
Foreningen ”Tosprogede børn og Unges vilkår” 
 

Referat af generalforsamling i foreningen: Tosprogede børn og unges 
vilkår, 2017 

 
Dagsorden til generalforsamling den 29. maj kl. 17.15-18.30 

Hotel Fåborg Fjord – Svendborgvej 175, 5600 Fåborg 
                                                                                 
Dagsorden: 

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: Der er ingen indkomne forslag 
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Valg af kasserer: Irene Berri er på valg 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

- Ketty Bruun er på valg  
- Sanne Aaskov er på valg 
- Mona Engelbrecht er ikke på valg men ønsker at trække sig 

     9. Valg af suppleanter: 
- Hashemyeh Sagharichi er på valg 
- Sanaa El Ali er på valg 

    10.Valg af revisor og revisorsuppleant 
- Mustafa Göl er på valg som revisor 
- Ayse Kaya er på valg som revisorsuppleant 
 
11. Eventuelt 

 
 
 
 



Foreningen ”Tosprogede børn og Unges vilkår” 
22 deltagere deltog i generalforsamlingen inklusiv 7 fra Foreningens bestyrelse 
 
Ad.1 
Noomi Mortensen blev valgt som dirigent 
Mona Engelbrecht blev valgt som referent  
 
Ad.2 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt henholdsvis 2. 
marts med 4 ugers varsel og 17. maj 2017 med endelig dagsorden med en uges 
varsel. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad.3 
Formanden præsenterede den siddende bestyrelsen samt suppleanterne. 
Formanden Fremlagde den mundtlige beretning. 
Nedenstående blev kommenteret og debatteret under debat af formandens 
beretning: 
 
I spørgsmålet vedrørende Ministeriets afdækningsmateriale til brug for afdækning af 
nytilkomne elevers faglige ressourcer kom følgende frem: 
En deltager fra Silkeborg fortæller, at de har gode erfaringer med brug af 
afdækningsmaterialet, de har været afprøvningskommune for materialet. Materialet 
kræver ekstra ressource men giver klart et bedre indblik i det enkelte barns 
ressourcer. 
Bestyrelsen lovede, at materialet vil blive sendt ud til medlemmerne, når det er 
udgivet fra Undervisningsministeriet. 
 
En deltager fortæller om behov for at diskutere lovforslaget om modtagelsesklasser i 
en kreds af fagfolk. Det kunne være væsentligt på en konference som denne. 
 
En deltager spørger til Foreningens stilling til det nye lovforslag på 
dagtilbudsområdet bl.a. med forslag om sprogvurdering af toårige. Hvordan kan et 
sådan forslag diskuteres? 
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En deltager ønsker diskussion med fagfæller om Ministeriets materiale til 
sprogvurdering af tosprogede børn og især hvilket sprogsyn der ligger til grund for 
materialet evt. på en kommende konference. 
 
En deltager mener der er behov for større reklame for Foreningen dels for at sikre 
flere medlemmer og dels for at få flere interesserede i at gå ind i 
bestyrelsesarbejdet. 
Noomi fortæller, at der er blevet reklameret for Foreningen på Ministeriets 
konferencer. Materialer er sendt ud til samtlige kommuner til fordeling på skoler og 
dagtilbud. 
En deltager foreslår, at man i reklameøjemed også i højere grad benytter 
muligheden for støtte fra Foreningen til lokalarrangementer om de emner, man 
ønsker at diskutere. 
 
Samarbejde med faglige foreninger: 
Noomi beretter om samarbejdet med DLF, som har bedt os give høringssvar på 
afdækningsmaterialet. 
BUPL har ikke vist samme interesse for et samarbejde med Foreningen. 
Et medlem fortæller at hun er medlem af FOA, og spørger om hvordan hun i den 
sammenhæng kan jeg bidrage til at gøre foreningen mere kendt? 
Hertil svarer Bestyrelsen at Foreningen må henvende sig til FOA for et samarbejde. 
 
Foreningens fremtid: 
Deltager påpeger at det i kommunen prioriteres at sende deltagere til Ministeriets 
konference, derfor er der færre deltagere på Foreningens konference. 
Deltager mener, at det er vigtigt med denne konference fordi denne konference kan 
fremhæve og bruge en anden diskurs en den, der er fremherskende på Ministeriets 
konferencer.  
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget 
 
Ad.4 
Kasserer Irene Berri fremlagde regnskabet  
Regnskabet blev godkendt 
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Ad.5 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
Ad.6 
Bestyrelsen har foreslået, at kontingentet fortsætter uændret: 200 kr. for 
medlemmer i arbejde, 100 kr. for pensionister og studerende. 
Dette blev vedtaget 
 
Ad.7 
Irene Berri var på valg, genopstillede og blev valgt som kasserer 
 
Ad.8 
Ketty Bruun og Sanne Aaskov var på valg, de genopstillede og blev valgt 
Mona Engelbrecht var ikke på valg, men ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. 
Karina Hvid fra Odense stillede op til bestyrelsen og blev valgt for 1 år 
 
Formanden takkede Mona Engelbrecht for god indsats i Foreningen. 
 
Ad.9 
Hashemyeh Sagharichi og Sanaa el Ali var på valg, de genopstillede og blev valgt som 
suppleanter til bestyrelsen. 
 
Ad.10 
Mustafa Göl var på valg som revisor, han genopstillede og blev valgt 
Ayse Kaya var på valg som revisorsuppleant, hun genopstillede og blev valgt 
 
Ad.11 
En deltager fremførte, at det er vigtigt med rum for diskussion på konferencen f.eks. 
efter workshop i forum for pædagoger og lærere hver for sig 
Der blev endvidere fremført følgende ønske til temaer for næste års konference:  ny 
lovgivning vedr. modtagelsesklasser samt den nye lovgivning vedr. tosprogede børn, 
der ikke er i dagtilbud. 
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