
Bestyrelsesmøde nr. 4 den 27. oktober 2022 

Deltagere: Vinie Hansen, Karina Hvid. Lisbeth Kjeldsen, Lene Møller Olsen, Gajenthini 
Nadesalingam 
Gæster: Suppleantkandidat: Susanne Jensen under pkt. 1 
Afbud: Ayse Kaya, Irene Berri 
Sted: Teams kl. 19.30-21.00  
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

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

Alle Susanne har desværre meldt fra og er ikke 
interesseret i at stille op som suppleant 
alligevel. 

2. Fortsat planlægning af næste års 
konference, første udkast til program 
er vedhæftet 

Alle 
 
 
 
 

I forhold til det første oplæg om 
menneskerettigheder i programmet. Irene 
har taget kontakt men har ikke fået noget 
respons på sin henvendelse endnu. Hun 
prøver at følge op igen. En mulighed kunne 
være at skrive direkte til en fra bestyrelsen, 
forperson Andreas Kamm eller 
næstforperson Louise Halleskov eller andre. 
 
Vi diskuterede punktet omkring de 
ukrainske/østeuropæiske børn. Er man 
måske blevet mættet af al den information, 
der har været i forhold til modtagelse af de 
ukrainske børn. Karina prøver at gå videre 
med emnet. Hun kender en psykolog og 
nogle lærere, som arbejder med børnene. 
Evt. et workshop-oplæg. 
 
Vi skal have fyldt et tidsrum ud i forhold til 
at give mulighed for at ”networke”. 
Hvordan kan vi arbejde videre med det? Vi 
kigger i evalueringen, hvor der var et ønske 
om at networke. Måske der er et konkret 
forslag til, hvordan vi kan gribe det an. 
 



Sprogaven ved Gitte Bejder og Hanne 
Middelhede. Betalingen er deltagelsen i 
konferencen. De skal benævnes 
flersprogsvejleder i programmet. Lisbeth 
har desuden sendt en tekst, vi kan sætte ind 
i programmet. 
Maria Neumann Larsen. Hvordan går det 
med de børn, der bliver direkte i 
almenklasserne. Karina spørger lidt mere 
ind til dette og beder om honorar og tekst 
til programmet. 
 
Vinie kigger lidt nærmere på oplægget 
omkring sprogportrætter. Vi er lidt i tvivl 
om, hvem der har foreslået det. 
 
DSA i praksis: Gajenthini har været på en 
kon 
ference og er blevet meget inspireret af et 
oplæg omkring inddragelse af sprog i 
matematik. Hun går videre med dette i 
forhold til at undersøge pris og konkret 
indhold. 
 
Lene har en tidligere kollega, som er 
matematiklærer og matematikvejleder. 
Derudover udvikler han forskellige 
materialer til matematikundervisningen. 
Lene vil gerne prøve at tage kontakt til ham, 
hvis det er relevant.  
 
Vi mangler et workshop-oplæg mere for 
dagtilbudsområdet. Måske der er noget 
relevant i de links/slides, Lisbeth har sendt i 
mandags den 24. oktober. 
 
Vi tænker over, om det kan være relevant at 
lægge generalforsamlingen på et andet 
tidspunkt. 
 
Måske kan bogudlodningen ligge i 
forlængelse af generalforsamlingen i stedet 
for i forlængelse af middagen. 
 
Det kunne være en idé at spørge Zainab, om 
hun kan fredag i stedet for, da det bliver 
meget presset om aftenen. Og hendes 
beretning hænger ret godt sammen med 
oplægget omkring negativ social kontrol. 



Vinie beder Ayse kontakte hende. 
 
Måske kunne vi lægge et 
musikalsk/kulturelt indslag ind efter 
middagen. 
 
Vi mangler et oplæg til fredag morgen. 
Anne Holmen kunne evt. være en mulighed. 
Hun har et oplæg omkring translanguaging. 
Det er nok mest relevant som workshop-
oplæg. Gajenthini sender nogle slides fra 
DSA-konferencen. 
 
Fabio Trecca. Han er italiener men taler 
rigtig godt dansk. ”Alle sprog er svære, men 
dansk er måske lidt sværere”. Det kunne 
evt. være et oplæg for alle. Lisbeth arbejder 
videre med dette og prøver at tage kontakt 
til ham. 
 
Der kommer et nyt 
sprogscreeningsmateriale til 
børnehaveklassen, som evt. kunne være et 
emne til konferencen i 2024. 
 

3. Budget/konferencegebyr 
 

Irene 
 

Udsat til næste møde. 

4. Mødeplan:  
 

Alle  
28. november kl. 19.00 

5. Eventuelt 
 

Alle Gajenthini er på ferie den 28. november og 
kan derfor ikke deltage i det møde. Hun 
sender informationer ud i forhold til de 
punkter, hun skal undersøge, inden hun 
tager på ferie. 

 

 

 

 

 

 


