Referat fra Avnstrup-gruppens møde i Jystrup søndag d.14.april
Vi var 9 deltagere
Vi talte om hvilke følger paradigmeskiftet og de nye stramninger har for de flygtninge vi kender. De har
været her i mange år og flere af dem ”hænger fast” i systemet.
Nogle er startet på erhvervsskole, men har meget svært ved at få praktikplads.
Det er svært at blive gift, når man ikke har personnummer. Der skal søges om tilladelse. Statsforvaltningen
er nedlagt i stedet har man 1.april 2019 oprettet Familieretshuset. Vi fik den glædelige nyhed, at én vi
kender nu har fået tilladelse og skal giftes.
Udrejsecenter Sjælsmark. Nina fortalte om de aktiviteter BfA bidrager med. Alle BfAer der besøger
Sjælsmark er Røde Kors frivillige.
Der er ca.126 børn nogle børn går i folkeskole, men de fleste går i Røde kors skolen i Lynge. Nina har
sammen med to andre lærere besøgt skolen. De oplevede at det faglige niveau var godt, men børnene er
ikke rigtig tilfredse og forældrene heller ikke, måske fordi dansk pædagogik er fremmed for børn og
forældre.
Der er 26 lærere på skolen. Der tilbydes undervisning i arabisk og farsi, men det er der ikke nogen særlig
interesse for.
Det er bekymrende at der ikke sker noget for børn under 3 år og for de unge 17-24 årige.
Folkemødet på Bornholm
Nina deltager om fredagen andre overvejede ligeledes at deltage en enkelt dag. Forskellige tiltag blev
nævnt bl.a. Mester Jakel teater.
Erik fortalte, at han har et Mester Jakel teater.
Foredragsvirksomhed. Erik Hansen har desværre måttet indstille sin foredragsvirksomhed.
Hjemrejsecenter Avnstrup . Mette og Karen har været på Avnstrup og talt med vores tidligere
kontaktperson. Hun har nu en anden funktion , men vil gerne formidle kontakt med de der tager sig af
børnene. Vi vil undersøge, om der er noget vi kan gøre for børnene i week-enderne. På grund af ferie er det
blevet udskudt til efter påske.
Næste møde hos Mette i Jystrup. Dato meddeles senere.
Referent . Karen

