Foreningen Tosprogede Børn og Unges vilkår
Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen den 16. maj 2018
Så afholder vi den 4. 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 Noomi Mortensen
Bestyrelsesmedlem Karina Hviid
Bestyrelsesmedlem Sanne Aaskov
Bestyrelsesmedlem Annette Riinbæk
Suppleant: Hashemyeh Sagharichi
Suppleant: Sana El Ali
Bestyrelsesmøder
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden fra august 2017 til marts 2018.
Møderne er blevet holdt på Greve rådhus og har dermed betydet en del
rejseaktivitet for Ketty og Karina, 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 17. august: Her evaluerede vi den afholdte konference på baggrund af de
skriftlige evalueringsskemaer, som deltagerne havde udfyldt. Vi havde skiftet
kursussted til Hotel Fåborg Fjord, hvor vi også er i år, for at få mere plads. Bortset fra
for meget støj i spisesalen, var der tilfredshed med kursusstedet.
Desuden evaluerede vi generalforsamlingen, hvor der bl.a. kom forskellige forslag til
konferenceemner, som vi har indarbejdet i årets konference.
Under konstitueringen blev Ketty genvalgt som næstformand og Karina påtog sig
opgaven som fast referent. Desuden blev Ketty kontaktperson til foreningens
hjemmeside.

Den 2. oktober: Her blev det endelige regnskab for konferencen godkendt med et
overskud på ca. 30.000.
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Vi diskuterede kontakten til de faglige foreninger BUPL og FOA, som det ikke var
lykkedes at få en samarbejdsaftale med. Senere på året har vi nu også fået en
kontaktperson til FOA. Så vi nu har positiv kontakt til både DLF og FOA. Vi arbejder
så videre med BUPL.
Det var første planlægningsmøde om den årlige konference, hvor vi besluttede, at
det overordnede emne skulle være bredere end flygtningesituationen og også
omhandle betydningen for det pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler.
29. november: Vi behandlede en henvendelse fra DLF, som gerne ville mødes med
os. Vinie og Noomi deltog senere den 6. december i et møde, hvor forskellige emner
for samarbejdet blev debatteret. Bl.a. at foreningen kunne repræsentere DLF i
forskellige sammenhænge, hvor det gav mening. Senere blev vi inviteret til at
deltage for DLF i Translatørforeningens symposium om en national tolkeordning den
30. januar 2018. Her deltog Vinie og Irene. Det drejede sig om at give sparring til en
anbefaling fra Translatørforeningen til regeringen om at etablere en
certificeringsordning med inddeling af tolke i sprog, kategorier og faglige
kompetencer samt en national, offentligt tilgængelig tolkeliste. Desuden foreslår
Translatørforeningen, at der oprettes en uddannelse i tolkning i den offentlige
sektor på bachelor- eller professionshøjskoleniveau. Det er vi glade for at kunne
bidrage til, da vi oplever at der er et stort behov for kvalificerede tolke.
Vi fortsatte planlægningen af konferencen.
Den 15. januar: Her blev det endelige program for konferencen gennemgået med de
forskellige emner og oplægsholdere. Vi gennemgik konferencebudgettet og
fastholdt konferencegebyret på samme niveau som sidste år.
Vi søger at holde prisen så lav som mulig for at mange får mulighed for at deltage.
Desuden gennemgik vi dagsordenen for generalforsamling, så den kunne sendes ud
med invitationen til konferencen.
Den 27. marts: Der var ca. 100 tilmeldinger til konferencen. Da vi gerne ville have
flere med, besluttede vi at sende en reminder ud til medlemmerne. De praktiske
opgaver blev fordelt. F.eks. at sørge for at kontakte Specialpædagogisk forlag og
Dafolo og ”Sproghandleren” for at bede dem donere boggaver til udlodning blandt
deltagere.
Her foretog vi også den endelige planlægning af generalforsamlingen og godkendte
regnskabet, som bliver gennemgået senere på dagsordenen af Irene. Senere har
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Irene haft et møde med Mustafa Göl, som er foreningens revisor. Regnskabet er
godkendt uden kritiske bemærkninger.
Så gennemgik vi valgene, hvor Noomi og Anette meddelte, at de har problemer med
tiden eller at få lov til at deltage i konferencen og lave bestyrelsesarbejde, derfor
ønsker de ikke at genopstille.
Det er vi meget kede af, da vi har været meget glade for samarbejdet og deres store
viden og erfaring på tosprogsområdet.
Sidste år på generalforsamlingen debatterede vi foreningens berettigelse og vi
oplevede, at der var opbakning til at forsætte. Vi oplever dog at også, at
kommunerne er pressede, og at det kan være svært at få tid (lov) til at lave frivilligt
arbejde.
Til sidst vil jeg gerne sige, at vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Det
er meget engagerede personer med en stor viden og engagement, som det er
spændende at være sammen med.
På bestyrelsens vegne
Vinie Hansen

