Medlemsmøde 31. maj 16 i Netværkshuset
Indbydelse
Til Netværksgruppen medlemmer.
I inviteres alle til møde i Netværkshuset tirsdag den 31. maj kl. 19 – 21 30.
Det er på baggrund af et meget intenst år med mange nye flygtninge, mange nye medlemmer og
mange udfordringer: Betydelig flere flygtninge til kommunen, forringede økonomiske vilkår for
såvel ny ankomne som ankomne flygtninge gennem de seneste 7 år, Netværksgruppen har fået.
dobbelt så meget plads, at arbejde på og derved nye muligheder.
Vi vil gerne tale med jer om indsatsen, gennem det seneste år. Hvad har været godt, hvad kan vi
gøre bedre eller anderledes, Hvordan bruger vi hinanden og det udvidede Netværkshus for at
tage bedst muligt imod de nye flygtninge? Vil det være en god ide at holde åbent en week-end
dag, fredag, lørdag eller søndag.
Aftenens program:
19 00 – 19 45:
Ny lovgivning om integrationsydelse, opholdskrav og konsekvens i forhold til ydelser.
Oplæg ved repræsentanter fra Gentofte Kommune
19 45 – 21 30
Oplæg og samtale om Netværksgruppens arbejde og kommende udfordringer.
Vi håber, at mange vil være med.
Bedste hilsener
Koordinationsgruppen
Arne Madsen

Referat
Mødet blev holdt i Netværkshuset nye mødelokale med de nye møbler , som IKEA har givet
Netværkshuset. I mødet deltog 45 af Netværksgruppens medlemmer.
Efter velkomst fik Lene Mølgård Kristensen fra dansk Flygtningehjælp ordet. i 5 kvarter gjorde hun
rede for alle de nye regler fra udlændingestyrelsen, hvis formål er at gøre det mindre attraktivt at
være flygtning i Danmark. Der var stor lydhørhed og mange spørgsmål og kommentarer til Lenes
oplæg. Lenes slides udsendes sammen med referatet til alle medlemmer.

Efter et kvarters pause med mulighed for at strække benene, ryste hovedet og drikke en kop kaffe
gik de 7 grupper i gang med at svare på følgende spørgsmål:

Har vi håndteret den store forøgelse af såvel brugere som frivillige i Netværkshuset godt nok?
Hvordan bruger vi hinanden og det udvidede Netværkshus for at tage bedst muligt imod de nye
flygtninge?

Vil det være en god ide at holde åbent en dag i weekenden og til hvad.
Er der nogen, der har mulighed for at deltage i åbningstider i weekenden?
Hvordan skal vi navngive de to etager, vi nu har til rådighed.

Der blev givet udtryk for, at det trods den store tilgang af flygtninge og frivillige var rart og meningsfuld at
komme i Netværkshuset. God information og venlig modtagelse.
Der var hele vejen rundt positive tilkendegivelser for weekend åbning, men samtidig mange meldinger om,
at deltagerne ikke selv havde mulighed for at komme i weekender. Omkring 8 deltagere gav udtryk for, at
de godt kunne afse tid til at være med en weekend om måneden.
Forslag om at undersøge om flygtningene har brug for weekend åbning, og hvad de har lyst til at bruge
åbningstiden til. Kan brugerne evt. selv tage ansvar for weekend åbning? Dette at give ansvar, er også en
måde som brugerne ”vokser” på.
God ide at åbne en weekend-dag gerne med et arrangement, måske fællesspisning oftere - hver eller hver
anden fredag.
Der kan oprettes interessegrupper, der hver tager ansvar og dyrker deres interesser;
Nogle vil gerne sy, andre samles om at spille eller høre musik, en gruppe mødes for at samtale for at blive
bedre til dansk. En anden gruppe mødes om at se danske film med undertekster for at lære dansk ad den
vej. Der kan også dannes grupper om at give børnene gode oplevelser, visse film for børn, spille bold, gå i
skøjtehallen eller til svømning.

Projekter, der skaber fællesskab mellem de etniske grupper.
Kontaktpersongrupper, der kan mødes og tale sammen om, hvordan de arbejder med deres markerede
flygtninge: familiesammenførte med børn, uledsagede unge, ældre flygtninge, familiesammenførte kvinder

Skabe selvstyrende, mindre netværk, der kan bruge huset efter aftale eller i bestemte åbningstider. Der kan
være flere netværk på samme tid
Dele en måneds weekender op efter målgrupper.
Forslag om at lave opslag om gratis tilbud i Københavnsområdet: koncerter, udstillinger, idrætstilbud m.m.
med løbende opdatering.
Tilbud om åbning for fitness, bordtennis og billard i weekends
Fælleskab i Netværkshuset om at se fodboldkampe, cykelløb mm på TV.
Der var også en ide om at lave arrangementer rettet mod de familie sammenførte kvinder som ofte stod
noget alene som ny i Danmark.
Andet.
Det vil være rimeligt at sætte grænser for lektielæsningens længde pr. gang, så der ikke er bestemte
personer, der sidder og hjælper den samme i flere timer.
Det blev nævnt, at det ved matchning er vigtigt at tale flygtninges og kontakt personers forventninger til
hinanden og at være opmærksom på om hunde er et problem.
Danne gruppe af frivillige, der kan hjælpe flygtninge i hjemmet. Fokus på brugerbehov.
De frivillige er glade for at være med til arrangementer og ture, det giver god mening at opleve sammen og
tale sammen om det oplevede. Husk at indbyde.
Forslag til navne på Netværkshuset 2 etager;
Upstairs / Downstairs - Overhuset / Underhuset - bruge lokalenavne fra Nordisk mytologi eller
flygtningelande og byer.
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