Referat fra møte i Innvandrerrådet

Dato og Sted: 10. januar 2019 kl 17.00-19.00, Møllegata 12.
Møtt: Emmanuel G. Bowah, Anne Segtnan, Nele Verhoeve, Ricardo Rugama, Zeynab Khodadadi,
Rune Gjelvold
Forfall: Mohammed Ahmed Mohydin
1. Referat 6.desember
Godkjent med følgende kommentar:
Til neste arrangement ordnes et system for å telle antall deltakere.
2. Årsmelding 2018
Årsmelding ble gjennomgått med flere tilføyelser og endringer. Nytt utkast sendes leder og
nestleder for endelig godkjenning.
3. Get together 2019
Det kom forslag om en egen arbeidsgruppe. Avventer sammensetning. Lørdag 26. oktober settes
av til arrangement i 2019. Dato deles med kulturskolen for potensielt samarbeid. Lokaler på
Verdalsøra skole bookes til arrangementet.
4. Skolepolitikk og integrering
Ledelsen i kommunen inviteres til møte medio mars/april. Aktuelle datoer er 7.mars og 4. april.
Formål er å få mer informasjon om politikken med mottaksskole og hvordan dette fungerer i
praksis. Innvandrerrådet ønsker også å få erfaringer fra lærere.
5. Ekstra bevilgning fra Bufdir for å motvirke barnefattigdom
Nav, utstyrbua, og barneverntjenesten har fått en liten ekstrabevilgning fra Bufdir. Dette er
tilskudd for å motvirke barnefattigdom.
Innvandrerrådet anbefaler at Bua (utstyrsbua) oppretter en egen filial på Panzer som kan dekke
noe av utstyrsbehovet til ungdommene. Dette er snakk om for eksempel biljardutstyr og
bordtennisutstyr. Dette kan være en god utnyttelse av ekstra bevilgning.
Videre vurderer rådet at det kan være en god idé at aktivitetskort og gratisbilletter ikke bare
deles ut fra Nav, men også fra Innvandrertjenesten eller Voksenopplæring. Dette vil nå ut til flere
i målgruppen til Bufdir. Mange kjenner ikke til gratisbillettene eller aktivitetskortene.
6. Forespørsel om å bidra på morsmålsdagen
Rådet har fått forespørsel fra de som arrangerer morsmålsdagen på biblioteket torsdag 21.
februar om å bidra. Helt konkret ønsket arrangør at noen kunne stille for å bli intervjuet på
morsmålsdagen. Følgende spørsmål skal stilles:
Hva betyr morsmålet for deg?
Hvordan kan du ta vare på morsmålet?
Til slutt, fortelle litt om innvandrerrådet, fortelle hva som er hovedoppgaven og hvilken betydning
innvandrerrådet har.
Innvandrerrådet var positive til å stille. Hvem som stiller avklares 7. februar. Det lages også en
liten brosjyre om innvandrerrådet som biblioteket m.fl. kan ha tilgjengelig.

7. Eventuelt
UKM
Påmeldingsfrist til dette er 13.februar: Innvandrerrådet ønsker å være med på å fronte dette, slik
at flere ungdommer med innvandrerbakgrunn melder seg på. Arrangementet er ikke så kjent
blant foreldre og deres barn med innvandrerbakgrunn.
Rådet ønsker at Voksenopplæring bidrar til å informere foreldre. Rune kan undersøke dette med
rektor for skolen. Nele kan informere via et kulturprosjekt på Ørmelen skole. Ricardo tar kontakt
med lærer i språkklassen.
Møte med Integreringsrådet
Angående invitasjon av Integreringsrådet i Trøndelag. Formål med møtet er å bli orientert om
hva de arbeider med i Fylkeskommunen, og selvfølgelig hva Innvandrerrådet i Verdal jobber med.
Hva kan vi lære av hverandre? Integreringsrådet kan utfordres på å involvere lokale
innvandrerråd for innspill på saker som de arbeider med.
Integreringsrådet inviteres som planlagt til møte 7. februar.
Bosetting av flyktninger
Innvandrertjenesten oppfordres til å involvere folk fra samme land som de som skal bosettes i
kommunen. Det er mange som har lyst til å bidra, og for de som bosettes vil dette være veldig
positivt. Det vil være tilstrekkelig med samtykke for å videreformidle dette.
Denne saken og andre relevante saker tar sekretær med seg til avdelingsmøte i
Innvandrertjenesten 16. januar.
Rollemodeller inn i klasserommet til mottaksklasser og voksenopplæring
Språkklassen spesielt, og andre skoler oppfordres til å invitere rollemodeller med
innvandrerbakgrunn inn i klassene for å motivere elevene og vise hvilke muligheter de har. Ideen
knyttes blant annet til frafall på Videregående opplæring, og viktigheten av rollemodeller som
kom fra på den nasjonale integreringskonferansen i Oslo 19. septemer 2018.
Ref. Rune Gjelvold

