
Bestyrelsesmøde nr. 3 den 21. september 2022 

Deltagere: Vinie Hansen, Irene Berri, Ayse Kaya, Karina Hvid. Lisbeth Kjeldsen, Lene Møller Olsen 
Gæster: Suppleantkandidat: Gulla Khalaf 
Afbud: Gajenthini Nadesalingam, suppleantkandidat: Susanne Jensen (kunne ikke logge ind på 
Teams) 
 
Sted: Teams kl. 19.30-21.30  
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

1.Velkommen til Gulla og Susanne, 
som evt. kunne være interesseret i at 
stille op som suppleanter på 
generalforsamlingen i maj 23 
- Vi fortæller lidt om foreningen og 
hvad det indebærer at være 
suppleant 

Alle Alle præsenterede sig selv, og Vinie fortalte 
lidt om foreningsarbejdet og rollen som 
suppleant. 
Susanne er velkommen til at deltage på 
næste møde. 

2. Fortsat planlægning af næste års 
konference, tilbagemelding på evt. 
oplægsholdere: 
- Zainab Mosawi, kulturelt indslag 
efter middagen 
- Negativ social kontrol, 
socialpædagogisk konsulent i 
Gladsaxe Kommune Hiba Faisal 
- Direkte indskrivning af nyankomne 
elever i almenklassen, Lise Tingleff 
Nielsen 
Sproggaven ved Gitte Bejder, 
Silkeborg kommune, Link fra Lisbeth 
- Sproglig udvikling/direkte 
integration i almenklassen, Maria 
Neumann-Larsen 
- Østeuropæiske børn/ukrainske 
børn/kursus fra KL, Lisbeth har sendt 
et link 
- Sprogklar, Justin Marcussen Brown 
- Line Tingholm 
- Inspiration fra     
Småbørnskonferencen 
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Zainab Mosawi: Hun vil meget gerne holde 
oplæg og skal have 7000 kr + transport. 
Ayse melder tilbage til Zainab, at vi gerne vil 
booke hende til torsdag aften kl. 20-21. 
 
Hiba Faisal vil også deltage. Hun skal have 
5000 kr. +transport. Vinie aftaler nærmere 
ift. Programmet. 
 
Lise Tingleff har henvist til Anne Marie Nord 
Hansen, som har været ansat på EVA og 
kender undersøgelsen. Vi afventer lige, om 
Maria Neumann Larsen også kan sige noget 
om direkte indskrivning i almenklassen. 
Karina taler med hende. 
 
Sproggaven/Gitte Bejder (Hanne 
Middelhede) har svaret tilbage, at hun er 
usikker i forhold til deltagelse. Lisbeth 
melder tilbage til dem, at de kan deltage 
gratis, i konferencen hvis de vil stå for en 
workshop. 
 
Maria Neumann: Hun kan begge dage. 
Karina arbejder videre med dette og spørger 
lidt mere ind til indholdet i oplægget i 



Nye emner: 
- Fællesmål for dansk som 

andetsprog-DSA i praksis, Line 
Thingholm, lektor VIA 

- Sprogportrætter i praksis v. 
Louise Nicole Videler, 
læsevejleder mfl. 
Langmarkskolen i Horsens, 
Vinie har sendt et link 

- Silkeborg Kommunens 
arbejde med flersprogede 
børn 0-6 år, Lisbeth har sendt 
et link 

forhold til rapporten om direkte indslusning 
i almenklassen. 
 
Østeuropæiske børn: Det er 3 kursusgange 
fra KL med nogle små film osv. 
 
Samarbejde med nyankomne forældre i 
Dagtilbud. Lisbeth kigger nærmere på det i 
weekenden for at se, om det kunne være 
aktuelt for vores konference i forhold til de 
østeuropæiske børn. 
Karina prøver at kontakte en ukrainsk lærer, 
hun har arbejdet sammen med i Ukraine-
projektet, om hun evt. har nogle idéer til 
nogle kontakter i Danmark, som kan 
fortælle noget om skolesystemet i Ukraine. 
 
 
Justin Markussen Brown: Vi har haft ham på 
konferencen før. Irene og Karina mener at 
kunne huske, at evalueringen var lidt 
blandet af hans oplæg. Ketty havde 
kontakten med Justin dengang. Irene 
kontakter Ketty for at høre hende, om hun 
kan huske noget. Irene spørger også Ketty, 
om hun kan anbefale oplægsholdere ift. 
Dagtilbudsområdet. 
Lisbeth skriver tilbage til Justin, at vi lige 
afventer nærmere overvejelse af 
programsammensætningen. 
 
Småbørnskonferencen (Lisbeth): Der var 
ikke umiddelbart noget relevant, vi kunne 
bruge herfra. 
Måske et oplæg om, hvorfor det er sværere 
at lære dansk i forhold til fx norsk?  
Lene prøver at spørge en kollega, og Lisbeth 
prøver at tænke lidt mere ind i, om vi kan 
bruge det 
 
Line Thingholm:  
Fælles mål for dansk som andetsprog – DSA 
i Praksis. Vinie nævnte nogle forskellige 
oplæg, vi kan bruge (udsendt mail med link). 
Vi afventer lige overblik over 
konferenceprogrammet, før vi går videre 
med dette. 
 



Silkeborg Kommune. Dette arbejder Lisbeth 
videre med. 
 
Dansk statsborgerskab (artikel fra 
Information) (Irene). Vinie foreslår, at vi får 
Institut for menneskerettigheder ud i stedet 
for. Det kan bredes lidt mere ud på den 
måde. Irene kontakter instituttet om et 
oplæg om menneskerettigheder generelt, 
deres historie, indhold mm. Og også fokus 
på overtrædelser, herunder vanskeligheder 
ved at opnå dansk statsborgerskab. 
 
Til næste møde laver Vinie det første udkast 
til et program, så vi kan se, hvad vi evt. 
mangler. 
 
. 
 
 

3. Navne-og mailliste, vedhæftet Alle 
 

Den er godkendt.  

4. Mødeplan:  
Vi skal planlægge de kommende møder 

 

Alle 27. oktober kl. 19.30 
28. november kl. 19.00 

5. Eventuelt 
 

Alle Vi mangler lidt mere indhold i forhold til 
dagtilbud. Ud over at Irene spørger Ketty 
om evt. oplægsholdere, må resten af 
bestyrelsen også gerne lede efter 
oplægsholdere, som kan fortælle noget om 
praksis. 
Irene spørger også Ketty om kontakten til 
de forlag, vi plejer at får bøger fra i 
forbindelse med konferencen.   
 
Irene havde en hilsen fra Jane, som tidligere 
har siddet i bestyrelsen. Hun har skrevet en 
mail til Irene, hvor hun fortalte, at hun 
havde det godt og havde fået arbejde inden 
for feltet igen og gerne vil være medlem af 
foreningen og evt. deltage i vores 
konference, hvis hun kan få lov. 

 

 

 

 



 

 


