Møte innvandrerrådet
Tid: 19.april 2017 kl. 18.00 - 20.00
Møtt: Emmanuel Bowah, Anne Segtnan, Kaveh Hassanpour, Bashir O. Mohammed, Mohammed A.
Mohyidin, Rune Gjelvold, Hege Anita Austad, Marcin Piotrowski
1. Godkjenning av referat 20.mars 2017
VEDTAK: Referat fra møte 20.mars godkjennes.
2. Samarbeid med frivillig Verdal
Hege Anita Austad orienterte om Frivillig Verdal.











De har åpent hver dag kl. 10.00 – 14.00, lavterskeltilbud hver dag. Treffpunkt for frivillige.
Har et frivillig apparat på cirka 30 personer i alle aldre. Dette er noen av aktivitetene og
tilbudene til Frivillig Verdal:
Sommerarbeid for ungdom
Aktivitetsuke for barn i grunnskolen siste uken etter skolestart. Samarbeider med lag og
klubber om aktiviteter. Opp mot 50 barn har deltatt på dette.
Aktivitetsdager for elever på ungdomstrinnet og fra Verdal videregående: en hel uke om
sommerferien, og 1-2 dager i høst- og vinterferien. Starter alltid dagene med en god frokost,
deretter ulike aktiviteter og god lunsj.
Samarbeid med DUKAN.
«Annerledes jul» på ARKEN lille julaften. 163 personer deltok i fjor med underholdning og
pakker til alle. Dette er et samarbeid med flere, blant annet sanitetslaget og Lions.
Har faste frivillige som hjelper til på Verdal bo- og helsetun hver tirsdag, samt på dagtilbudet
på Ørmelen bo- og helsetun.
Musikk og dans: arrangement første onsdag i måneden fra 18.00 – 22.00 på paviljongen på
Verdal Stadion.
Samarbeidspartner med flyktningtjenesten om introduksjonsprogrammet.
Samarbeidet med HERO mottak før dette ble nedlagt.

Forslag på samarbeid og tiltak.
 Frivillig Verdal har behov for flere voksne frivillige. Rådet kan bidra med å rekruttere eller
selv være frivillige. Trenger for eksempel frivillige 30.april i forbindelse med matservering til
russen. Det er behov for frivillige på alle arrangement.
 Arrangement sammen med innvandrerrådet er aktuelt.
 Hjelp til å spre informasjon om arrangement og det som skjer.
 Samarbeid med rådet om høstglede. Frivillig verdal har sendt en søknad til innvandrerrådet
om dette.
Bashir ønsker å finne et egnet lokale til å sette i gang aktiviteter for unge voksne med visning av
fotball, biljard, og kortspill. Hege Anita er positiv til at rådet kan leie lokalene til Frivillig Verdal på
kveldstid og i helgene etter nærmere avtale. Paviljongen på Verdal stadion kan også være en aktuell
arena til å vise fotballkamper.
VEDTAK: Innvandrerrådet ønsker at Bashir følger opp dette videre i dialog med Frivillig Verdal.

3. Skolestruktur
Kommunestyret i Verdal har gitt rådmannen i oppdrag å utrede ny skolestruktur for Verdal
kommune. Dette med sikte på å endre skolestrukturen. Innvandrerrådet har mulighet til å komme
med en høringsuttalelse innen 26.april 2017.
Etter innspill og diskusjon om saken laget sekretær et forslag på følgende høringsuttalelse:
Innvandrerrådet ønsker å påpeke at det mangler perspektiv i høringsnotatet på hvordan en ny
skolestruktur kan påvirke andelen språklige minoriteter i den enkelte skole og klasse, og hvilke
konsekvenser ny struktur kan få for denne gruppen. Innvandrerrådet vurderer at en for høy andel
språklige minoriteter i den enkelte skole eller i den enkelte klasse, kan være negativt i et
integreringsperspektiv. Innvandrerrådet savner faglige vurderinger om hvordan ny skolestruktur kan
påvirke kompetansen og arbeidet med språklige minoriteter. Det anbefales at det tas med
vurderinger om dette i saken om skolestruktur.
Innvandrerrådet mener at språklige minoriteter bør få gå på nærskolen sin uten at dette fører til
lavere kvaliteten på opplæringen, og at de i størst mulig grad kan delta i fag sammen med
norsktalende elever med støtte fra for eksempel en morsmålsassistent. Kanskje det bør vurderes om
en ny skolestruktur kan påvirke dette i positiv eller negativ retning.
Mange skoler brukes i dag til aktiviteter etter skoletid og innvandrerrådet mener at en ny
skolestruktur ikke bør begrense mulighetene for aktivitet i nærmiljøet, altså aktiviteter som nå er
tilknyttet skolen og dens fasiliteter.
VEDTAK: forslaget på høringsuttalelse ble godkjent og sendes inn før fristen 26.april 2017.
4. Kommunekonferansen: politikk og plan
Det ble orientert om kommunekonferansen 30.-31.mars på Rica Hell hotell. Emmanuel, Bashir,
Mohammed og Rune deltok.
5. Regional workshop for innvandrere
Bashir orienterte om ideen om en regional workshop for innvandrere i hele Trøndelag.
VEDTAK: saken følges opp av sekretær og Bashir. Innvandrerrådet på fylkesnivå bør kontaktes. De
kan være en potensiell samarbeidspartner.
6. Nytt varamedlem
Orientering om at Anne Eli Kjesbu er oppnevnt som nytt varamedlem for innvandrerrådet i
valgperioden 2015-2019. Hun er kontaktet og inviteres til møtene.
7. Kandidater til innvandrerrådet
Det har meldt seg to kandidater til innvandrerrådet: Fionna Gratton og Nele Verhoeve.
VEDTAK: Innvandrerrådet nominerer Fionna Gratton og Nele Verhoeve som nye medlemmer til
Innvandrerrådet.
Med Hilsen
Rune Gjelvold

