Bestyrelsesmøde nr. 2 den 10. oktober 2018
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Aida Mansour, Sanne Aaskov,
Karina Hvid.
Afbud: Sanne Aaskov

Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 2. sal, kl. 12.30-16.30.
Forplejning: Vi starter med at spise frokost i rådhusets kantine.
Mødeleder: Vinie
Referent: Karina
Dagsorden:
1.Velkommen til Aida og
præsentation af bestyrelsen
2.Konstituering:
- Næstformand

Ansvarlig:
Alle

Referat:
1. Præsentation af alle.
Aidas stilling bliver desværre nedlagt med
udgangen af oktober måned, så hun ikke
skal arbejde som tosprogskonsulent mere.
Hun spørger derfor, om det stadig giver
mening, at hun er med i bestyrelsesarbejdet
i foreningen. Det var der enighed om, at det
gør.
2. Ketty er valgt til næstformand

2.Fortsat planlægning af konferencen
den 29-30. april 2019:
- Puk Damsgård (Vinie undersøger)
- Et tema omkring østeuropæiske
børn.
-Geeti Amiri (”Glansbilleder”)
-Camilla Kaj Paulsen
”Nour og Noras første dag i
børnehave”
- Elli Jokar (Det Slører Stadig)

Alle

Vinie har forsøgt at finde ud af, hvordan
man får kontakt med Puk Damsgård. Irene
foreslår at finde hende på Facebook og
sende hende en besked dér. Irene tager
kontakt til Puk Damsgård.
Vedr. østeuropæiske børn: Vi skal finde ud
af, hvad fokus skal være. Er det
forældresamarbejdet, der er udfordringer
med? Er det kulturelt? Aida fortæller, at
mange er i tvivl om, hvordan man skal
tilrettelægge undervisningen for disse
elever.
Det er svært at finde ud af, hvordan vi helt
præcist skal gribe emnet an på. Måske der
er et mere generelt behov for et oplæg
omkring modtagelsen af nyankomne
generelt. Vi lader det være indtil videre og
ser, om vi kan finde en vinkel ind i emnet.

Vi blev enige om, at Geeti ikke skal holde
oplæg
Vinie har undersøgt et evt. oplæg med
Camilla Kaj Paulsen. Et oplæg med hende
koster 10.000 kr. Vi blev enige om, at vi skal
have hende på som oplægsholder.
Elli Jokar: Irene har undersøgt nærmere. Det
koster 55.000 kr for det specifikke oplæg, så
det er for dyrt. Hendes manager har
foreslået nogle andre oplæg. Det ene er ikke
relevant, og det andet koster 20.000 kr. Så
vi vælger hende fra.
Irene har også undersøgt om Isaam B kunne
komme som et underholdende indslag, men
han skulle have 80.000 kr. Så det bliver
heller ikke til noget.
Forslag til underholdning:
Zarife Özcan (Aida)
Adam og Noa (Aida)
Opgang 2 (Ketty)
Forslag til oplæg:
Ketty: Susanne Broeng: Børn og unges angst
Koster 5000 kr for et oplæg. Hvordan ved vi,
hvornår de er traumatiserede, hvornår de er
”dårligt opdragede”, eller om de skal have
en diagnose.
Ketty: Generalsekretær i Dansk
Flygtningehjælp, Christian Friis Bach. Ketty
undersøger pris osv.
Ketty: Amro Salih. Ketty undersøger pris
osv.
Gro Caspersen. Karina undersøger. Gro kan
bidrage både til underholdningsindslag samt
et fagligt oplæg.
Diskussion om det kan være relevant at
have et oplæg med omhandlende 1-årige
flersprogede børn, der kommer fra udsatte
boligområder skal have tilbud om at være
25 timer i en daginstitution. (Vinie spørger
Sanne, om hun ved noget.)
Læringskrav i forårs-SFO i forhold til bl.a.
sprog. Vinie undersøger dette.

Forældresamarbejde, forældreinddragelse
og sprogstimulering. Ketty undersøger.
Hjemmeside:
www.foraeldresomressource.dk
Maria Neumann Larsen:
. Hvad skal man som lærer/pædagog tage
højde for, når man står med nyankomne
børn i skolen/daginstitutionen? Hvordan
kan man understøtte disse børns
sprogudvikling og sprogtilegnelse? Mubeen
undersøger. Om ikke andet, om Anne kan
henvise til andre, som kender noget til
området.
EVA har undersøgt, hvor mange kommuner
der har lavet en ordning, der omfatter
direkte integration. Hvordan ser resultatet
for denne rapport ud? (Mubeen)
EVA har også undersøgt, hvordan
resultaterne er for ordningen i Hillerød
Kommune, hvor man har børnene 3 dage i
modtageklasse/basis 1+2 og 2 dage på
distriktsskolen. (Mubeen)
Line Møller Daugaard? Sprogpædagogik i
dagtilbud og skoler.

3.Opfølgning på henvendelse til
”Multikulturelle skoler”

Mubeen

4. Småbørnskonference den 1.-18.
januar 2019
4. Resultatet af 3-årigt
læringsløftprojekt

Alle

5. Mødeplan:
- Vi skal have fastlagt en
mødeplan frem til næste
generalforsamling i 2019
6. Eventuelt

Mubeen

Alle

Alle

Mubeen har fået svar tilbage, og kan holde
et møde efter Multikulturelle Skoler. Vi kan
godt være en del af idégenereringen, men
ikke en del af planlægningen.
Irene, Ketty og Sanne skal med.
Mubeen sidder med rapporten. AP Møller
Fonden har doneret 1 million kr til
projektet.
Reklamerer for projektet på konferencen.
Vinie sender forslag til datoer ud på mail.

Hvordan kan vi tilgodese ønsket om at give
mulighed for net-working mellem
deltagerne på konferencen.

Vi skal være opmærksomme på at efterleve
den nye persondata-lov. På
tilmeldingsblanketten skal der være et felt,
hvor man giver samtykke til at éns
oplysninger videregives til de andre
deltagere.

