skagen. 

Inger Ejstrud fra Dansk Røde Kors i Sæby er ny formand. Ciara Ryan fortsætter dog som 

frivillig. 

Fraværende: Melissa Annie Wanjiru Petersen, Irina Izutina og Peruntha Pia Nathan.

Bilag
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Bilagsforside

Dokument Navn: Projektansøgning Udforske og opleve toppen af 

Vendsyssel.pdf

Dokument Titel: Projektansøgning Udforske og opleve toppen af 

Vendsyssel

Dokument ID: 1299672

Placering: Emnesager/Projekter integrationsrådet/Dokumenter

Dagsordens titel Udforske og opleve toppen af Vendsyssel

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1









Bilagsforside

Dokument Navn: Invitation_møde_2016.pdf

Dokument Titel: Invitation_møde_2016

Dokument ID: 1330044

Placering: Emnesager/Orientering fra ledelsen/Dokumenter

Dagsordens titel Orientering fra ledelsen 

Dagsordenspunkt nr 8

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Hele Verden i 
Frederikshavn Kommune

Tilmeld antal deltagere til:

Integrationskonsulent Bajro Terzic 

Direkte: 9845 5704

Mobil: 2360 6479

Mail: bate@frederikshavn.dk

Senest den 8. juni

Torsdag den 9. juni kl. 18.30 og kl. 19.30 i Maskinhallen i Frederikshavn

2 møder i én køre

Evalueringsmøde kl. 18.30 – 19.30 

Hvad kan vi lære af arrangementet i 2015?

- Velkomst og billeder fra dagen

- Resultat af spørgeskemaundersøgelsen

- Dialog og debat i salen

Planlægningsmøde kl. 19.30 – 21.00 

Hvad skal der ske ved arrangementet i 2016?

Vi ønsker at arrangere Hele Verden i Frederikshavn Kommune igen en lørdag i 

oktober i 2016. Kom og vær med og få indflydelse på arrangementet.

- Velkomst og oplæg til årets arrangement

- Udvikling af idéer i grupper

- Aftale om den videre planlægning og koordinering
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