
Referat af bestyrelsesmøde i Integrationsfaggruppen  
afholdt den 14.december 2017 
 
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
2) Drøftelse om Temadagen d. 15.03.18. DGI-byen er blevet kontaktet. 
Emner til Temadag: repatriering, socialkontrol, radikalisering mv. Integrationsministeriet har 
kontaktet os vedr. oplæg på temadag. Mette har kontaktet dem, afventer bekræftelse på om 
de kan deltage.  
Judy kontakter Trine Hoffman Møller (Hørsholm) som vil kunne fortælle om hendes projekt 
med kvinder langt fra arbejdsmarkedet. Vi ønsker også en oplægsholder som kan fortælle om 
eritreanske flygtninge (kultur, social kontrol, by/land problematik mv.). Evt. Daflar, kandidat i 
pædagogik (han samarbejder med Frederiksberg kommune), eller kan han finder en anden 
som kender til området, Mette har kontaktet ham, afventer bekræftelse. 
 
Forslag til temadagen: 
Formiddag: orientering fra ministeriet oplæg om social kontrol mv. 
Majbrit Berlau (hvis hun kan) og generalforsamling (Majbrit kommer sandsynligvis mellem 9-
10)  
Frokost  
Trine + plenum,  
Oplæg om Eritrea afhængigt af oplægsholdere. 
Programmet sendes i januar. 
Invitationen sendes nu (Judy har allerede lagt på facebook). 
Bente og Trine bliver bedt om at skrive en kort tekst om deres oplæg. 
Judy tager fat i Elise for at booke Majbrit. 
 
Titel på Temadag: “Løsningsfokuseret blik på integration” 
Frist for tilmelding: ca. 27. februar (evt. Rykker omkring d. 20. februar) Judy og Chiara skriver 
en kort tekst/oplæg il programmet. Senest den 15. januar skal programmet ud. 
 
3) Hvem er på valg og hvem stiller op igen? 
Birgitte, Judy og Connie er på valg. Mette vil gerne ud af bestyrelsen eller evt. skifte til 
suppleant status (hvis der ikke er nok der melder sig til). 
Bente og Chiara er ikke på valg. 
Vi mangler en suppleant. 
 
4) Vedr. finansloven og en evt. aftale mellem regering, LA og DF:  
Henrik, socialpolitisk koordinator hos DS deltog i sidste del af bestyrelsesmødet, hvor der blev 
drøftet de indkomne forslag til Finansloven 2018. Vi har drøftet forslag til finansloven inden for 
integrationsområdet. Vi er blevet enige om evt. at mødes med kort varsel (2 uger) hvis der 
kommer forslag om ændringer af integrationsloven/udlændingeloven (paradigmeskift) som der 
er behov for at blive drøftet til DS’ videre arbejde og evt. høringssvar. Vi vil helst møde 
personligt end at udveksle mails. 
Connie og Birgitte (og Bente) kan evt. møde via Skype/FaceTime. 
 
5) Vi foreslår at drøfte faggruppens værdier ved det første møde efter den nye konstituering. 
 
6) Der er ønske om vidensdeling i faggruppen: interessante artikler, orienteringer mv. må 
gerne deles med hinanden!  
 


