Verdal kommune
Ressurssenter Oppvekst

Til medlemmer av Innvandrerrådet
og alle bosatte innvandrere i Verdal

Deres ref: «REF»

Vår ref: VISV 2011/1955

Dato: 06.06.2012

Referat fra Dialogmøte 21.05. 2012
Sted: Møllegata Voksenopplæring kl. 13- 14.00 og kl. 19-20.00
På møte 1: ca 40 fremmøtte
På møte 2: 6 fremmøtte
Dialogmøtet var annonsert i protokoll av 24.04.12 på Verdal kommunes hjemmeside
og i annonse i Verdalingen lørdag 19.mai 2012. Det ble også hengt opp plakat i Møllegata
21.05.12
Medlemmer av rådet som var på møtet:
Mariam K. Balloh, Yalda Latifi, Gholamgaus Kohestani, Jonny Arild Haugan og Vivi-Ann
Svensen Rotmo.
Innvandrerrådet presenterte seg og åpnet med at de ønsket en åpen dialog med alle
innvandrere i Verdal.
Innvandrerrådet har åpen informasjon, derfor legges alle referat på nettet.
Det ble vist hvordan man finner informasjon om rådet (Verdal kommune, Innvandring og
Integrering, Innvandrerråd- møteinnkalling og protokoll = referat).
Det ble vist til rådets medlemmer og deres e-post adresser og telefonnummer under samme
fane Innvandrerråd. Saker kan sendes eller ringes inn til rådets medlemmer.
Saker fra salen som personer med innvandrerbakgrunn er opptatt av:
 Svømming for muslimske damer
 Barnehage (dyrt med klær og utstyr)
 Boliger tilpasset familier med handikappede barn
 Morsmålsopplæring for barn og unge i grunnskolen
 Sport og idrett (det er dyrt og barna får dermed ikke delta på lik linje med norske
barn)
 Boliger (flere som er barnevennlige og hvor man kan føle seg trygg)
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 Utstyr til barn er dyrt og skolen krever både ski og sykler
 Videreutdanning og jobb kombinert med norskopplæring (raskere progresjon er
ønskelig)
 Jobb til alle
 Moskè
 Konfliktløsning mellom mennesker, noen som kan mekle
 Sertifikat/førerkort er dyrt
 Ønske om rabattkort på fritidsklær og medlemsavgifter i idrettslag og andre steder
Rådets medlemmer presenterte de saker de jobbet mest med for tiden:
Leie av et sted for å feire høytider og tradisjonelle kulturelle begivenheter som
gjelder flere innvandrere (ikke private arrangement).
Andre saker det jobbes med er: Kartlegging av muligheten for en moskè for alle muslimer,
svømming for damer, sport og fritid for familier med lav økonomi og barneoppdragelse i et
nytt land.

Med hilsen

Vivi-Ann Svensen Rotmo
Sekretær i Innvandrerrådet
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