Møte i innvandrerrådet

Dato og sted: 6. desember 2018, Møllegata 12
Møtt: Abdel Dibo, Nele Verhoeve, Anne Segtnan, Rune Gjelvold.
Forfall: Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo, Ricardo Rugama, Mohamed Mohyidin Ahmed, Fionna
Gratton, Zeynab Khodadadi, Marcin Piotrowski

1. Godkjenning referat 18.10.18.
Referat godkjent.
2. Evaluering Get together
Innvandrerrådet inviterer seg inn på møte med kulturskolen for felles evaluering. Aktuelle dager er
tirsdager 11.30 – 12.30. Sekretær forsøker å få til et møte før jul.
Noen punkter om arrangementet som vi tar med oss til neste års arrangement:
 Bra antall deltakere.
 Veldig positivt å ha med kulturskolen. Dette løfter arrangementet, og samtidig får
kulturskolen se litt av mangfoldet i Verdal også.
 Til neste års arrangement bør vi tilpasse programmet basert på at folk kommer litt utover
åpningen.
 Det var en liten utfordring at enkelte begynte å spise og drikke før servering var klar. Bør
vurdere å ha noen personer som følger med litt ekstra. For eksempel en person på
drikkestasjon, og noen som passer på maten. Eller vurdere litt annen organisering av
serveringen.
 Veldig positivt å ha en ansvarlig på kjøkkenet.
 Kan vurdere utdeling av lodd ved inngangspartiet. Gir oversikt over antall, og kan brukes til
premiering eller i forbindelse med servering.
 Kan vurdere flere matbord, mer spredt servering.
 Angående fat, bestikk, kopper og annet utstyr: må bestilles neste år. Ikke plastikk.
3. Møteplan 2019
Følgende møteplan ble satt for 2019:
Tidspunkt: 17.00 – 19.00
Dato
Agenda
10. januar
Årsrapport, Get together, skolepolitikk og integrering
7.februar
Møte med Integreringsrådet Trøndelag
7.mars
Get together, skolepolitikk og integrering
4.april
Møte med politisk ledelse eller administrasjon om skolepolitikk.
6.juni
Get together, planlegge dialogmøte, arbeide med medlemmer av innvandrerrådet
15.august
Get together, nominasjonsliste til innvandrerrådet 2019-2022
4.september
Get together, Kommune – og fylkestingvalget: bidra til å øke deltakelse. Og nyvalg
Innvandrerrådet: arbeid med nominasjon av nye medlemmer, organisering av nyvalg.
September
Nasjonal integreringskonferanse, Oslo.
4. Skolepolitikk og integrering
Utsettes til januar på grunn av forfall.
Ref. Rune Gjelvold.

