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INVITATION TIL KONFERENCE 
Tosprogede børn og unges vilkår og læring  

Revideret 

Onsdag og torsdag den 16. maj – 17. maj 2018 

Hotel Faaborg Fjord - Svendborgvej 175, 5600 Faaborg 
 
Onsdag den 16. maj          
 
09.30 - 10.00            Indskrivning, kaffe og brød  
 
10.00 - 10.15            Velkomst ved Vinie Hansen, ” Tosprogede børn og Unges vilkår” 
 
10.15 - 11.15            Lovligt ophold for udenlandske børn i Danmark ved  
                                 Bettina Normann Petersen, senior jurist i UNHCR, der arbejder  
                                 med flygtninge i 130 lande. 
                                 Bettina Normann Petersen vil bl.a. gennemgå børns muligheder for at få asyl i  
                                 Danmark, enten som uledsagede mindreårige eller sammen med deres forældre,  
                                 ligesom hun kort vil redegøre for en asylsagsbehandling og mulighederne for  
                                 familiesammenføring. 

                                        
11.15 -13.00             Flersprogede børns udvikling og læring med særlig opmærksomhed  
                                 på deres sprogudvikling ved Pia Thomsen, docent, ph.d., PH Absalon,  
                                 Roskilde 
                                 I oplægget præsenteres den forskningsbaserede metode ”Sprog-trappen”, der  
                                 med baggrund i forskning om tidlig trivsel, udvikling og læring skaber en  
                                 pædagogisk ramme for en helhedsorienteret, kontinuert og systematisk                           
                                 indsats rundt om barnet og i samarbejde med familien. Metoden præsenteres med  
                                 udgangspunkt i hvorfor, og hvordan metoden kan anvendes – og under hvilke  
                                 præmisser – i forhold til at sikre de bedste udviklingsvilkår for flersprogede børn  
                                 i Danmark 
 
13.00 - 14.00             Frokost og kaffe 
 
14.00 - 15.30             Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis ved Justin Markussen-   
                                  Brown, ph.d., Chefkonsulent hos Sprogklar 
                                  Justin Markussen-Brown taler om, hvad sprog er, og hvordan vi med 
                                  udgangspunkt i sprogteorien kan styrke sprogindsatsen i dagtilbud, skoler og  
                                  fritidstilbud, så den understøtter børns sproglige, skriftlige og kognitive  
                                  udvikling, herunder om der er forskel på et- og flersprogede børn, og  
                                  hvad det betyder for den voksnes indsats. 
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15.30 -  15.45              Skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af nedstående tre oplæg 
                                                                                                                                                  
15.45- 16.45                1.  Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer ved Jette Kjærgaard,  
                                    pædagogisk konsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
                                    Undervisningsministeriet har udviklet et afdækningsmateriale, der både kan  
                                    hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i  
                                    deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at  
                                    deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever. 
                                    Materialet indeholder tekster på 27 sprog. 

 
                                     2. READ og forældreinddragelse ved Tina Kornbeck Nielsen, konsulent,  
                                     Læring og Udvikling, Pædagogisk Afdeling, Aarhus Kommune. 
                                            ’READ – sammen om læsning’ er et vejledningsmateriale til forældre i dagtilbud og    
                                         indskolingen. Formålet med READ er at styrke børnenes sprog, læsning og ihærdighed  
                                         gennem øget fokus på forældreinddragelse.  
                                         READ har i 2013/14 kørt som et forskningsprojekt i 2. og 3. klasse og er nu blevet  
                                         udvidet til også at omfatte de ældste børn i børnehaven samt 0. og 1. klasse.  
                                         Forskningsprojektet viser, at der er store læringsmæssige gevinster ved at inddrage  
                                         forældrene i børns læsning. Børn med anden etnisk baggrund end dansk har profiteret  
                                         lige så meget af indsatsen som børn med dansk baggrund. Desuden har især elever med  
                                         forældre, der opfatter deres børns evner til at læse som fastlåste (fixed mindset) vist  
                                         stor fremgang. 
                                                 
 
16.45 – 17.00                Kaffepause 
 
17.00 – 18.15                Generalforsamling i foreningen ” Tosprogede Børn og Unges vilkår”  
                                      Alle er velkomne både medlemmer og andre, som vil høre om, hvad  
                                      foreningen beskæftiger sig med. 
 
18.30 – 20.30                Spisning og hyggeligt samvær 
                 Under spisningen udloddes de udstillede fagbøger, pædagogiske materialer,  
                                      børnebøger og arabiske ordbøger fra forlagene Dafolo, Sproghandleren,  
                                      Special-pædagogisk forlag og Kitab. 
 
 
 
20.30-21.30                     ”Tæt på grænsen” ved Omar Marzouk, stand-up komiker  
                                        med rødder i Egypten.                                           
                                        Et seriøst foredrag med et glimt i øjet. 
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                                             Omar er rigtig træt af den politiske debat, som modarbejder det arbejde som     
                                        rigtig mange mennesker gør. Han vil ud fra nogle af de seneste politiske tiltag  
                                        og tendenser i samfundsudviklingen fortælle om sit syn på, hvordan vi kan  
                                        takle nogle af disse tiltag bl.a. ved hjælp af humor. 
 
 
                                            

                                          
                                                 
 
                                   - 
 
Torsdag den 17. maj 
 
07.00 - 09.00                    Morgenmad 
 
09.00 – 10.30                   ”Du må ikke græde, for så mister du blod” reportage fra borgerkrigen i  
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                                          Syrien ved Nagieb Khaja, forfatter, international anerkendt og prisvindende  
                                          journalist og dokumentarinstruktør. 
                                          Krigen i Syrien er en af vor tids største menneskelige katastrofer. Den er  
                                          grum og gruopvækkende. Og vi er alle dens modvillige vidner. Nagieb Khaja  
                                          tager os med på en dramatisk rejse ind i denne på én gang komplekse og såre  
                                          simple skueplads for menneskelig dårskab og heltemod. I skyggen af et  
                                          magtspil mellem storpolitiske kræfter som Rusland, USA og flere lande  
                                          i Mellemøsten krydser han igen og igen grænsen til Syrien og formår at  
                                          skabe kontakt med mennesker, som dagligt er berørt af borgerkrigen; fra Al- 
                                          Qaeda-ledere og freelance-jihadister til muslimske nødhjælpsarbejdere og  
                                          vestlige krigere. Med åbne sanser og en afvæbnende ærlighed vækker Nagieb  
                                          tillid og fortrolighed i et land, hvor enhver tiltro til menneskeheden for  
                                          længst synes ophørt. 
 
 
10.30 – 10.45                    Skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af to nedenstående oplæg 
 
10.45 – 12.00                   1.  Biliteracy i dagtilbud 
                                         Sammen ser vi filmen ”Biliteracy i Børnehaven”. Den er udarbejdet på  
                                         baggrund af et samarbejde mellem konsulenterne fra VIA University College,  
                                         Kitte Søndergaard Kristensen og Line Møller Daugaard og Børnehaven  
                                        Tumlehøjen i Aarhus Vest. 
                                         Filmen er tænkt som en inspiration til arbejdet med læsning og skrivning på  
                                         tværs af sprog. I filmen ser vi, at børnehaven har udviklet en inkluderende  
                                         praksis, som er baseret på anerkendelse og synliggørelse af sproglige og  
                                         skriftsproglige ressourcer hos børn og deres forældre. 
                                         Efter filmen lægges der op til debat og erfaringsudvekslinger. 
 
 

                             2.  Præsentation af nyt inspirationsmateriale til sproglig udvikling i  
                                         fagene ved Jette Kjærgaard, pædagogisk konsulent, Styrelsen for  
                                         Undervisning og Kvalitet 
                                         Undervisningsministeriet har fået udarbejdet materiale, som skal inspirere  
                                         faglærere til, hvordan sproglig udvikling kan tænkes ind i undervisningen. 
                                         Materialet består af en overordnet introduktion til sproglig udvikling rettet                   
                                         mod både lærere, ressourcepersoner, skoleledelser og forvaltninger samt 13  
                                         forskellige eksempler i dansk, matematik, historie,  
                                         idræt og natur/teknolog målrettet faglærere, som ønsker at arbejde med  
                                         sproglig udvikling i deres fag.  
 

 
12.00. – 13.00                  Frokost 
 
13.00 – 14.30                  NY” Modborgerskab, risikoadfærd og integration”  
                                        ved Aydin Soei, kandidat i sociolog, forfatter og journalist. 
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                                        Aydin Soei er en af Danmarks mest vidende foredragsholdere, når det        
                                        kommer til medborgerskab, radikalisering, integration og minoriteter. Aydin  
                                        har forfattet flere bøger og artikler til antologier om unge i udsatte  
                                        boligområder; heriblandt bøgerne "Skyld – historien bag mordet på  
                                        Antonio Curra" og "Vrede unge mænd – optøjer og kampen om  
                                        anerkendelse i et nyt Danmark”, hvori han introducerede begrebet  
                                        modborgerskab, der i stigende grad skrives ind i kommunale handleplaner  
                                        og indgår i den offentlige debat om kriminalitetstruede unge mænd fra  
                                        udsatte områder. 
 
                                         

 
 
 
 
14.30 – 14.45                   Afslutning og evaluering af konferencen 
 
 
 
 
Pris for deltagelse i konferencen 2018 
 
Konferencepriser Medlemmer Ikke medlemmer 
Konference med 
enkeltværelse 

2.900,00 kr. 3.100,00 kr. 
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Konference med 
dobbeltværelse 

2.700,00 kr. 2.900,00 kr. 

Konference uden overnatning 2.300,00 kr. 2.500,00 kr. 
 
Tilmelding sker på særlig tilmeldingsblanket senest den 23. marts 2018 til ireneberri@gmail.com  
Spørgsmål vedr. konferencen kan også ske til Vinie Hansen vih@greve.dk eller mobil 40 22 78 90. 


