
INVITATION TIL KONFERENCE
Øje for sprog, læring og holdninger i arbejdet med tosprogede småbørn

TORSDAG DEN 20. OG FREDAG DEN 21. MARTS 2014

                                                                                              
Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Dagsprogram for torsdag den 20. marts
 Kl. 10.00 - 11.00 Ankomst, registrering og velkomst. Kaffe og croissanter

Kl. 11.00 - 12.00 Birgitte Romme 
Larsen.
Ekstern lektor. Institut 
for Antropologi. 
Københavns 
Universitet.

Frem med rugbrødet og op på cyklen.
Om krop, inklusion og danskhed i mødet mellem 
nyankomne flygtningebørn og det lokale 
samfund. Oplægget tager udgangspunkt i 
antropologisk ph.d. afhandling 2011 baseret på 1 
års feltarbejde blandt nyankomne 
flygtningefamilier bosat i mindre  lokalsamfund.

Kl. 12.00 - 12.45 Anette Christoffersen
Integrationschef i 
Dansk Flygtningehjælp.

Flygtninge i Danmark og verden.

Kl. 12.45 - 13.30 Frokost

Kl. 13.30 - 14.30 Knud Moos. 
Teolog og tidligere 
seminarielektor.

Om kultur og religion i Danmark anno 2014.
Religionens betydning for kulturmøder og 
integration - i lyset af modernisering og 
sekularisering. Menneske - og værdisyn i en 
(efter-) kristen og muslimsk kontekst - med 
betydning for de flerkulturelle møder.

Kl. 14.30 - 15.30 Isabella Mørch. 
Sprogvejlder, 
København.
Kalsum Imran. 
Sprogpædagog, 
København.

Inkluderende læringsmiljø i dagtilbud med 
fokus på sprog inpireret af cooperative 
learning.
At skabe muligheder og rammer for at alle børn 
kan deltage, - at give adgangsbilletter - og at alle 
børn oplever sig som aktive deltagere i 
fællesskaberne og at de trives og udvikles. 
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Kl. 15.30 -16.00 Kaffe

Kl. 16.00 - 17.00 Opgang 2.
Et professionelt   
landsturnerende teater 
med fokus på 
integration og 
mangfoldighed. 

Uro. En forestilling om udfordringer og sejre, 
store som små. Gennem en række både alvorige 
og humoristiske teatertracks, inspirerer Uro til 
dialog og debat om autoritet, venne- og 
fjendebilleder, polarisering, trods, gode 
rollemodeller og endnu bedre intentioner.

Kl 17.30 - 18.30 Foreningen for 
tosprogede småbørn.

Generalforsamling

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

Kl. 20.00 - 21.00 Film: Bag havet: Et filmisk sjælebillede om viljestyrke, mod og 
foranderlighed i en dansk/palæstinensisk kvindes liv. 

Kl. 21.00 -  ? Ekstraordinær generalforsamling med valg af bestyrelse for den nye 
forening, Tosprogede børn og unges vilkår (sammenslutning af Foreningen 
for tosprogede småbørns vilkår og FOKUTO). Herefter en lille reception og 
fejring af den nye forening.

Dagsprogram for fredag den 21. marts
Kl. 8.30 - 9.00 Kaffe og croissanter

Kl. 9.00 - 10.00 Sanja Grcic.
Konsulent for 
tosprogede småbørn i 
Struer kommune.

Hvordan kan professionelle/institutioner 
skabe rammer for udvikling af tosprogede 
småbørns samlede sproglige kompetence?
Om inddragelse af etniske minoritetsforældre og 
deres ressourcer i børns hverdag med fokus på 
sproglig udvikling.

Kl.10.00 - 11.00 Mette Ginman.
Professionshøjsko-
len UCC.
Lektor i dansk som 
andetsprog. 

Aktionslæring i teori og praksis.
Faglige perspektiver omkring flersprogethed og 
aktionslæring.

Kl. 11.00 - 12.00 Charlotte Ringsmose.
Professor, ph.d. 
psykolog og 
læringsforsker ved 
Institut for Uddannelse 
og Pædagogik. Aarhus 
Universitet.

Kvalitet i det sproglige læringsmiljø i 
dagtilbud.
Høj kvalitet i indsatserne tidligt har betydning for 
børnenes udviklings- og læringsmuligheder på 
lang sigt. Lav kvalitet er en risikofaktor. oplægget 
kommer med forklaringer og eksempler på 
tilrettelæggelse af gode sprog-og læringsmiljøer 
for børn med to sprog.
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Kl.12.00 - 13.00 Frokost

Kl.13.00 - 14.00 Mette Maria Ryden. 
Lektor i dansk og 
dansk som 
andetsprog. Faglig 
leder af læringscenter i 
dansk som andetsprog 
v. Houlkærskolen, 
Viborg kommune.

Skrift på flere sprog - set i et 
sprogpakkeperspektiv.
Om at arbejde med skrift på flere sprog i 
dagtilbud. Der anlægges en ressourcevinkel på 
de tosprogede børns tilgang til sproget med 
særlig fokus på skriftsproget . Modersmålet 
inddraget som skriftsproglig ressource.

Kl .14.00 - 15.00 Charlotte Gørtz 
Andersen.
Pædagog og 
talepædagog. 
Diplomuddannelse i 
specialpædagogik. 
Ulla Runge Bertelsen.
Pædagog og 
diplomuddannelse i 
specialpædagogik med 
fokus på logopædi. 
Begge Lundager-
skolen, specialskole for 
børn med særlige 
behov.

Sproglege
Pragmatisk sprogtræning med henblik på 
børnefællesskaber. Teori og praksis.

Kl 15.00 - 15.30 Kaffe og afslutning på konferencen

Pris for deltagelse i konferencen:
Medlemmer af foreningen                                       Kr. 1700,-                                                
Ikke medlemmer af foreningen                                Kr. 1900,-                                       
Kontingent for 2014                                                 Kr.   200,-    
Bemærk: Konferenceprisen er ekskl. overnatning.
På grund af andre arrangementer kan Comwells værelser være 
booket.
Der henvises derfor til:
First Hotel Kolding eller Best Western Hotel Kolding City.                                                  

FORENINGEN FOR TOSPROGEDE SMÅBØRNS VILKÅR WWW.TOSPROG.DK 

http://WWW.TOSPROG.DK
http://WWW.TOSPROG.DK

