Bestyrelsesmøde nr 4 den 23. oktober 2019
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Sanne Aaskov,
Karina Hvid.
Afbud: Jane Nielsen
Dagsorden
Ansvarlig
Referat
1. Emner til konferencen
den 21.-22. april 2020
- Polsk
ungdomsforening
- Polsk klub Agora
- Pernille
Rosenkrantz-Theil
-

-

”Det ved vi om-børn,
unge og etnicitet i
skolen” og ”Farvede
forventninger” Laila
Colding Lagermann,
16.000 + transport

Vinie
Vinie
Vinie

Sprogarbejde 0-3 år i
Aalborg ved
sprogvejleder Kadra
- Inspirationshæfter til
sproglig udvikling i
fagene,
- Sprogstimuleringstilbud,
30 timer
- ”Det er noget vås at
tosprogede børn er to
år bagud, Lars Holm
- ”Broen til fagsproget”
Helene Thise og Katja
Vilien
- Demokrati og
medborgerskab, KP
eller STUK
- ”Glansbilleder” Geeti
Ameri
- Hvad kan vi lære af
den nye generation af

Pernille Rosenkrantz-Theil har
ikke sendt noget endnu. Vinie
rykker for svar.
Gennemgang af foreløbigt
konferenceprogram.





Vinie har ikke kunnet få fat i
nogen af de polske kontakter.
Så dem er vi nødt til at droppe.

Ketty
Vi rykker lidt rundt i
programmet:
Ketty

Mubeen

Mubeen
Jane og
Sanne
Irene
Vinie

Mandag
Nr 1: Laura Gilliam
Nr 2: Laila Colding.
Nr. 3: Lars Holm.
Om eftermiddagen er der tre
workshops. Vi slår workshop 2
og 3 sammen. Mubeen
afventer stadig svar fra
DSA-vejlederen, om
vedkommende kan/vil deltage.
Derudover laver vi en
workshop, som indeholder en
diskussion/videndeling/erfaring
sudveksling omkring
sprogstimuleringstilbuddet.

Vinie

Vinie
Jane

Tirsdag:
Nr 1: Fælles oplæg i plenum
ved Charlotte Bie og Mette
Lykke Gravgaard.
Herefter holder de hver deres
gruppeoplæg, så både
dagtilbud og skoleområdet er
dækket ind.

Ketty

Udlodning/udstilling af
bøger

Ketty

-

minoritetsdanskere?
Laura Gilliam

-



Rettelse til gruppeoplæg med
Kadra Yussuf: Sproggrupper
(sprogstøtte 0-3 år) og
forældrenetværk.
Oplæg om eftermiddagen:
Glansbilleder: Geeti Ameri

Opgang 2, hvad
indeholder deres
forestilling?


Vedr. generalforsamling; Vi
skal skrive i programmet, at der
bliver serveret et glas vin/en
sodavand/øl samt snacks og
frugt.
Vi vil gerne have et punkt på til
generalforsamlingen omkring
sprogprøverne i
børnehaveklassen. Mubeen
spørger Margit, om hun vil lave
et kort oplæg som
udgangspunkt til en debat.
Vi udlodder bøger efter
spisningen. Irene undersøger,
om vi må være i restauranten til
kl. 21.
Opgang 2 kan ikke komme

2. Budget for konferencen,
herunder deltagergebyr

Alle

Irene gennemgik de foreløbige
poster til budgettet. Vi
fortsætter punktet til næste
møde.
Der er 51 medlemmer pt.

3. Fagligt seminar med
Københavns
Professionshøjskole den
28. januar kl. 13-16
4. Opfølgning på
hjemmesiden
Karina administrator på FB

Alle

Sprogprøver i 0. klasse samt
sprogprøver i 1.-9 klasse.
Læringstilbud for 1-årige.

Alle

Karina har rykket Torben igen.

Hvem er
5. Kommende
tilmeldt?
arrangementer:
- Multikulturelle Skoler
den 18.-19. november
2019 Hotel Nyborg
Strand
- Tegn på Sprog den 6.
december kl.
10-16.30
DPU København

Karina (foreningen betaler),
Vinie (kommunen betaler,
Mubeen (kommunen betaler).
Tegn på Sprog: Vinie og
Mubeen (kommunen betaler)
Småbørnskonferencen: Ketty
og Irene. Sanne og Jane
(kommunen betaler)

6. Mødeplan:
Den 20. november

7. E
 ventuelt

Vinie undersøger, om vi kan få
noget materiale omkring
sprogprøverne fra ministeriet.

