Kultur og fritid
Integreringsrådet

INTEGRERINGSRÅDET - ÅRSRAPPORT FOR 2017
Rådets sammensetning:
Leder Gunn R Fjæstad, nestleder Bariso Magada Abbabokku, medlem Mevlida Grabovica,
Fitiwi Zeremichael, Idil Dalmar, Truls Gihlemoen, Hamdi Abdirahman, Shler Shebli. Shler
Shebli flyttet fra kommunen våren 2017 og vararepresentant Habtom Brahne rykket opp som
fullverdig medlem i rådet
Sekretær: Tove Laberg

Organisering:
Rådet ser en utfordring ved utflytting av rådsmedlemmer og at vi har for få valgte
vararepresentanter for perioden. Rådet vil be kommunestyret ved ordføreren om mulighet for
oppnevning av flere vararepresentanter for resten av perioden.
Rådsmøter:
● Det ble gjennomført 4 møter:31.01, 30.03, 07.06, 31.11
● Møte 07.06 ble gjennomført sammen med Hedmark Fylkes Flerkulturelle Råd og de
kommunale rådene i Hamarregionen. Målet med møtet var å fange opp felles
utfordringer og fokusområder som vi kunne sett på sammen og vurdere behovet for å
gå nærmere inn i.
● Rådsmøte 28 august ble avlyst, da det var for mange forfall
Au møter
Au består av leder, nestleder og sekretær. Au forbereder møter og gjennomføring av tiltak
som er vedtatt i rådet. Det er avholdt møter den 18.01, 28.02, 09.05, 22.08, 28.09
Skolering av rådet
Rådet har årlig gjennomgang av roller og arbeidsfordeling, evaluering av aktivitetsplan og
idedugnad for planlegging av aktiviteter.
Rådet har positiv erfaring med innledninger i rådsmøtene for styrking av kompetanse og gir
bedre grunnlag for beslutninger i høringsuttalelser og sake til behandling. Eks.
● Orientering fra Stangehjelpa v/psykolog Pia Marie Solberg.
● Besøk i moskeen med orientering og omvisning.Integreringsrådet holder kontakt i
forbindelse med at det ønskes større og mer hensiktsmessig lokale.

Aktiviteter:
Rådet formidler og informerer om relevante arrangement som feks:
_____________________________________________________________________________________________________
Adresse:
E-post:
Bankgiro:
Postboks 214, 2336 Stange
post@stange.kommune.no
1503.53.50877
Besøksadresse:
www.stange.no
Org.nr. 970 169 717 MVA

Storgata 45, 2335 Stange
Telefon: 62 56 20 00
Telefaks: 62 56 20 01

.

«Kom-deg-ut-dagen» - 5. februar. Pilkedag i regi av Stange Jeger og Fiskeforening og
Frivillighetssentralen i Ottestad sine aktiviteter
Onsdagstreff hver første onsdag i måneden – Treffet holdes for kvinner i kjelleren til
Kvalifiseringssenteret fra kl. 18:00 – 20:30.Temaene for kvelden varierer og det samme gjør
antall frammøtte. Enkel bevertning
Demokrati – og valg dagen – er drøftet med Kvalifiseringssenteret , planlegges gjennomført
våren 2019

Noen aktiviteter som beskrives spesielt:
Svømmeopplæring : Integreringsrådet mottok kr 60.000 som tilskudd for svømmeopplæring
fra fylkesmannen.Svømmeopplæringen ble planlagt og gjennomført med SSK
svômmegruppa, Kvalifiseringssenteret, Stange barneskole med SFO, Stange ungdomsskole
med mottaksklassa og Flyktningtjenesten.
Svømmehallen var i perioder stengt og hovedbolken av undervisningen først lagt til uke 26.
Deltagerne ble delt inn i fire grupper: barneskole, ungdomsskole, voksne menn og voksne
kvinner. Mål for samtlige grupper var å gjøre alle trygge i vann – og gjøre flest mulige
svømmedyktige. I tillegg ble deltagerne introdusert for grunnleggende livredning.
Ubrukte midler er brukt til svømmeopplæring torsdager kl 14.00 siste halvdel av
høstsemesteret med deltakere fra Kvalifiseringssenteret.En gruppe på ni menn møtte til
kurs.Undervisningen har hatt fokus på grunnleggende ferdigheter som vanntilvenning (øve
opp lukkemekansime, dykke, hoppe fra kanten) og flyting.
Familiedagen ble arrangert lørdag 20. mai. Turen gikk til Amadeus dyrepark. Vi fylte opp to
busser , en fra bensinstasjonen i Ottestad og en fra rådhuset. Hver enkelt hadde med seg mat
og drikke for grilling. Rådet betalte bussen og inngangspenger.
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, med var bra
oppmøte,fin underholdning , samt masse god mat fra Kvalifiseringssenterets deltagere - et
godt gjennomført arrangement.

Utdeling av integreringsprisen
Prisen for 2017 ble tildelt Enerhaugen barnehage. Prisen er tovet veggteppe “barn av
regnbuen” laget av Evelyn Refsahl samt en diplom utviklet for denne prisen.
Det var skuffende med lite dekning fra avisa, bl.a. til integreringsprisen. Vi bør ha en egen
fotograf fra Stange kommune som dekker arrangementet til vår hjemmeside.

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 og tok opp bekymringen rundt
● andel minoritetsspråklige i SFO er lavere enn for andre grupper
● er dette en konsekvens av at friplasser ble fjernet fra 2015
● barnas bruk av Biblioteket som en erstatning for SFO
Representasjon
-leder deltok på regjeringens nasjonale integreringskonferanse i Oslo den 27 september
Årsrapporten ble behandlet i Integreringsrådets møte den 17 april
Gunn Randi Fjæstad
Leder Integreringsrådet i Stange kommune

