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Denne årsberetning beskriver Furesø Kommunes integrationsråds mødevirksomhed og 

øvrige aktiviteter i 2018 og 2019.  

 

2018 og 2019 har været to spændende og indholdsrige år for Furesø Integrationsråd. Det var 

de to første år i det nye råds funktionsperiode, og årene har været præget af engagement, 

virkelyst og interesse for at skabe nye og stærke fællesskaber.  

. 

Jeg vil gerne sige mange tak til alle de personer, der har bidraget til eller understøttet 

integrationsrådets arbejde. De har været med til at gøre det sjovt og inspirerende at arbejde 

frivilligt med kommunens integrationsarbejde. Desuden vil jeg rette en tak til Furesø 

Kommune for at lade Integrationsrådet have en central plads i Furesø Kommunes 

integrationsindsats.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
 

Lene Munch-Petersen 

Formand for Furesø Integrationsråd 

 

 

  

INDLEDNING  
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Integrationsrådet består af 11 medlemmer og 8 personlige stedfortrædere, der udpeges af Byrådet, og 

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.  Byrådet udpegede det 

nuværende integrationsråd den 28. februar 2018, og rådets funktionsperiode er 2018-2021.  

 

På møderne deltager i videst muligt omfang både medlemmer og de personlige stedfortrædere. Der 

skelnes udelukkende mellem, hvorvidt en person er medlem eller stedfortræder i de tilfælde, hvor der skal 

foretages en afstemning.  

 

 
Her ses integrationsrådet ved et seminar den 16. april 2018. 

 

UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET 
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INTEGRATIONSRÅDETS OPGAVER OG FORMÅL  
Ifølge integrationsrådets forretningsorden er det rådets opgave at rådgive Byrådet i integrationspolitiske 

spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og 

sammenhængende, og at den er med til at fremme etnisk ligestilling.  

 

MØDEAKTIVITER I 2018 OG 2019  
Der er afholdt følgende møder i 2018 i Integrationsrådet: 

 Den 16. april 2018 

 Den 28. maj 2018 

 Den 21. august 2018 

 Den 12. september 2018 

 Den 5. november 2018 

 Den 29. november 2018 

 

Der er afholdt følgende møder i 2019 i Integrationsrådet: 

 Den 19. januar 2019 

 Den 14. marts 2019 

 Den 9. april 2019 

 Den 29. august 2019 

 Den 26. november 2019. 

 

Derudover er der afholdt en række møder i Integrationsrådets arbejdsgrupper og nogle sociale 

arrangementer for rådet. 

 

For at kvalificere rådets arbejde har der været en række oplæg i forbindelse med nogle af 

integrationsrådets møder. Der var blandt været oplæg vedrørende:  

 Sprogcenter Furesø 

 SSP og kommunens handlingsplaner til forebyggelse og håndtering af ”Negativ social kontrol og 

æresrelaterede konflikter” og ”Ekstremisme og radikalisering” 

 Furesø Sundhedspleje 

 Dialogmøde med Røde Kors Furesø og Frivilligcenter Furesø 

 

 

FARVERIGE FURESØ  
En af integrationsrådet større opgaver hvert år er at arrangere Farverige Furesø.  

 

Farverige Furesø er en tilbagevendende fest, der fejrer kommunens mangfoldighed. Her mødes 

kommunens borgere på tværs af kulturer og oplever skikke og gastronomiske udfoldelser fra flere 

forskellige verdensdele. Formålet med arrangementet er at skabe synlighed og kendskab til 

mangfoldigheden i kommunen. 

 

I 2018 afholdte Integrationsrådet Farverige Furesø for 10. gang lørdag den 15. september 2018 kl. 11-14 i 

Farum Kulturhus med over 2.500 deltagere. 
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Billede fra Farverige Furesø 

 

Deltagerne blev budt på et indholdsrigt program med blandt andet:  

 Farverig street food, hvor deltagene kunne smage gratis smagsprøver af mad fra nærmest alle 

verdenshjørner, der er tilberedt og serveret af kommunens borgere. 

 Danseoptræden med kinesisk dans ved dansegruppen Danish Chinese Culture & Arts Association og 

brasiliansk dans ved Alegria Sambaskole.  

 Koncert med syrisk-dansk musik ved guitarvirtuosen Nour Amora og band.  

 Kreativt værksted, hvor deltagerne kunne prøve at skrive kinesisk, arabisk og berberisk kalligrafi.  

 Street fodbold, hvor deltagerne kunne dyste mod hinanden til Furesø Street Cup  
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I 2019 blev Farverige Furesø holdt lørdag den 22. juni kl. 11-14. Som noget nyt blev arrangementet holdt 

på Værløse Bymidte, som et forsøg på at nå ud til flere forskellige lokalområder i Furesø Kommune.  

 

 

       

         

    
 

Deltagerne blev også i 2019 budt på et indholdsrigt program med blandt andet:  

 Farverig street food med gratis smagsprøver af mad fra blandt andet være en syrisk, tyrkisk, kurdisk, 

afghansk, palæstinensisk, kinesisk, dansk og mexicansk madboder samt tyrkisk kaffe.  

 Capoeiraskolen Senzala kom og vist et show med den brasilianske kampkunst capoeira,  

 Trio Mexico Lindo spillede latinamerikanske musikere 

 Stefan kom og spillede en række nye sange  

 Kreativt værksted med kinesisk, arabisk og berberisk kalligrafi.  

 

Fotoudstillingen ”Den halve verden i Furesø Kommune” 

Integrationsrådet havde udarbejdet en fotoudstilling for at illustrere, hvor mange lande, der er 

repræsenteret i Furesø Kommune. Udstillingen blev hængt op i forskellige butiksvinduer rundt om på 

Værløse Bymidte i forbindelse i forbindelse med Farverige Furesø.  

 

Der er ca. 200 lande i hele verden (FN lande) og heraf er der ca. 110 lande repræsenteret i Furesø 

Kommune. Det var rådets tanke, at nogle af billederne kan bruges til at fortælle lidt mere om de lande 

billederne repræsenterer.  

 

FURESØ INTEGRATIONSPRIS 
Furesø Integrationsråd uddelte i forbindelse med Farverige Furesø den årlige Integrationspris. Den 

uddeles til foreninger, frivillige, virksomheder eller offentlige arbejdspladser, som har ydet en 
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ekstraordinær og værdifuld indsats i forhold til at integrere nye borgere i kommunen – borgere med anden 

etnisk herkomst end dansk. 

 

I 2018 gik prisen til Jeanette og Frank Dam Nielsen for deres store engagement og positive bidrag til 

integrationen i Furesø. De var én af de første familier, der meldte sig til at have en flygtning boende, da 

kommunen søgte efter familier, der ville have flygtninge privatindkvarteret i foråret 2015. Året 

integrationspris var et kunstværk udført af Carsten Funch og Mogens Frandsen, der i samarbejde havde 

skabt en lille fugl i sten og metal.  

 
Jeanette Dam Nielsen står forrest midtfor på billedet med Frank Dam Nielsen lige bagved. 

 

I 2019 blev integrationsprisen tildelt til Kvickly i Farum ved varehuschef, Danny Barbu Hansen.  
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I Kvickly i Farum har Danny og hans medarbejdere skabt en arbejdsplads, der bidrager til en god 

integration. Han har stor forståelse for, hvordan det er at være ny i Danmark. Kvickly i Farum, under 

Dannys ledelse, har udviklet sig til en mangfoldig arbejdsplads. Butikken har i dag ansatte fra Syrien, 

Eritrea, Iran og Danmark, og Danny har igennem lang tid ansat flygtninge og indvandrere, der skal 

introduceres til det danske arbejdsmarked. I 2018 igangsatte han, i samarbejde med Jobcenteret, blandt 

andet et større forløb med otte flygtninge, der kom i praktik i dagligvareområdet. Flere blevet fastansat og 

enkelte er kommet i lære. 

 

Året integrationspris var et kunstværk af Ann-Mari Rasmussen med titlen Siv i vinden. 

 

HØRINGER  
Høring i forhold til Furesø Integrationspolitik 

Furesø Kommune vedtog en Integrationspolitik 2018-2021 den 31. oktober 2018. Furesø Integrationsråd 

har været inddraget undervejs i processen blandt andet: 

 Ved et seminar den 16. april 2018, hvor de drøftede et foreløbigt udkast af politikken.   

 Ved deltagelse i borgerdialogmøde om integrationsindsatsen den 25. april 2018, samt  

 Ved udarbejdelsen af et egentlig høringssvar fra Furesø Integrationsråd vedr. integrationspolitik og 

handlingsplan. 

 

Integrationsrådet holder status på Integrationspolitikken mindst en gang om året.  

 

SAMARBEJDE MELLEM FIRE INTEGRATIONSRÅD 
Integrationsrådene i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø har gennem en årrække haft et godt 

samarbejde og delt erfaringer på tværs af de fire kommuner. Der har været en række møder mellem 

rådenes formandskaber samt deres sekretariater.  

 

Den 11. november 2019 holdt de fire integrationsråd et stort fællesmøde på Furesø Rådhus. Stifteren af 

foreningen MinoDanmark Niddal El-Jabri holdt oplæg om de udfordringer, som mange minoritetsunge 

møder. Mino Danmark er en almennyttig forening, der arbejder for et samfund med engagerede og 

ligestillede minoritetsborgere. 
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Der var en livlig debat og diskussion blandt de 45 deltagere på mødet. Formålet med fællesmødet var, at 

integrationsrådene delte erfaringer om rådsarbejdet, skabte nye relationer på tværs af kommunerne og 

hentede fælles inspiration til det kommende integrationsrådsarbejde. 

 

 
Billede af formændene for de fire integrationsråd 
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Rådet for Etniske Minoriteter var med til at støtte arrangementet økonomisk.  
 

ARBEJDSGRUPPER 
I 2018 og 2019 har rådet haft nedsat en række arbejdsgrupper, der har arbejdet med hvert sit tema. 

Følgende arbejdsgrupper har blandt andet været nedsat:  

 Unge 

 Demokrati og valg 

 Familier og integration 

 Sprog 

 Farverige Furesø  

 

Arbejdsgruppen: Unge 

Integrationsrådet har haft fokus på, at mange piger med anden etnisk baggrund end dansk, ofte er hjemme 

i fritiden. De har drøftet, hvordan kommunen kan skabe rammerne for et mere udadvendt samværs- og 

kulturmiljø blandt disse piger, så målgruppen kan få et bredere kulturelt grundlag i såvel dagligdagen som 

i deres videre uddannelse. Arbejdsgruppen er forstsat i gang med at arbejde dette tema.   

 

Arbejdsgruppen: Demokrati og valg  

Integrationsrådet har haft fokus på at iværksætte aktiviteter, der understøtter at borgere med anden etnisk 

baggrund end dansk deltager i den demokratiske beslutningsproces herunder at øge valgdeltagelsen. 
 

I forbindelse med Folketingsvalget den 5. juni 2019 og Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 

igangsatte arbejdsgruppen blandt andet forskellige aktiviteter.  

 

Rådet opstillede blandt andet ”Folkets Talerstol” centrale steder i kommunen og opfordrede alle borgere 

til at fortælle om ”Derfor stemmer jeg”. Formålet var at inspirere nye statsborgere, EU-borgere fra 

udlandet og ”sofavælgere” til at stemme ved det kommende Europa-Parlamentsvalget og Folketingvalget.  

 

Desuden uddelte arbejdsgruppen oplysningsmateriale til interesserede borgere om, hvordan man stemmer 

til valg i Danmark.  

 

Arbejdsgruppen: Familier og integration 

Denne arbejdsgruppe har udarbejdet et oplæg til en række månedlige Integrationsmiddage, hvor Furesøs 

mange forskellige nationaliteter kan deltage i en fællesspisning.  Arbejdsgruppens ide er, at 

fællesspisningerne skal foregå i tæt samarbejde med kommunens kulturhuse samt andre interesserede 

samarbejdspartnere, der kan rumme denne type af arrangementer. Integrationsrådet arbejder videre med 

projektet primo 2020.  

 

Arbejdsgruppen: Sprog  

Arbejdsgruppen ultimo 2019 gået i gang med at planlægge sit kommende arbejde.  

 

Arbejdsgruppen: Farverige Furesø  

Se afsnittet vedr. Farverige Furesø  
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REPRÆSENTATION I RÅD  
I starten af rådets funktionsperiode repræsenterede Raziye Altintas Furesø Integrationsråd i Rådet for 

Etniske Minoriteter (REM). I løbet af 2019 blev det Muhammed Bektas. 

 

 

INTEGRATIONSRÅDET PÅ FURESOE.DK  
Integrationsrådet har sin egen side på kommunens hjemmeside, der kan findes via dette link:  

https://www.furesoe.dk/integrationsraad 

 

Her kan man finde kontaktoplysninger til rådet, mødereferater, forretningsorden med mere.  
 

Denne årsberetning er godkendt af Furesø Integrationsråd i den 20. januar 2020. 

 

https://www.furesoe.dk/integrationsraad
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