Referat fra møte innvandrerrådet

Onsdag 14. august 2019 kl 17-18.30, Møllegata
Møtt: Emmanuel G. Bowah, Ricardo Rugama, Anne Segtnan, Zeynab Khodadadi, Rune Gjelvold

1. Godkjenning av referat 6.juni.
Referatet ble godkjent, og basert på gjennomgangen av referatet fattet Innvandrerrådet
følgende vedtak.
VEDTAK: Innvandrerrådet ber om at skoleadministrasjonen på nytt drøfter prinsippet om
mottaksklasser grundig. Og at skolene vurderer om kompetanse på foreldresamarbeid, og
opplæring av minoritetsspråklige er godt nok spredt mellom skolene. Innvandrerrådet anbefaler
at andre skoler lærer av Ørmelen skole, og at denne kompetanseoverføringen settes i system.
Innvandrerrådet ber også skolene om å informere foreldre om rettigheten de har til å gå på
nærskolen, og at barna deres kan ha rett på særskilt språkopplæring uavhengig av hvilken skole
de går på.
Innvandrerrådet oppfordrer kommunen til å vurdere å inkludere skolene i minoritetsspråklig
team, eller at det etableres et eget nettverk mellom barneskole og ungdomsskole. Og hvis
hensiktsmessig, at videregående skole også involveres i et slikt team/nettverk.
2. Godkjenning av møteagenda og felles saker for møtet med Integreringsrådet 21.august 2019
Følgende forslag på program ble presentert for Innvandrerrådet:
Nr.

Aktivitet

Klokkeslett

Ansvarlig

1.

Saksbehandling Integreringsrådet

10:00 - 11:00

Margarita Pareja

2.

Felles lunsj

11:00 - 12:00

Rune Gjelvold

3.

Informasjon om saker Verdal Innvandrerråd jobber
med

12:00 – 13.00

Emmanuel

Informasjon om saker Trøndelag Integreringsrådet
jobber med

Margarita Pareja

4.

Pause

13:00 – 13:15

5.

Språkklassen ved Verdal VGS: Informasjon om klassene
og samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune.

13:15 – 14:00

Pause (kan bli aktuelt med lite besøk til klassen)

14:00 – 14:15

Forslag til samarbeidssaker

14:15 – 14:30

6.

a. Pressemelding om utfordringer og løsninger
som kan forbedre integreringsarbeidet

Hans Kristian Nordvoll

Rune Gjelvold

b. Arrangere velkomst- og informasjonsmøte for
alle nye innvandrere og flyktninger.
7.

Oppsummering og veien videre

14:30 - 14:40

8.

Retur NSB til Trondheim

14:45

Margarita Pareja

Angående pressemelding og felles velkomst og informasjonsmøte
Integreringsrådet i Trøndelag sine forslag på samarbeidssaker ble diskutert. Innvandrerrådet
synes en felles pressemelding som omhandler utfordringer med integrering og forslag på
løsninger er en god idé.
Når det gjelder et felles velkomst- og informasjonsmøte for Innvandrere, så ønsker
Innvandrerrådet i Verdal å bidra som medarrangør dersom arrangementet blir avholdt lokalt på
Innherred (Verdal/Levanger). Innvandrerrådet anbefaler at Integreringsrådet står som arrangør
ved arrangement utenfor Verdal, men rådet ønsker å bidra med rekruttering til arrangementet
og med forslag på innhold.
VEDTAK: Forslag på program onsdag 21. august ble vedtatt uten endringer. Innvandrerrådet
foreslå å få fram følgende utfordringer og løsninger i integreringsarbeidet
Nr.

Utfordringer

Løsninger

1.

Å komme seg ut i arbeid

- skap din egen jobb, og søk råd
på veien. Innvandrere er på
gründer-toppen.
- arbeidsgivere til å vurdere
utenlandsk utdanning som en
stor styrke, selv om
kompetansen ikke er formelt
godkjent i Norge.
- kommune og fylkeskommune
til å være i front med å ansette
innvandrere. Problemstilling må
inn i næringsforum.

2.

Å bygge nettverk

Tørre å ta kontakt med andre.
Innvandrere må ta kontakt med
nordmenn, og nordmenn kan ta
kontakt med innvandrere.
Meld deg inn i et idrettslag, en
frivillig organisasjon, et politisk
parti, eller en klubb. Bli med på
møtene, treningene, kampene,
foreldremøtene, turene.

Innvandrerrådet fortsetter dialogen med Integreringsrådet om et felles Velkomst- og
informasjonsmøte i Trøndelag/Innherred.
3. Forslag på kandidater til Verdal Innvandrerråd 2019-2022
Innvandrerrådet diskuterte hvordan nominasjonsarbeidet kan gjennomføres. Det vil bli arbeidet
med å spre informasjon om valget lokalt, på flere språk, og i ulike forum. Både Innvandrerrådet
og Integrering og mangfold vil ta kontakt med aktuelle kandidater.
VEDTAK: Liste over kandidater presenteres og vedtas på møte 4.september. Nytt Innvandrerråd
presenteres i oktober, om mulig i forbindelse med arrangement på Verdalsøra skole.
4. Get Together 26. oktober
Vi snakket om hva som må gjøres innen 26. oktober og brukte litt tid på planlegging. Mange av
de vi samarbeidet med i fjor kontaktes på nytt: kantineansvarlig, kulturskole, matansvarlige,
konferansier, og andre bidragsytere.
VEDTAK: 20 000 kroner settes av til arrangementet 26. oktober. Det settes av 1 000 kroner per
matgruppe.
5. Språkkafe
Innvandrerrådet ble orientert om planene om språkkafe i regi av biblioteket og Røde kors,
sistnevnte planlegger oppstart 19. september. Det virker som det er planer om to forskjellige
språkkafeer, en i regi av kommunen og en i regi av frivilligheten. Innvandrerrådet vurderer at det
nok er bedre med én språkkaffe som er veldig bra, enn to forskjellige. Når det gjelder tidspunkt,
kan det være en idé å unngå tiden rett etter jobb/skole. Kanskje biblioteket og Røde kors også
kan samarbeid med pensjonistlaget, og sanitetshuset.
Språkaktiviteter for barn på biblioteket ble også nevnt, trenger ikke bare ha fokus på de voksne.
VEDTAK: Innvandrerrådet er positive til språkkafe, og oppfordrer både kommune og frivillighet til
videre samarbeid. Innvandrerrådet bidrar gjerne med å spre informasjon om språkkafe når
planene er ferdige.

