Integreringsrådet i Stange kommune

INTEGRERINGSRÅDET - ÅRSRAPPORT FOR 2018

Rådets sammensetning: Leder Gunn Randi Fjæstad, nestleder Bariso Magada Abbabokku, medlem
Mevlida Grabovica, Idil Dalmar, Truls Gihlemoen, Hamdi Abdirahman, Habtom Brahne og Amer
Hassan Jabel
Sekretær: Tove Laberg
Organisering:
Rådet ser fortsatt en utfordring ved utflytting av rådsmedlemmer. På grunn av opprykk har rådet
kun hatt èn vararepresentant i 2018.
Rådsmøter:
Det ble gjennomført 5 møter:
-

9. januar 2018
17. april 2018
21. august 2018
9. oktober 2018
15. november 2018

Møtet den 15.11.18 ble gjennomført sammen med Hedmark Fylkes Flerkulturelle Råd og de
kommunale rådene i Hamarregionen. Målet med møtet var informasjon fra rådene om arbeid og
aktiviteter samt fange opp felles utfordringer og fokusområder.
AU
Au møter består av leder, nestleder og sekretær. Au forbereder møter og gjennomføring av tiltak
som er vedtatt i rådet. Det er avholdt møter den 3. april, 24. mai, 28. juni, 19. august, 19. september
og 7. november.
Skolering av rådet
Vi har hatt følgende orienteringer:
-

Orientering fra team barn og unge v/Miriam Schytte, Stangehjelpa, om lavterskeltilbud for
alle som bor i kommunen
Orientering fra Kristin Schjetne, opplæring, tilpasset opplæring og undervisning for
fremmedspråklige

Aktiviteter
-

-

-

-

-

Onsdagstreff hver første onsdag i måneden. Treffet holdes for kvinner i kjelleren til
Kvalifiseringssenteret fra kl. 18:00 – 20:00. Temaene for kvelden varierer og det samme gjør
antall frammøtte. Enkel bevertning
Familiedagen ble arrangert lørdag 2. juni. Turen gikk til Amadeus dyrepark. Vi fylte opp to
busser, en fra Vikasenteret og en fra Stange rådhus. Hver enkelt hadde med seg mat og
drikke for grilling. Rådet betalte bussen og inngangspenger. Det var en vellykket dag for små
og store.
Quizkveld i Grevskapet. Det var et stort fremmøte. Det ble en vellykket aktivitet for barn og
voksne med premieutdeling.
Internasjonal uke med flerkulturell familiekveld. Internasjonal uke ble gjennomført med et
samarbeid med Kavalifiseringssenteret, Flyktningtjenesten, BIblioteket og Kulturskolen, med
ulike arrangement denne uka. Den tradisjonelle Flerkulturelle familiekvelden ble
gjennomført på Tingvold den 26. oktober. Vi leide kafeteriaen for bespisning samt storsalen
for underholdning og prisutdeling. Det var godt oppmøte, fin underholdning samt masse god
mat fra Kvalifiseringssenterets deltagere - et godt gjennomført arrangement.
Utdeling av integreringsprisen. Prisen for 2018 ble tildelt Internasjonal Kafe
v/Menighetssenteret. Prisen er tovet veggteppe “barn av regnbuen” laget av Evelyn Refsahl
samt en diplom utviklet for denne prisen.
Møte med frivilligheten. Ble avholdt den 22. november. Målet med dette møtet er videre
samarbeid om brosjyrer på ulike språk og tilrettelegging for barn som faller utenom tilbudet i
nærmiljøet

Markedsføring av all aktivitet: Kommunens hjemmeside, Facebook, aktivitetskalenderen i regionen,
biblioteket, Kvalifiseringssenteret og Flyktningtjenesten og avisene benyttes.
Høringsuttalelser:
Rådet oversendte en uttalelse til budsjettet til behandling
-

Lekeplass i Stange sentrum
Aktivitetskort for barn og unge

Rådet avholdt et eget møte i oktober med tema boligsosial politikk og tilrettelegging, der det ble
skrevet uttalelse til planen som er under arbeid.
Årsrapporten ble behandlet i Integreringsrådets møte den 19. februar.

Gunn Randi Fjæstad
Leder Integreringsrådet i Stange kommune

