Foreningen Tosprogede Børn og Unges vilkår
Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 29. april 2019
Så afholder vi den 5. generalforsamling, efter vi slog de to foreninger: Tosprogede
børns vilkår og FOKUTO sammen på den ekstraordinære generalforsamling den 20.
marts 2014.
Jeg vil gerne starte med at præsentere os i bestyrelsen:
Formand Vinie Hansen
Næstformand Ketty Bruun
Kasserer Irene Berri
Bestyrelsesmedlem Mubeen Hussain
Bestyrelsesmedlem Karina Hvid
Bestyrelsesmedlem Sanne Aaskov
Bestyrelsesmedlem Aida Mansoor
Suppleant: Hashemyeh Sagharichi
Suppleant: Lisbeth Kjeldsen
Bestyrelsesmøder
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden fra august 2018 til marts 2019.
Møderne er blevet holdt på Greve rådhus og har dermed betydet en del
rejseaktivitet for Ketty, Karina og Aida, der bor i henholdsvis Ålborg og Odense. Men
da de fleste bestyrelsesmedlemmer bor på Sjælland er det mest praktisk og også
billigst for foreningen.
Den 23. august: Her evaluerede vi den afholdte konference på baggrund af de
skriftlige evalueringsskemaer, som deltagerne havde udfyldt. Generelt var der et
ønske om mere tid til networking og refleksion over, hvad man kan tage med sig
hjem, og hvordan man vil formidle sin nyerhvervede viden.
Vi holdt for andet år konferencen på Hotel Fåborg Fjord som deltagerne havde
udtrykt tilfredshed med, med undtagelse af meget støj i spisesalen, som hotellet nu
havde forbedret.
Foreningens regnskab var godkendt på generalforsamlingen med et mindre
overskud på ca. 27.000 kr.
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Den 10. oktober: Under konstitueringen blev Ketty genvalgt som næstformand og
Karina påtog sig igen opgaven som fast referent. Desuden fortsatte Ketty som
kontaktperson til foreningens hjemmeside.
Det var første planlægningsmøde om den årlige konference, hvor vi besluttede, at
undersøge, om vi kunne få en aftale med Puk Damsgård, der ville kunne fortælle
levende om sine oplevelse i verdens brændpunkter. Desværre viste det sig ikke
muligt, da hun er bosat i udlandet og ikke så ofte opholder sig i Danmark.
Desuden vendte vi lovforslaget om ghetto-områder, hvor et af forslagene handlede
om at tvinge 1-årige flersprogede børn i dagtilbud.
Også lovforslaget om læringskrav i SFO blev vendt for at vurdere, hvilken betydning
det kunne få for f.eks. den fortsatte sprogindsats hos flersprogede børn.
Endelig diskuterede vi en rapport fra EVA om direkte indskrivning i almenklasser.
12. december: Mødet handlede mest om planlægningen af indhold og rammer for
konferencen, men også et spørgsmål om planlægning af Multikulturelle skoler.
Tidligere var foreningen repræsenteret ved Mubeen Hussain i planlægningen af
Multikulturelle skoler, men efter det er overgået til Københavns Professionshøjskole
at stå for planlægningen, er vi røget ud.
Derfor henvendte vi os og det kom der et rigtig godt møde ud af. Alle fra KP var
meget imødekommende. I mødet deltog bl.a. Mette Ginmann, Charlotte Bie og
Helene Thiese, som I måske kender.
Vi var enige om at etablere et formeldt samarbejde, som i stikordsform skulle
handle om flg.:
 Kompetenceudvikling for alle (faglig udvikling)
 Udveksling af konferenceprogrammer som faglig sparring og gensidig
inspiration.
 Afholdelse af et fagligt seminar på 3 timers varighed for foreningsbestyrelsen,
og medarbejdere fra KP med ansvar for tosprogsområdet – max. 10 personer
fra hver gruppe.
 Indhold af seminaret:
o Drøftelser af aktuelle politiske/faglige problemstillinger med henblik på
kompetence- og produktudvikling
o Konkrete spørgsmål til hinanden- sparringsmuligheder
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På den baggrund har vi udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale, som er
underskrevet af begge parter og vedhæftet denne beretning.
Vi har også debatteret indhold og brug af vores hjemmeside, tosprog.dk og
Facebook. Der er ikke så meget trafik på siderne så vi vil anstrenge os for efter hvert
bestyrelsesmøde at lægge en nyhed op, så det også bliver mere interessant for
andre at søge oplysninger der.
Den 5. februar: Her blev det endelige program for konferencen gennemgået med de
forskellige emner og oplægsholdere. Vi gennemgik konferencebudgettet og
fastholdt næsten konferencegebyret på samme niveau som tidligere med en mindre
stigning på 100 kr.
Vi søger at holde prisen så lav som mulig for at mange får mulighed for at deltage.
Den 13. marts: Der var 54 tilmeldinger til konferencen, inkl. bestyrelsen. Vi regnede
med, det går som de andre år, hvor de fleste tilmeldinger kom lige op til og efter
deadline.
Et udkast til evalueringsskema blev behandlet og godkendt med enkelte rettelser.
Det er vigtigt med evaluering som vi bruger til at tilpasse og udvikle konferencen.
På dagsordenen var også et oplæg om en studietur til London for at besøge skoler,
som har formået at ændre lavt præsterende skoler til højt præsterende i det projekt
som kaldes London Tower.
Endelig kan jeg tilføje, at vi som bestyrelse også forsøger at være tilstede på de
væsentligste konference mm. Således deltog Karina og Vinie i Multikulturelle Skoler i
november 2018, Ketty, Sanne og Irene i Småbørnskonferencen i januar 2019 og
Vinie, Karina og Aida deltog også i ministeriets informationsmøde i marts 2019.
På bestyrelsens vegne
Vinie Hansen

