
 

 

  
 

 

 

 

Deltagere: Pernille Høxbro (formand), Fasael Rehman (C), Gunvor Wibroe (S), Hans Henrik Lund 

(Kirkernes Integrationstjeneste), Ole Svendsen (SAND), Tina Kragh (Café Paraplyen), Susanne Tarp 

(Handicaprådet), Alexandra Dessoy (Foreningen for Aktivt Samvær), Eva Holskov (Ældrerådet) 

Suppleanter: Birgitte Mejsholm (Handicaprådet), Hugo Vandet (Ældrerådet), Finn Madsen (Ældre Sagen), 

Aino Vedel (Integrationsrådet), Bolette Møller Jensen (Matematikcenter), 

Forvaltningen: Sekretariatschef Dorthe Elise Svinth, og fuldmægtig Nathalie Perregaard (referent) 

Fraværende: Mahmood Aslam Shehzada (Integrationsrådet), Amalie Utzon (Ungdommens Røde Kors), 

Ibtisam Ghadban Farman (Muhabet) 

 

1. Velkommen og orientering v/ Pernille Høxbro 
 

Formand Pernille Høxbro bød velkommen og præsenterede Frivillighedsforums gæster Jens Buch, 

flygtningekoordinator i Center for Integration, Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet, 

Frederiksberg Kommune og Abdul Rahman Arafh, ny beboer på Frederiksberg og oprindelig fra Syrien. 

 Orientering om året der kommer 
Pernille Høxbro orienterede om, at forvaltningen i løbet af de kommende uger vil have overblik over de 

centrale datoer for det frivillige sociale arbejde. Det være sig ansøgningsfrister til § 18 og § 79 puljerne, 

uddeling af Frederiksbergs frivillighedspris og handicappris og diverse andre arrangementer. En oversigt 

over de centrale datoer vil af forvaltningen blive udsendt pr. mail til Frivillighedsforums medlemmer, og vil 

også blive tilgængelig på kommenens hjemmeside. 

 Orientering om ny frivilligkoordinator på biblioteket 
Pernille Høxbro orienterede om, at Frederiksbergs Kommunes nye frivilligkoordinator tiltræder sin stilling 
1. marts 2016. Frivilligkoordinatoren vil blive inviteret til at præsentere sig selv og sine tanker om 
frivillighedsarbejdet på Frederiksberg til næste møde i forummet. Som vedtaget i Budget 2016 kommer 
kommunens nye frivillighedskoordinator fysisk til at sidde på Hovedbiblioteket. Koordinatoren vil blandt 
andet få til opgave at være kommunens fysiske indgang for borgere, der ønsker at gøre en frivillig indsats, 
og vil bidrage til koordinationen af det frivillige arbejde, der sker på flere områder i kommunen. Det vil 
fortsat være Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet, der vil understøtte Frivillighedsforum.  
 

 Orientering om ny frivillighedspolitik 

Pernille Høxbro orienterede om, at Frederiksberg Frivillighedsstrategi justeres til en Frivillighedspolitik 

grundet kommunens interne styring. Det medfører ikke ændringer i fokus på det frivillige arbejde og i 

substansen. Den 1. februar 2016 bliver sagen forelagt for fagudvalgene, hvor det foreslås, at den 

nuværende frivillighedsstrategi omdøbes til Frederiksberg Frivillighedspolitik. Der lægges også op til, at 
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forankringen af politikken, herunder handletiltag mv. fremadrettet sker i de enkelte fagområder. Når 

politikken er endeligt vedtaget, vil den blive udsendt til Frivillighedsforum til orientering. 

 

2. Hvad har flygtninge brug for, når de kommer til Frederiksberg? 

Abdul Rahman Arafh blev inviteret til Frivillighedsforum for at fortælle om hans erfaringer i forbindelse 

med hans modtagelse på Frederiksberg. Abdul er 28 år, civilingeniør og oprindeligt fra Syrien. Han kom til 

Danmark i august 2014, startede sit integrationsprogram og flyttede til Frederiksberg den 1. november 

2014.  

Abduls oplæg drejede sig om, hvordan han har skabt sig et netværk og sproglige kompetencer gennem 

indsats fra frivillige, herunder både Venligboerne og Solbjerggruppen. Han påpegede, at det især er 

sproglig hjælp og forbindelse til de danske omgivelser med henblik på at komme i job, som flygtninge har 

brug for. Han opfordrede interesserede frederiksbergborgere til at deltage i den ugentlige torsdagscafé på 

Solbjerg.  

Jens Buch fortalte om den praktiske del af integrationsprocessen på Frederiksberg samt hvor den 

kommunale integrationsproces, efter hans mening, kan suppleres af frivillige. Center for Integration 

samarbejder med en række mere eller mindre organiserede frivillige kræfter, herunder Frivillignet, DFUNK, 

Kirkernes Integrations Tjeneste, Røde Kors Hovedstaden, C:NTACT, Kvinfo samt Solbjerggruppen og 

Venligboerne.  

Jens påpegede, at de fleste flygtninge har mange pligter og aftaler i forbindelse med deres 

integrationsprogram. Det betyder, at et opslag på en tavle i fx sprogcaféen eller velkomstboligerne ofte 

ikke er tilstrækkeligt for at ”rekruttere” flygtninge til en given frivillig aktivitet. De frivillige indsatser, der har 

haft størst succes, har lavet en stor forudgående opsøgende indsats.  

Jens har kontor på Solbjerg, hvor alle idéer til frivillige arrangementer eller aktiviteter er velkomne. Hvis 

man som frivillig vil gøre en indsats for flygtninge på Frederiksberg, anbefalede Jens: 

 At overveje hvilke forventninger man har, hvad man kan gøre og hvilken forandring man gerne vil 
bidrage til 

 At henvende sig til Kirkernes Integrationstjeneste, Frivillignet, DFUNK eller at møde op på Solbjerg 
torsdag aften kl. 19, hvis man er enkeltperson 

 At henvende sig til flygtningekoordinator Jens Buch eller aktivitetsmedarbejder Jens Degerbøl, 
hvis man er en forening. Kontaktoplysninger og adresse er sendt ud pr. mail til Frivillighedsforum 
d. 4.2.2016, 

 At man anvender indgangen til kommunens frivilligkoordinator, når denne er ansat. 

Forummets medlemmer var interesserede og havde mange spørgsmål til de to oplæg. Spørgsmålene 
dannede grundlag for den efterfølgende gruppediskussion. 

 

3. Gruppediskussion 

Under drøftelserne blev det påpeget, at den frivillige indsats også skal rumme den gruppe flygtninge med 

egen bolig på Frederiksberg, som har været her et par år. Torsdagscaféen på Solbjerg er så småt begynde 

at tiltrække flygtninge i egen bolig, og fremtidige frivilligprojekter bør sikre også at målrette mod flygtninge 

i egne boliger og sprede sig mere i byen.  

Forummet blev også orienteret om, at kommunalbestyrelsen d. 9. november 2015 vedtog at udvide den 

gældende ordning for fritidspas til udsatte børn til også at gælde flygtninge over 18 år. Begrundelsen var, 

at fritidsaktiviteter medvirker til gode kammeratskaber og skaber relationer på kryds og tværs. Med 
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fritidspas til alle flygtninge - børn såvel som voksne - vil Frederiksberg skabe et aktivt fritidsliv for alle 

borgere på Frederiksberg. 

Det blev af flere medlemmerne påpeget, at flygtninge selv kunne deltage i frivilligt arbejde på fx 

ældrecentre eller væresteder for at skabe netværk. Udfordringen ved at udføre frivilligt arbejde tidligt i 

integrationsprocessen er sproget, men det er forskelligt, hvor meget sprog, der skal bruges til at lave 

forskelligt frivilligt arbejde. Fx har Paraplyen mange opgaver, som ikke kræver udbyggede dansk-

kompetencer. Tina Kragh vil tage til Solbjerg og invitere flygtninge til at blive frivillige på Paraplyen.  

Under mødet blev det drøftet, om der var interesse for at lave et arrangement i uge 17, hvor Ældre Sagen 

sammen med Folkebevægelsen mod Ensomhed kører en kampagne kaldet ”Danmarks Spiser Sammen”. 

Læs mere her: http://www.aeldresagen.dk/temaer/sider/dk-spiser-sammen.aspx 

Alexandra Dessoy (FAS), Hans Henrik Lund (KIT) og Tina Kragh (Paraplyen) valgte at nedsætte sig som 

en koordinationsgruppe, og dermed være tovholdere på en mulig kampagne under overskriften 

”Frederiksberg Spiser Sammen”, hvor flygtninge tænkes ind som målgruppe. Formanden oplyste, at 

Frederiksberg Kommune kunne støtte arrangementet i forhold til presseopmærksomhed. 

 

4. Eventuelt 
 

 Mødeform 

Forummets medlemmer blev spurgt til, hvorvidt mødeformen var tilfredsstillende. Der var i forummet 

enighed om at fortsætte med at arbejde med temabaserede dagsordener, og der var generel tilfredshed 

med niveauet af aktiv involvering i møderne. 

Det aftales, at temaet for næste møde ikke skal være flygtninge, da der også er behov for at have fokus 

på andre temaer. På næste møde ønskes bl.a. mulighed for at vidensdeling medlemmerne imellem. 

Forvaltningen vil frem over en måned inden mødets afholdelse, sende en opfordring til medlemmerne om 

at byde ind med emner til Frivillighedsforums dagsorden.  

 Næste møde i Frivillighedsforum 

Det aftales at næste møde i Frivillighedsforum er onsdag d. 22. juni kl. 16.00-17.30 i Udvalgsværelse 1, 

Frederiksberg Rådhus. 

Mødet blev i anledning af nytåret afsluttet med lidt sødt til ganen og uformel snak.  

http://www.aeldresagen.dk/temaer/sider/dk-spiser-sammen.aspx

