Referat af medlemsmødet i Netværkshuset d. 03.10.2017
Ellen Margrethe Andersen, Jamila Kriibi
Dagsorden
•

Formanden præsenterer bestyrelsen og sig selv.

•

Oplæg fra Johanne Pedersen fra job og ydelser om den frivillige indsats i forhold til
kommunen. Spørgsmål fra salen.

•

Kaffe, te og kage (ca. 20.00 - 20.20)

•

Lidt om aktiviteter i huset her og nu. Nye tiltag.

•

Præsentation af nyt vagtskema

•

Karen og Erik Oxenbøl om GH20

•

Brugerundersøgelse v. Marianne og Isak

•

Samtale i grupper

Opsamling afrunding af mødet.

1. Mia Tradini bød velkommen som ny formand for Netværkshuset.
Formand: Mia Tardini
Næstformand: Nasrin Salem
Kasserer: Erik Brysting
Best-medlem: Ellen Margrethe Andersen
Best-medlem: Kosna Savage
Best-medlem: Isak Isaksen
Best-medlem: Marianne Daugaard Jensen
Suppleanter: Lisbet Kragh, Ebbe Frørup og Jamilla Kribii
Daglig koordinator: Frederik Hostrup-Pedersen

2. Johanne Pedersen er afdelingsleder integrationsafdelingen: Målgruppen fra 18 år
Johanne orienterede om følgende:


At en flygtning har op til 3 – 5 sagsbehandler i kommune, dertil kommer en
mentorer, hvilket gør at personen og (og de frivillige) har vanskeligt ved at navigere
rundt.



Jobcentret har ansvaret for tilbud f.eks. virksomhedspraktik, tilmelding til
sprogskole, tildeling af mentorer mv. og udarbejdelse af jobplan.
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Ved indgåelse af en aftale f.eks. virksomhedspraktik, vil der blive udarbejdet en
jobplan. Personen skal godkende sin plan, og det er Jobcentrets ansvar, at
personen har fået oplyst og forstået sin plan. Samtalens aftaler mv. kan ses på
jobnet: ”Min” side. Personen skal gå ind på jobnet på min side og kvittere for sin
plan.



Personer, som er jobparat, skal bekræfte sin jobsøgning hver 7. dag og indsætte
sine ansøgninger i en joblog. (Se vedhæftet vejledning for jobnet). Jobcentret
aftaler med personen, hvor mange job der som minimum skal søges. Jobcenteret
har ansvaret for, at personen forstår opgaven.



Til specifikke opgaver anvender Gentofte Kommune eksterne leverandører f.eks.
Intergrationsnet.



Under Social og handicap ligger integrationsteam, der har ansvaret for modtagelse
og boligplacering af flygtninge.



Alt vedr. økonomi ligger i Ydelsesservice herunder søgning af enkeltydelse f.eks.
tilskud til tandlæge og medicin.

Netværkshuset og Gentofte Kommune


Gentofte Jobcenter er meget glade for samarbejdet med netværkshuset.



Ydelsesservice og jobcentret er hver torsdag i Netværkshuset fra kl. 16.00 til 18.00.



Jobcentret er glade for, når de frivillige hjælper med at skaffe en
virksomhedspraktik. Johanne vil meget gerne have Gentofte Jobcenter bliver
kontaktet før flygtningen bliver informeret. Virksomheden skal igennem en
godkendelse før der kan etableres en praktik. Godkendes praktikken ikke bliver
flygtningen skuffet.

Arne Madsen mente, det var lidt forvirrende at kommunens mentorer ofte udfører de
sammen opgaver som de frivillige.
Forslag om at der nedsættes en gruppe, der beskriver arbejdsopgaver – mellem GK,
mentorer og NH kontaktpersoner.
Link til generelle regler om lovgivningen:
https://flygtning.dk/media/3883847/lovgivningshaandbog-okt-2017.pdf
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Modtagelse af flygtninge

3. Netværkshuset her og nu
•

De fysiske rammer: Cafe, legerum, samtalerum, systue/ tøjbiks, mødelokaler,
billard/ bordtennis, cykelværksted, produktionskøkken, fitnessrum, bibliotek,
computerrum, have/ terrasse, stort fællesmøderum i underetagen.

•

Åbent hus: Lektielæsning, sprogtræning, cafe, hjælp i forhold til offentlige
instanser, hverdagsrådgivning, hjælp til indfødsretsprøven, computerhjælp,
madordning, strikkestue, samtalecafe, GK Job og ydelser, boligteam,
integrationsteam (ti. og to.), job og uddannelse.

•

Aktiviteter: Ældreklub, kvindeforening, svømning for kvinder, medlemmer i
Integrationsrådet, formidling af kontaktpersoner, 1. fredag i måneden, lørdagsåbent,
startbiks, fester i forbindelse med højtider og kultur, cykelprojekt, GH20.

•

Møder/ture: Oplysende møder, kultur og debatmøder, ture til natur/kultur,
sommerferieophold.

•

Samarbejdspartnere: Dansk Flygtningehjælp, Gentofte kommune, lokale
foreninger, idrætsforeninger, lokale kirker (Vangede), URK, Gentofte Frivillignet.

•

Synliggørelse: Kvartalsprogram, hjemmeside, Facebook, i huset, via
medlemskartotek.

•

Startbiksen: Uddeling af møbler, mv
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4. Vagtskema for frivillige
Giver et bedre overblik hvem der tilstede de enkelte dage.
Mødeskema for frivillige: V = mødt, A = afbud, ? = ikke mødt
MANDAG KL. 16-20
Oktober 2017
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16
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23

30

KOMMENTAR/AFBUD

Navn på den frivillige
Mia Tardini

Holder ferie uge 42 og 43,
kommer senere 30.10

5. Gentofte hospital v. Karen og Erik Oxenbøl om GH20


Karen orienterede om fælles madlavning og spisning hver onsdag på GH.



Forløbet går fint og efterlyste frivillige, der har lyst til at deltage.



Frivillige, der gerne vil deltage, kontakter Karen eller møde op GH.

Nye aktiviteter uden for NVH
•

Ture til København

•

Tivoli

•

Sommertur

•

Lange ture (Sverige, Jylland)

•

Mere sport (svømning, fodbold, Volleyball)

•

Aktiviteter i juli måned

6. Samtalegrupper


Alle udtrykte, at de var glade for at komme i Netværkshuset.



Der er meget støj, som forstyrrer lektiehjælpen.



Der må gerne aftales lektiehjælp for den samme person.



Nasrin må gerne være mere synlig i forbindelse med koordinering af lektiehjælp til
børnene.



Nedsættelse af gruppe af frivillige, der skal planlægge aktiviteter for børn/forældre.



Film, højtlæsning, udklædning, rytmik, børne tv.
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Nogen frivillige der har ansvaret for informere om kommunes tilbud/aktiviteter.



Der skal i dagligdagen være opmærksomhed på personer, der ikke kan læse/skrive
dansk.



Demokrati/kommunevalg - Der ligger nogen spil inde på kontoret.



Det er vigtigt, at der er hjælp til selvhjælp f.eks. ved oprettelse af e-Boks betaling af
egen regninger, forældreintra mv. Flygtninge skal gøres opmærksom på, at koder
mv. er personlig og ikke oplyses til andre.

7. Eventuelt
 Kurser for frivillige/kontaktpersoner ønskes – Dansk Flygtning hjælp vil gerne
komme og undervise.


Frederik vil afholde et orienteringsmøde om ændring af skattekort mv. – dato følger
senere.

https://flygtning.dk/media/3883847/lovgivningshaandbog-okt-2017.pdf

5

