
INVITATION TIL 
Inspirationskonference om minoritetsbørn og børn med flere sprog

MANDAG DEN 18. OG TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

Dagsprogram for mandag den 18. marts

 Kl. 10.00 - 11.00 Ankomst, registrering og velkomst

Kl. 11.00 - 11.30 Anne-Mette Friis
Chef for Unicefs børne- 
og unge-arbejde.

FN´s børnekonvention 
Hvordan bruger vi den i Danmark/ iht.dansk 
lovgivning?
Hvordan fortolkes konventionens ordlyd i 
forhold til barnets tarv?
Hvordan Unicef forsøger at oplyse om børne-
konventionen i deres arbejde.

Kl. 11.30 - 12.30 Christian Horst
Mag.art. i 
kultursociologi. Lektor 
ved Institut for 
Pædagogisk 
Antropologi. 

Racisme, racediskrimination og ligestilling.
Forskellige former for forskelsbehandling sat i 
relation til måder at italesætte disse forhold på
Ændrer diskriminationsformer sig med 
globalisering og ændringer i velfærdsstaten?

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost

Kl. 13.30 - 14.30 Üzeir Tireli
Cand.scient.adm.
Ph.D. Center for 
tosprogethed og 
interkulturalitet.

Etniske minoritetsforældre, børneopdragelse, 
opfattelse og selvopfattelse.
Intentioner og praksisser omkring 
børneopdragelse i Danmark.

Kl. 14.30 - 15.30 Thomas Harder
Dansk/italiener. 
Skribent ved dagbladet 
Politiken, oversætter, 
konferencetolk, 
adjungeret professor 
ved CBS.

Hellere tosproget end tvetunget.
Thomas Harder fortæller om opvæksten som 
tosproget og undersøger den kompleksitet, som 
begrebet dækker over.
Hvad er tosprogethed? En dækkende 
betegnelse? Tosprogethed - mere end blot to 
sprog. Sprog som ressource.
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Kl. 15.30 -16.00 Kaffe

Kl 16.00 - 17.30 MusikUnik
Ved Bjørg Lindvang, 
Projektkoordinator, 
Aarhus Musikskole.
. 

Musikken som "Fælles 3."
Erfaringer fra et musikprojekt for minoritetsbørn i 
Århus.
Oplægget fokuserer på den musikpædagogiske 
tilgang samt fordele og udfordringer ved en 
netværksbaseret struktur.
MusikUnik er inspireret af El Sistema, der er et 
venezuelansk musikalsk system, som startede 
for over 30 år siden.

Kl 17.30 - 18.30 Kadra Y Mohamed.
Pædagogstuderende  
og sprogmedhjælper i 
Aalborg kommune.

Flugten fra Somalia til Danmark. 
Somalisk kultur og historie.
Galkacyo, byen, som Kadras familie bor i -  og
Puntlands sikkerhedssituation   
Kadras fars sygdom og turen til Hargeisa. 
Hvordan lever familien med krigen?

Kl. 18.30 - 20.00 Middag Udstilling og udlodning af bøger og 
materialer fra Dafolo og Specialpædagogisk 
forlag.

Dagsprogram for tirsdag den 19. marts

Kl. 9.00 - 10.00 Generalforsamling. Kaffe og croissanter

Kl. 10.00 - 11.00 Lars Holm.
Ph.-d., adjunkt. 
Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU).

Sprogtestning af tosprogede småbørn.
I oplægget inddrages nye perspektiver og ny 
viden vedrørende sprogtestning af tosprogede 
småbørn.

Kl.11.00 - 12.00 Bo Clausen
Konsulent i Holbæk 
Kommunes Børne- og 
Ungesekretariat. 

Inklusion når det lykkes (også titel på Bo 
Clausens nye bog).
Der fokuseres på, hvordan inklusionens tre 
grundpiller: Anerkendelse, ressourcefokus og 
relationskompetence, sammen med en god faglig 
indsigt i børns sproglige udvikling er den 
afgørende faktor både i forholdet til barnet i 
vanskeligheder og i inddragelsen af 
forældrene som en vigtig samarbejdspartner i 
børnenes sproglig udvikling.

Kl.12.00 - 13.00 Frokost
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Kl.13.00 - 14.00 Edith Mongomery. 
Ph.d.,dr.med. 
Forskningschef  
Dignity (Dansk Institut 
Mod Tortur).

Traumatiserede flygtningebørns livsvilkår.
I oplægget vil der blive givet gode råd til 
håndtering af flygtningebørns traumer.

Kl .14.00 - 15.00 Mathias Granum, 
Cand. mag. i 
musikterapi. 
Projektleder og 
musikterapeut i 
Integrationsnet - en del 
af Dansk Flygtninge-
hjælp.

Om at arbejde med sprog, leg, musik og 
sociale færdigheder på én gang.

Kl 15.00 - 15.15 Kaffe og afslutning på konferencen

Pris for deltagelse i konferencen:
Medlemmer af foreningen                                                  kr.  1600,-
Ikke medlemmer af foreningen                                           kr. 1800,-
Kontingent for 2013                                                            kr.   200,-
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