
INVITATION TIL KONFERENCE 
Tosprogede børn og unges vilkår og læring  

 

Mandag og tirsdag den 20. april – 21. april 2020 

Hotel Faaborg Fjord - Svendborgvej 175, 5600 Faaborg 
 
 
Mandag den 20. april         
 
09.30 - 10.00    Indskrivning, kaffe og brød  
 
10.00 - 10.15   Velkomst ved Vinie Hansen 
Formand for ” Tosprogede børn og Unges vilkår” 
 
10.15 - 11.30   Minoritetsbørnene er vokset op og blevet skoleforældre – hvilken betydning har 
deres erfaringer for den næste generation? 

Laura Gilliam, antropolog og professor ved Aarhus universitet. 

I 2018 var der 24.000 børn i Danmark, som af Danmarks Statistik kategoriseres som ”børn af 
efterkommere”. Disse børn har mindst en forældre med minoritetsbaggrund, som er født og 
opvokset i Danmark. Selvom 68 % af disse børn er under 10 år, har de allerede været til debat 
blandt politikerne og i medierne, med overskrifter som ”tredjegeneration klarer sig ikke bedre”. I 
dette oplæg vil Laura berette fra et igangværende studie omkring denne nye generation af 
minoritetsbørn, med et særligt fokus på deres forældre. Det interessante ved denne nye generation er 
nemlig, at de har forældre, som selv har gået i skole i Danmark og derfor har et helt andet 
erfaringsgrundlag og andre muligheder for at forstå og håndtere deres børns skolegang. 

 
11.45 -13.00    Inkluderende læringsmiljøer og forældreinddragelse for alle – også 
minoritetsetniske børn og unge 

Laila Colding Lagermann, skole-, uddannelses- og minoritetsforsker fra Århus Universitet 
Laila arbejder i dag som selvstændig konsulent og har udgivet en række publikationer. 

I dette foredrag kommer Laila Colding Lagermann med nogle bud på, hvordan man som 
professionel i en dagligdag som del af en pædagogisk kontekst, kan arbejde med inkluderende 
læringsmiljøer for alle børn og unge. Med et særligt fokus på børn og unge med minoritetsetnisk 
baggrund, ser hun på nogle af de betingelser, som særligt denne gruppe af børn og unge bliver til 
som individer i forhold til. I sit foredrag kommer Laila ind på, hvordan de professionelle med fordel 
kan inddrage forældrene i det inkluderende arbejde, og hvordan de professionelle kan arbejde 
responsivt med henblik på at gøre denne inddragelse bæredygtig. 
           
 



13.00 - 14.00     Frokost og kaffe 
 
14.00 - 15.00     Det er noget vås, at ‘nogle børn er to år bagud’, når de starter i skole 

Lars Holm, Lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet og vicecenterleder i Cedif  
(Center for Daginstitutionsforskning) 
Det fremstilles ofte som et problematisk faktum, at nogle børn er “to år bagud”, når de starter i 
skolen. I sit oplæg vil Lars komme nærmere ind på, hvordan denne viden er blevet skabt, hvad der 
er dens pædagogiske implikationer og ikke mindst, hvilken betydning forestillinger om “bagudhed” 
har for flersprogede børn. 

           

15.00 – 15.30:     Kaffepause og skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af  
                            nedenstående tre oplæg 
                                                                                                                                                  
15.30- 17.00:       Gruppearbejde 
 
1. Sprogindsat 0-3 år i Aalborg Kommune. Forældreinddragelse er vejen frem. 
 
Sprogvejleder Kadra Youssef Mohamed. Sprog og integration. Familie – og 
Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg 
 
Kadra vil fortælle om et nyt tiltag med sproggrupper og forældrenetværk på modersmål rundt 
omkring i de forskellige institutioner. Forældrenetværket ledes af en pædagog med samme sprog og 
kulturelle baggrund som forældrene. 
Netværksgrupperne har til formål at hjælpe forældrene med at forstå, hvad det vil sige, at ens barn 
går i daginstitution. Hvordan man som forældre kan støtte sit barn og samarbejde med 
pædagogerne. Desuden at hjælpe forældrene med at styrke deres rolle som forældre i det danske 
samfund. At styrke forældrenes selvopfattelse og identitet, således at de får nye handlekompetencer 
som forældre i en to-kulturel kontekst. 
Sideløbende med forældrenetværket er der en sproggruppeindsats med 3 -5 børn på modersmål. Her 
bliver forældrene vejledt i, hvordan de laver dialogisk læsning derhjemme og modersmålets 
betydning. Forældre får konkrete opgaver med hjem fra gang til gang. 

 
2. Broen til fagsproget 
 
Katja Vilien, lektor, Københavns Professionshøjskole. 
Med udgangspunkt i bogen Broen til fagsproget, 32 idéer til at styrke sproget i alle fag præsenteres 
helt praksisnære værktøjer og eksempler på, hvordan fagundervisning kan tilrettelægges efter 
sprogudviklende principper med henblik på at styrke elevernes sproglige og faglige udvikling. 
Værktøjerne sigter bl.a. på at bringe hjemmenes sprog i spil, skabe større sproglig aktivitet i 
klassen, synliggøre sproglige mål og stilladsere faglig sprogbrug.  
Som afslutning på dette gruppearbejde vil Mubeen Hussain fra Hillerød Kommune præsentere en 
række inspirationshæfter, hvis formål er at støtte faglærerens undervisning af nyankomne elever i 
det almene klasserum. I inspirationshæfterne er der eksempler på sprogudviklende undervisning i 



forskellige fag som håndværk og design, kristendom og historie, matematik og natur og 
teknologiforståelse. 

3. Sprogstimulering til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud 

Sanne Aaskov, pædagogisk konsulent Greve Kommune og Jane Nielsen, sprogkoordinator 
Albertslund Kommune 

Tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal modtage et sprogstimuleringstilbud i form af 
en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen. 

Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne organiserer det obligatoriske 
sprogstimuleringstilbud. 

I dette gruppearbejde er der ingen oplæg, men plads til erfaringsudveksling og debat ud fra 
deltagernes viden og interesse.  

Vi vil bl.a. komme ind på flg. emner: indhold/mål og rammer, organisering af 30-timers tilbuddet, 
placering, åbningstider, opsporing af børnene, håndtering af fravær, standsning af børneydelse, 
kørsel mm. 

 
17.15 – 18.15    Generalforsamling i ” Tosprogede Børn og Unges vilkår” Alle er velkomne 
både medlemmer og andre, som vil høre, hvad foreningen beskæftiger sig med. Der serveres en 
forfriskning og lidt snacks ifm. generalforsamlingen. 
 
 
18.30 – 20.00    Spisning og hyggeligt samvær 
                
 
20.00 - 20.30     Udlodning af fagbøger mm.  
Efter spisningen udloddes de udstillede fagbøger, pædagogiske materialer, børnebøger og arabiske 
ordbøger fra forlagene Sproghandleren, Alinea/Special-pædagogisk forlag og Kitab. 
 
 

 
                                        
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tirsdag den 21. april 
 
07.00 - 09.00       Morgenmad 
 

09.00 - 09.45       Demokrati og medborgerskab  

Charlotte Bie, lektor, Københavns Professionshøjskole 

Jo bedre børn og unge kender deres demokratiske rettigheder, har demokratiske færdigheder 
og erfaring med demokratiske omgangsformer, jo bedre rustet er de mod ekstreme 
fællesskaber og antidemokratiske holdninger.  

Demokrati og medborgerskab er en central del af formålsbestemmelserne for dagtilbud, 
fritidstilbud og grundskoler. Lærere og pædagogisk personale spiller således en særlig rolle 
i at give børn og unge demokratiske kompetencer.  

Charlotte Bie præsenterer ny viden, redskaber, øvelser og eksempler, der skal støtte 
personalet i at tilrettelægge og afvikle aktiviteter, som udvikler demokratisk kultur og 
demokratiske kompetencer blandt børn og unge. 

For eksempel at kunne indgå i demokratisk samtale, engagere sig og være en del af et 
fællesskab, også når man er uenig.  

09.45 – 10.00        Skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af to oplæg 

10.00 – 12.00        Gruppearbejde 

 
1.  Demokrati og medbestemmelse i dagtilbud 
 
Mette Lykke Gravgaard, lektor, cand. Pæd. i pædagogisk antropologi, Københavns 
Professionshøjskole 
Demokratisk dannelse starter allerede i barndommen, så der er gode grunde til allerede i dagtilbud 
at arbejde med demokrati og medborgerskab, som det også er beskrevet i dagtilbudsloven, hvor det 
fremhæves, at dagtilbud skal give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for og 
oplevelse med demokrati. Desuden skal dagtilbud bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner 
til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed og integration i det danske samfund. 
                                     
2.  Demokrati og medbestemmelse i skole og SFO 
 
Charlotte Bie, lektor Københavns Professionshøjskole 
Arbejdet med demokrati og medbestemmelse har til formål at styrke elevernes oplevelse af 
og ageren i samfundets fællesskaber og de fællesskaber, som de til dagligt indgår i. 
Folkeskoleloven fremhæver, at folkeskolen ikke alene har en pligt til at lære eleverne om 
demokrati, men at skolen i sin funktion også skal fungere demokratisk ned i den enkelte 



klasse. Det er gennem elevernes skoletid at de skal opnå kompetencer indenfor: deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter. Disse skal ruste dem til at blive demokratiske borgere. 

12.00 – 13.00       Frokost og kaffe 
 
13.00 – 14.15       Glansbilleder 
 
Geeti Amiri er forfatter til den anmelderroste selvbiografi ”Glansbilleder”, der beskriver 
hendes familieforhold og opvækst som flygtning i først Indien og siden i Danmark. Bogen 
behandler desuden temaer som frihedsberøvelse, vold og tvangsfjernelse fra hjemmet, ophold på 
krisecenter og om hendes splittelse mellem dansk og afghansk kultur. 
 
 

 
                                        
                                        
 
14.15 – 14.30       Afslutning og evaluering af konferencen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pris for deltagelse i konferencen 2020  
 
Konferencepriser Medlemmer Ikke medlemmer 
Konference med 
enkeltværelse 

3.000,00 kr. 3.200,00 kr. 

Konference med 
dobbeltværelse 

2.800,00 kr. 3.000,00 kr. 

Konference uden overnatning 2.400,00 kr. 2.600,00 kr. 
 
Tilmelding sker på særlig tilmeldingsblanket senest den 19. marts 2020 til ireneberri@gmail.com  
Spørgsmål vedr. konferencen kan stilles til Vinie Hansen, mobil 40226789, mail vih@hyldenet.dk  

 

 


