Verdal kommune
Ressurssenter Oppvekst

Til deltakerne i Innvandrerrådet
Deres ref: «REF»

Vår ref: VISV 2011/1955

Dato: 27.02.2012

Referat fra møte 27.02.12
Til stede: Jonny Arild Haugan (leder), Mariam K. Balloh (nestleder), Golamghaus
Kohestani, Bashir Mohammed Hassan, Yalda Latifi og Mohammed Varlee Balloh (vara) og
Vivi-Ann S Rotmo.
1. Innvandrerrådet inviterer alle innvandrere som ønsker å møte innvandrerrådet til et
dialogmøte /åpent møte i Møllegata 12 (norskkurset) tirsdag 20. mars kl. 17.00 –
19.00. Her kan innvandrerne komme med spørsmål til rådet og med saker de er
opptatt av.
2. Bashir foreslår at telefonnummer og e-post til deltakerne i rådet legges på Verdal
kommunes hjemmeside, slik at innvandrerne vet hvor de skal sende saker de ønsker
rådet skal se på. Vivi-Ann sender over liste til webside ansvarlig.
Saker fra innvandrerne går til rådets medlemmer, og så sendes disse til sekretær
minst 10 dager før neste møte. Møteinnkalling og saksliste skal sendes rådets
medlemmer minimum 5 dager før møtet.
3. Det ble diskutert hvordan få muligheter på arbeidsmarkedet og rådet ønsker å vise i
neste allmøte egne suksesshistorier for hvordan de fikk jobb. Rådet legger vekt på
kulturforståelse, tålmodighet og beinhard jobbing med språket og ikke minst evne til
å tenke positivt når mye går en i mot.
4. For barn: Opplæring i morsmål ses på som en viktig faktor for å lære seg norsk av
rådets medlemmer. Det å bygge videre på morsmålet samtidig som en lærer norsk er
en sak rådet ønsker at politikerne skal ta stilling til. Rådet bygger sine tanker om
dette på internasjonal forskning og egen erfaring. Sak tas senere.

5. Det er ønskelig at gruppelederne i ICDP, International Child Development
Programme, foreldreveiledningsprogram kommer til et dialogmøte/ åpent møte i regi
av innvandrerrådet og informerer om kurset mål, metoder og hensikten med
satsningen. Gjennomføres 20.03.12.
6. Av de 8 temaene som kom inn i forrige møte er det enighet om å jobbe med en sak av
gangen. Første tema og sak blir lokale for å arrangere kulturelle begivenheter som
nyttår/ newros, bryllup m.m. Et lokale for å ha større informasjonsmøter og
aktiviteter der innvandrerne selv kan lede an er ønskelig. Saksfremlegg til
Kommunestyret jobbes frem i neste møte 23.04.12
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7. Rådet fikk informasjon om reglement for møtedeltakelse og økonomisk
kompensasjon for tapt arbeidstid av Inger Storstad, sekretær på Rådmannskontoret.
8. Journalist fra Verdalingen intervjuet medlemmene og tok bilde.
Kommentarer til referatet tas gjerne i mot.

Referent

Vivi-Ann Svensen Rotmo
Sekretær for Innvandrerrådet
Verdal kommune

Kopi til:
Jostein Grimstad
Bjørn Iversen
Kopi til varamedlemmer:
Olga Tkacheva
Ammar Omar Mohammed
Mohammed V. Balloh
Yanelis P. Preval
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