
Bestyrelsesmøde nr. 8 den 30. september 2020 
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussain, Karina Hvid,  
                   Jane Nielsen,  Ayse Kaya 
Afbud: Ketty Bruun 
 
Sted: Beboerlokale, Hyldespjældet, Store Torv 39, 2620 Albertslund, kl. 15.00-18.00.  
Forplejning: Vi starter med kaffe og kage og slutter af med lidt smørrebrød 
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 



1. Velkommen til Ayse Kaya og 
præsentation af bestyrelsen mm, 
 

Alle Ayse Kaya træder ind i bestyrelsen 
på dette møde. 
 

2. Status på regnskab / økonomi, 
herunder stillingtagen til 
opkrævning af kontingent i 2020. 
 

Irene 282.000 kr stående i banken. 
 

3. Generalforsamling og valg af 
bestyrelse udsat til den 19. april 
2021 
Udkast til meddelelse til 
medlemmerne: 
Kære medlemmer 
Foreningens generalforsamling 
blev aflyst ifm. konferencen den 
20.-21. april 2020 på grund af 
Corona. 
Bestyrelsen har nu besluttet at 
udskyde afholdelse af 
generalforsamlingen til den 19. 
april 2021, således at den kan 
afholdes ifm. konferencen den 
19.-20. april 2021 på hotel Fåborg 
Fjord. 
Vi er i fuld gang med 
planlægningen, og invitationen 
kommer ud inden jul. 
Endelig vil jeg orientere om, at 
suppleant Ayse Kaya er indtrådt 
som fuldgyltig medlem, idet 
Sanne Aaskov desværre er afgået 
ved døden den 5. august 2020 
efter flere års sygdom. 
De bedste hilsner 
Vinie Hansen 
Bestyrelsen for “Tosprogede Børn 
og Unges vilkår” 
 

Alle Forslag om, at vi ikke opkræver 
medlemsgebyr for 2020 pga. der ikke 
har været afholdt konference, og 
foreningens arbejde udefra set har 
været sat i bero. Når programmet for 
næste år sendes ud, opkræves 
medlemsgebyr for 2021.  
 
 

4. Vi følger op på planlægning af 
konferencen den 19.-20. april 
2021 og de oplæg, som vi hver 
især skulle undersøge,  

 

Alle 
 
 

Irene spørger Faaborg Fjord i forhold 
til hvor mange deltagere, vi må være, 
hvis vi skal overholde de nuværende 
restriktioner fra myndighederne 
 
Laura Gilliam – Hun har meldt positivt 
tilbage.  
Laila C. Lagermann -  Ketty har 
sørget for ny aftale, som er bekræftet 
af Laila. 
Lars Holm – Irene har fulgt op og har 
fået tilsagn. 
Workshop grupper: 
Sprog og integration. Familie og 



beskæftigelsesforvaltningen Aalborg.  
De vil gerne give oplæg. Ketty har 
møde med dem i næste uge. 
Broen til fagsprog med Katja Vilien – 
Vinie har fået tilsagn. 
Ved selv workshop supplerer Mubeen 
med inspirationshæfter fra Hillerød. 
Forslag om Pernille Hvid og Anja 
Hvidfeldt Stanek, som holder oplæg 
om overgang fra dagsintitution til 
SFO/skole. Vinie arbejder videre med 
dette. 
 
Demokrati og medborgerskab stadig 
aktuelt – Charlotte Bie har stadig 
givet tilsagn. Hun finder en anden 
oplægsholder til det ene 
gruppeoplæg, da Mette Lykke 
Gravgaard har fået nyt job. Vinie 
følger op. 
Geeti Amiri – stadig aktuel med 
ønske om hun evt. kan inddrage 
hvordan hun bruger sine erfaringer i 
sit job i folkeskolen. Vinie har fået 
tilsagn. 
 
Honorarerne skal sendes til Irene 
inden næste møde, så hun kan lave 
et konference-budget. 
 



      5. Bestyrelsens deltagelse i 
          konferencer. Det blev aftalt,    
at punktet tages op på dette 
møde ift. hvad foreningen betaler 
for.   
 

Alle Vi sender ikke nogen afsted til 
småbørnskonferencen, da 
programmet ikke er relevant for 
foreningen. 
 
Vi tager stilling til hvem, der deltager i 
de forskellige konferencer, når vi har 
set programmet for den enkelte 
konference. 
 

      6. Kommende arrangementer: 
          Opfølgning på det fagligt  
          seminar med Københavns              
          Professionshøjskole den 9.  
          dec. 2020  kl. 13-16  

 Ideer til næste gang:  
 
Implementering – 
hvordan? 
Lokal kompetenceudvikl. 
– tæt på praksis 

Ressourcepersonernes 
rolle, komp og 
handlemuligheder 

Kulturforståelse og 
sprogpolitik! 

Videndeling i praksis på 
tværs af dit og dat 

Produkt 

Co-teaching 

 
 
  

      7. Eventuelt Alle 
 

Hvem er opmærksom på evt. 
høringssvar til evaluering af 
pædagoguddannelsen. 
Pt. er Irene, Jane og evt. Ketty dem, 
der ser på, hvordan det evt. kan 
gribes an. 
 
Irene vil gerne følge op på et møde, 
hun deltog i 2019 omkring tolkning og 
principper for god tolkning. Hvad blev 
konklusionen på det? 
 
 

      8. Mødeplan:  
               

 

Alle Næste møde er  
11. nov.  Kl.  15 –18 i beboerlokalet, 
Store Torv, Hyldespjældet 
Der har været forespørgsel, om 
datoen kan rykkes. Det kan den ikke. 
 



 
 


