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Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. www.tosprog.dk 
 
Referat fra Generalforsamling: 
Torsdag d. 20.3.2014 kl. 17.30-18.30 
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
 
Dagsorden: 

1.Valg af dirigent og referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag. 1) Vedtægtsændringer, se vedhæftede. 2) Indstiftelse af pris, 

se vedhæftede. 

6. Fastsættelse af kontingentets størrelse. 

7. Evt. 

 

På denne generalforsamling foretages ingen valg, da vi gennem året har arbejdet på at slutte 

vores forening og FOKUTO, foreningen for konsulenter fra skoleområdet sammen. Hvis 

vedtægtsændringerne vedtages, kan FOKUTO-medlemmer melde sig ind i den nye forening i 

pausen, og der holdes derefter ekstraordinær generalforsamling med valg. 

 

Ad 1. Dirigent: Vinie Hansen. Referent: Kirsten Haslebo. 

Ad 2. Dagsorden blev godkendt. 

Ad 3. Formandens beretning blev godkendt. (Se bilag 1). 

Ad 4. Regnskab blev godkendt: 

Kontingenter: Kr. 3.100,00.  

Konferencebetalinger: Kr. 247.062,50.  

Konferenceudgifter: Kr. 192.942,92. 

Renter og gebyrer: - Kr. 832,85. 

Bestyrelsesudgifter: Kr. 16.919,28. 

Ad 5. 1) Vedtægtsændringerne blev godkendt. (se bilag 2). 2) Forslaget sendes videre til næste 

års generalforsamling. (se bilag 3) 

Ad 6. Kontingentets størrelse blev fastsat til Kr. 200,- om året. 

Ad 7. Opfordring til at ansøge om midler fra foreningen. Opfordring til at medlemmerne sender 

gode ideer til et nyhedsbrev. Referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: 

Formandens beretning: 



 

 
�

Beretning ved generalforsamlingen 20.03.14. i Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. 
 
Bestyrelsens sammensætning er på nuværende tidspunkt: 
Mustafa Göl. (formand)  
Irene Berri. (Kasserer) 
Ketty Bruun (næstformand) 
Kirsten Haslebo (sekretær) 
Annette Riinbæk. 
Bestyrelsessuppleant og kursusudvalg: 
Anne Mayoh 
Didem Pedersen. 
Revisor: 
Lone Kidmose 
Revisorsuppleant: Wenche Sidenius. 
 
Foreningen blev dannet den 26. februar 2005 som: ”Faglig forening for tosprogede småbørns 

sprog og vilkår” Foreningen blev stiftet på en generalforsamling på HC. Andersen skolen i Odense. 

Altså kan foreningen fejre 10 års jubilæum i 2015. 

 

Foreningens formål er at medvirke til: 

At styrke den faglige og pædagogiske debat indenfor sprogstimulering af tosprogede småbørn.                            

Et andet vigtigt mål er at synliggøre tosprogede småbørns vilkår med fokus på hele barnet og hele 

kulturmødet. 

Udfordringer i bestyrelsesarbejdet: 

Det er nogle store og ambitiøse mål, som det ligger bestyrelsen meget på sinde at holde fast i og 

forsøge at følge op på bl.a. ved afholdelse af den årlige konference, hvor disse temaer er 

gennemgående.  I år med titlen: ”Øje for sprog, læring og holdninger i arbejdet med tosprogede 

småbørn” 

Opsamling fra sidste års generalforsamling. (2013). 

1. 

På sidste års generalforsamling var der en livlig debat medlemmerne imellem gående på, at vi 

efter at være kommet ind under dagtilbudslovens § 11, er ved at miste fokus på netop de 

tosprogede børn, at dansk som andetsprog er ved at blive opslugt i det almindelige sprogarbejde, 

via sprogpakken og sprogvurderingsmaterialet, der har et strukturelt sprogsyn frem for et mere 

dynamisk sprogsyn, altså hvad barnet mangler frem for, hvad barnet kan. 

Samt, at kompetencer som tosprogspædagoger og konsulenter har tilegnet sig gennem de sidste 

15 år nemt kan gå tabt ved nedlæggelse af stillinger. Desværre synes denne nedlæggelse af 

stillinger at være tilfældet. 

2. 

Et andet punkt var foreningens hjemmeside, som Torben Nielsen har stået for siden foreningens 

oprettelse. Bestyrelsen havde en aftale med Torben om, at han ville udarbejde en mere levende 

hjemmeside. 

3. 

Et tredje punkt der var oppe til orientering, var en henvendelse fra en gruppe konsulenter for 

tosprogede elever, medlemmer af FOKUTO, angående et fremtidigt samarbejde, som bestyrelsen 

ville følge op på. 

Spørgsmålet lød, om vi kunne være interesseret i at lave en fælles forening, som dækker hele 

området fra 0-18 år. Deres oplæg var, at det kunne give god mening fordi flere og flere kommuner 

lægger dagtilbud- og skoleafdelinger sammen til en afdeling, og flere konsulenter har både 

dagtilbud og skoler, som deres ansvarsområde. 

Aktiviteter i indeværende bestyrelsesår: 
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Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, henholdsvis den 16. 

maj, 22. august, 4.oktober, 22. november og 23. januar. Desuden har Ketty deltaget i et 

netværksmøde i Nordjylland i maj på vegne af foreningen. 

Hovedpunkterne i bestyrelsesmøderne har været: 

1. Drøftelse og evaluering af sidste års konference. 

2. Planlægning af næste konference. 

3. Medlemspleje, foreningens hjemmeside og facebook, samt besvarelse af post og mails. 

4. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen. 

5. Sammenlægning med FOKUTO. 

6. Endvidere den udvikling/afvikling der sker rundt omkring i landet. 

 

Det er et stort puslespil og kræver meget arbejde at planlægge en konference, både med hensyn 

til indhold, oplægsholdere, konferencested, udsendelse af invitationer, registrering af tilmeldinger, 

økonomi m.v. 

Der er meget der skal koordineres, hvilket har betydet en livlig korrespondance pr. mail udover 

bestyrelsesmøderne. 

 

På bestyrelsesmødet den 16. maj introducerede Torben os for en ny spændende og brugervenlig 

hjemmeside, samt facebook profil. Vi fik indføring i, hvordan vi lægger links, artikler med mere på 

facebook-siden. Der sker desværre ikke så meget på facebook pt.. I begyndelsen var der en del 

”der synes godt om”. Men bestyrelsen har vist heller ikke været for gode til at holde dialogen 

kørende på facebook. 

Tidligere var en del af hjemmesiden, kun var forbeholdt foreningens medlemmer. Nu er alt på 

hjemmesiden tilgængeligt for de interesserede. 

Opdatering med videre af hjemmesiden er et fast pkt. på bestyrelsens møder.  

 

Den 16. maj havde vi det første møde med repræsentanter fra FOKUTO. 

Der var enighed om at arbejde frem mod at lægge de to foreninger sammen. 

I august blev der nedsat et udvalg med 3 repræsentanter fra begge foreninger der skulle arbejde 

videre med nye vedtægter. Fra vores bestyrelse blev det Mustafa, Irene og Kirsten. 

FOKUTO holdt ekstra generalforsamling i forbindelse med Multikulturelle skoler den 18-19. 

november i København, hvor der blev stillet forslag om nedlæggelse af FOKUTO og optagelse i 

foreningen for tosprogede småbørns vilkår. For at nedlægge FOKUTO skal det vedtages på to på 

hinanden flg. generalforsamlinger. Den anden generalforsamling afholdes i marts ifm. Ministeriets 

infomøde. 

Det vil sige her på Comwell, samtidig med vores generalforsamling. 

I august blev det også aftalt, at Mustafa, Irene og Kirsten laver en pressemeddelelse som 

offentliggøres på ministeriets infomøde for småbørn den 5-6. nov. og uddeles på multikulturelle 

skoler den 18-19. november. 

Pressemeddelelsen ligger også på foreningens hjemmeside. 

Der har været afholdt i alt 6 møder med FOKUTO og de endelige vedtægter er udsendt sammen 

med indkaldelse til denne generalforsamling og træder i kraft fra dags dato, hvis begge foreninger 

stemmer for. Senere vil der så være en ekstra ordinær generalforsamling med valg til 

bestyrelsesposter og fejring af den nye forening. 

 

 

Bilag 2.  

Forslag til nye vedtægter:  

Navn og formål: 

§1. Foreningens navn er:  ”Tosprogede børn og unges vilkår ” 

§2. Foreningens formål er: 
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• At medvirke til, at tosprogede børn og familier opnår ligeværdighed og aktivt medborgerskab 

• At medvirke til at tosprogede børn opnår de bedst mulige sproglige og faglige kompetencer i 
dagtilbud og skole  

• At styrke den faglige og pædagogiske debat og udvikling for tosprogede børn i dagtilbud og 
skole 

• At udveksle erfaring og viden inden for området 

• At bidrage til den offentlige debat inden for området 

• At medvirke til medlemmernes faglige udvikling gennem afholdelse af kurser og konferencer 

§3. Medlemmer: 

 Stk. 1. Som medlemmer optages personer, som har faglige og/eller pædagogiske opgaver i 

forbindelse med tosprogede børn i dagtilbud og skole 

Stk. 2. Personer, som ikke er omfattet af §3 stk.1, som ønsker at blive medlem, skal godkendes af 

bestyrelsen. 

Stk. 3. Man indtræder i foreningen ved at betale kontingent 

Stk. 4. Man udtræder af foreningen ved at give bestyrelsen skriftlig besked. Ved udtrædelse 

refunderes det betalte kontingent ikke. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingent 

Stk. 6. Pensionister og studerende betaler halvt kontingent 

§4. Generalforsamling: 

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af samtlige 

medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni. Indkaldelse med angivelse af 

dagsorden skal ske med 1 måneds varsel elektronisk til hvert medlem. Indkomne forslag skal 

indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamling. Indkomne forslag skal sendes 

elektronisk til hvert medlem senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde flg. punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Fastlæggelse af kontingent 

7. Valg af formand 

8. Valg af kasserer 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11.  Eventuelt 

Stk. 4. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende forlanger 

det, skal afstemningen være skriftlig.  
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Stk. 5. Forslag om ændringer af vedtægter skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamling. Forslag skal sendes elektronisk til hvert medlem senest 1 uge før 

generalforsamlingen. Forslag om ændring af vedtægter kan kun vedtages hvis 2/3 af de 

fremmødte er for forslaget. 

Stk. 6. Referat fra generalforsamlingen skal udsendes elektronisk senest 1 måned efter 

afholdelsen. 

§5. Ekstraordinær generalforsamling 

 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af 

foreningens medlemmer skriftligt ønsker dette med angivelse af et bestemt emne. I sidstnævnte 

tilfælde skal indkaldelsen ske således, at generalforsamlingen kan afholdes senest 2 måneder 

efter modtagelsen af ønsket. 

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsordenen skal udsendes elektronisk senest 1 måned før 

afholdelse. 

Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det angivne emne. 

Bestyrelsen 

§6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, formanden og kassereren vælges 

særskilt på generalforsamlingen. Alle valg gælder for 2 år. Formanden og kassereren er på valg i 

hver sit år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 

§7. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vedtager selv sin forretningsorden. 

 

Regnskab 
 
§8. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

§9. Kontingentåret løber fra 1. januar til 31. december 

§10. Den valgte revisor udøver en grundig kritisk revision og kontrollerer regnskabsførelsen. 

§11. Foreningen tegnes af formanden, i dennes forfald af næstformanden, sammen med et 

bestyrelsesmedlem. 

§12. Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer, 

herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

 

Opløsning 

§13. Foreningens opløsning kan kun ske, hvis det vedtages af 2/3 af de fremmødte på to på 

hinanden følgende generalforsamlinger. 

§14. Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til en forening/organisation, der 

arbejder for tosprogede børn efter beslutning på generalforsamlingen. 

Ikrafttræden. §15. Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelse den 20. marts 2014. 

 

Bilag 3 

Hermed forslaget om en årlig pris.��
På generalforsamlingen den 20. marts 2014 ønskes følgende punkt til behandling:��
 Foreningen for tosprogede småbørns vilkår indstifter en pris (Foreningen for tosprogede 
småbørns vilkårs pris) på 10.000 kr. til uddeling på den årlige konference fra 2015.�
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�
 Prisen gives til en person, der har betydet eller har gjort en stor indsats indenfor foreningens 
formål. Bestyrelsen træffer afgørelse om årets prismodtager blandt de foreslåede kandidater.��
Kandidat til prisen i 2015: Jette Løntoft 
 
Forslaget er indsendt af Lisbeth Larsen, Herning Kommune. 
 
 �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


