Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 7 den 2. september 2020
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Karina Hvid. Jane Nielsen.
Afbud: Karina Hvis, Ketty Bruun
Sted: Beboerlokale, Hyldespjældet, Store Torv 39, 2620 Albertslund, kl. 12.00-15.30.
Forplejning: Vi starter med at spise frokost.
Mødeleder: Vinie
Referent: Jane
Dagsorden:
1.Et bestyrelsesmedlem Sanne
Aaskov er afgået ved døden.
En af suppleanterne Lisbeth Kjeldsen
og Ayse Kaya indtræder i bestyrelsen

Ansvarlig:
Referat:
Alle
Der sendes bårebuket til bisættelse.

2.Generalforsamling og valg af
bestyrelse den 20. april udsat på
grund af Corona
Der skal tages stilling til evt.
afholdelse af generalforsamling med
valg mm.

Alle

Generalforsamlingen og valg af
bestyrelse bliver når der holdes
konference til april 2021
Vinie laver en skrivelse til medlemmer
om denne beslutning og sender til Irene.
Irene sender ud til medlemmer.

3.Planlægning af konferencen den
19.-20. april 2021 og gennemgang af
programmet fra 2020

Alle

Gennemgang af program for 2020
konferencen og opfølgning på
ændringsbehov.
Stadig aktuel er
Laura Gilliam – Vinie følger op
Laila C. Lagermann - Ketty skal sørge
for ny aftale.
Lars Holm – Irene følger op
Workshop grupper:
Sprog og integration. Familie og
beskæftigelsesforvaltningen Aalborg. Her
undersøger Ketty hvordan og hvem.
Broen til fagsprog med Katja Vilien –
Vinie følger op.
Ved selv workshop supplere Mubeen
med inspirationshæfter fra Hillerød.
Sprogstimulering til tosprogede børn der
ikke er i dagtilbud. Ikke pt. muligt at
arbejde videre med i forhold til Jane ikke
er ansat som sprogkordinator og Sanne
ikke er mere.
Der er et ønske om have et emne med
fokus på overgang, særlig fokus på SFOskolestart. Alle må gerne overveje

I forhold til bestyrelsesdeltagelse er der
taget kontakt til de to suppleanter. Ayse
Kaya træder ind i stedet for Sanne
Aaskov.
Det har ikke været muligt at få kontakt til
Lisbeth Kjeldsen.

hvordan og hvem.
Vinie tager kontakt til Noomi (tidligere
bestyrelsesmedlem) for få input
Demokrati og medborgerskab stadig
aktuelt – 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 følger op
4. Opfølgning på det fagligt
seminar med Københavns
Professionshøjskole den 28.
januar kl. 13-16 og forslag til
ny mødedato

Alle

Der er lavet ny mødedato.

5. Bestyrelsens deltagelse i
konferencer

Alle

Mubeen deltager i konferencedagen
Multikulturel skole. Temaet bliver
Racisme.
Undervisningsministeriet har et weebinar
om redskaber til at identificere
tosprogede elevers sprogstøttebehov –
Jane deltager
På næste møde tages spørgsmålet om
foreningens betaling for bestyrelsens
deltagelse op.

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.

Afholdes den 9 dec. 2020 kl. 13 – 16 på
Professionshøjskolen.

6. Kommende arrangementer:
7. Eventuelt

Punkter til næste møde er:
Status på regnskab / økonomi
Retningslinjer for betaling af
bestyrelsesmedlemmers deltagelse i
konferencer.
8. Mødeplan:

Alle

Næste møde er
30. sept. Kl. 15 -18
11. nov. Kl. 15 –18
Vinie sender dagsorden med mødets
placering.

