
Bestyrelsesmøde nr. 2 den 31. august 2022 

Deltagere: Vinie Hansen, Irene Berri, Karina Hvid. Lisbeth Kjeldsen,  
Gajenthini Nadesalingam, Lene Møller Olsen 
Afbud:  
Ayse Kaya 
 
Sted: Teams kl. 19-21  
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

1. Næste års konference er planlagt 
til den 11.-12.maj 2023. Vi skal 
begynde at finde oplægsholdere: 
- Negativ social kontrol, 
socialpædagogisk konsulent i 
Gladsaxe Kommune Hiba Faisal, Vinie 
har fremsendt artikel 
- Direkte indskrivning af nyankomne 
elever i almenklassen, Lise Tingleff 
Nielsen, link fra Lisbeth  
- Flere og flere børn starter i tidlig 
SFO, Line Gade, link fra Lisbeth  
- Relationsarbejde med fokus på 
integration, Jonna Rud Jensen, link 
fra Lisbeth  
- Sproggaven ved Gitte Bejder, 
Silkeborg kommune, Link fra Lisbeth 
- Sproglig udvikling, Maria Neumann-
Larsen, link fra Lisbeth 
- Østeuropæiske børn/ukrainske børn 

Alle Datoen er kommet på hjemmesiden. 
 
Negativ social kontrol: Vinie kontakter Hiba 
omkring pris osv. 
 
Direkte indskrivning af nyankomne. Vinie 
kender Lise Tingleff. Det har været et ønske 
fra evalueringen. Vinie tager kontakt. 
 
SFO og Jonna Rud Jensen sætter vi på 
”hold” indtil videre. Vi vender tilbage, hvis vi 
finder dem relevante. 
 
Sproggaven kunne være et punkt til et 
gruppe-oplæg/workshop. Lisbeth kontakter 
hende. 
 
Maria Neumann: Karina tager kontakt til 
hende og spørger, om hun kan holde oplæg 
omkring integration af elever i almenklassen 
i forbindelse med Lise Tingleffs rapport. 
 
Mette-Marie Rydén 
 
Lise Tingholm: Gajenthini tager kontakt. 
 
Østeuropæiske børn/ukrainske børn: 
Lisbeth nævnte, at KL har lavet et opslag 
omkring et kursus om ukrainske børn. Det 
kunne være interessant at dykke mere ned i 
dette. Lisbeth sender et link til opslaget. 
 



Forslag fra Ayse: Zainab Mosawi. Vinie 
beder Ayse om at tage kontakt til hende. 
Det kunne være et godt kulturelt indslag fx 
om aftenen. 
 
”Sprogklar” Justin Marcussen Brown prøver 
Lisbeth at kontakte. Det er målrettet 
førskole og indskoling. 
 
 

3. Kontingent, opfølgning fra sidste 
møde 

Alle 
 

Medlemsliste er udsendt af Irene. Der er 
mange tidligere medlemmer, som ikke har 
betalt kontingent i år. Det har skabt lidt 
frustration i bestyrelsen. Skal vi tænke i 
andre muligheder? Og hvilke?  
 
Vi tager det op på et senere møde. 

4. Mødeplan:  
Onsdag den 21. september. Til dette 
møde deltager de to suppleanter også. 
Gajenthini og Karina sender deres 
mailadresser. 

 

Alle Mødet starter først kl 19.30, da hun og den 
ene suppleant skal på heldagsudflugt og er 
sent hjemme. 

5. Eventuelt 
 

Alle Telefonlisten skal opdateres. Vinie sender 
den rundt efter mødet. 
 
Lisbeth prøver at tænke dagtilbud ind i 
nogle bud på nogle oplæg. Lisbeth skal på 
småbørnskonferencen 
 

 

 

 

 

 

 


