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Sak 1 Godkjenning av protokoll. 

 

Svømming sammen er vanskelig for enkelte. Trenger egne vakter. Vente til over sommeren før det 

bestemmes hvordan dette blir.  

Referat godkjent. 

 

Sak 2 Orienteringssaker 

1. Gjennomgang av aktiviteter for flyktninger 

2 stykker er ikke i tiltak eller  yrkesrettet   aktivitet.  De begynner derimot på skolen til 

høsten. 3 stykker er uførepensjonert.  Ellers  er alle i aktivitet enten på 

Introduksjonsprogram, i jobb eller på videregående opplæring. 

Det er utfordring for de som ikke har utdanning å finne arbeid og følge undervisning på 

skolen.  

2. Det bør være et samarbeid i I.Ø. ang. et felles samlingssted for muslimer. Gro sjekker med 

Mona Bye i Askim ang. dette. Fjellheim kam leies/lånes til et slikt formål. Det bør være en 

person hos flyktningene som bør ha oversikt over ledige lokaler, hva som må gjøres, 

kontaktpersoner.  

3. Utdanning av egne badevakter avventes til høsten. Hvem virksomhet/avdeling skal ha 

ansvaret?  

4. Bjørg Bygstad ønsker å avholde sommerfest for flyktningene. Hun stiller hus og hage til 

disposisjon. Den avholdes etter Ramadan. Politikerne og  Fartun har ansvar for 

gjennomføring. 

5. Per Østerås ønsker å arrangere busstur i kommunen for flyktningene. Torstein har ansvar for 

å snakke med Per ang. planleggingen av turen. 

6. Det er mange søkere og gode kandidater til 30%  miljøarbeiderstillingen  for flyktninger. Det 

vil bli innkalt til intervju og prosessen bør være ferdig innen 2 uker.  

7. Nye flyktninger. Flyktningene selv ønsker flere damer. Ikke flere menn fra Eritrea.  

 

 

Eventuelt. 

1. Det er et ønske om trafikkopplæring for flyktningene. Det avholdes noen ganger et traffikalt 

grunnkurs på Vollene  gård. Det blir et valgfag på videregående skole f.o.m. høsten 2012. 

Kjøretimer må betales av den enkelte. 

2. Husene i Grååsen må males. Flyktningen kan male selv. Torstein snakker med Erik Flobakk om 

dette. 

 

Nytt møte. Torsdag 06.09.12 på rom 201 


