
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 den 18. august 2021 på Teams 
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Karina Hvid. Jane Nielsen,      
                   Ayse Kaya. 
Afbud: Ayse Kaya, Jane Nielsen, Karina Hvid 
 
Sted: Hyldespjældet og evt. teams 
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Vinie 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

   
1.Status på udsendelse af skriftlig 
beretning for  2019 og 2020 og 
regnskab 2019-20 til medlemmerne 
til orientering 

Irene Udsat til næste møde 

2.Aflyste oplæg fra konferencen den 
19.-20. april 2021  
Er der kommet opkrævninger for 
Laila Colding og Ameri Geeti? 
Eller ”Demokrati og 
medborgerskab”? 
 

Irene 
 
 

Irene laver en oversigt til næste møde 

4. Status på planlægning af 
konferencen den 28.-29. april 2022. 
- Hvad har vi af aftaler? 
- Mangler vi noget aktuelt stof? 
 
 

Alle Vi gennemgik programmet for 2021 med 
de forskellige oplægsholdere: 
Laura Gilliam (Minoritetsbørnene er 
vokset op og blevet skoleforældre) vil 
gerne medvirke i 2022. Vinie laver en 
aftale med hende 
Laila Colding (Inkluderende 
læringsmiljøer og forældreinddragelse): 
Er booket 
Lars Holm (Flersprogede børns 
sprogudvikling i daginstitution: Er 
booket 
Sprogindsats 0-3 årige i Ålborg: afventer 
næste møde 
Katja Vilien ( Broen til fagsproget): 
Ingen aftale. Vinie kontakter hende igen 
og hører, om hun er ledig 
Anja Hvidtfeldt Stanek (Overgang fra 
dagtilbud til SFO/ skole) isf. Kira Saaby 
Christensen, som ikke er vendt tilbage 
med svar. Vinie Laver en aftale 
Oplæggene omkring Demokrati og 
medborgerskab udgår og vi undersøger 
andre emner. 
Geeti Amiri (Glansbilleder) er booket 
Flg. andre emner undersøges til næste 
møde: 
Coronarestriktionernes betydning for 
flersprogede og andre børns faglige og 



sproglige udvikling, Mubeen 
Mette Fenger, Dansk Flygtningehjælp 
om flygtningesituationen og krigen i 
Afghanistan, Ketty 
Østeuropæisk migration i tal og 
bosættelse i DK, Irene 
Rockwoolfondets afrapportering vedr. 
integration, Vinie 
 
 

5. Opfølgning på det fagligt  
seminar med Københavns               
Professionshøjskole den 28.  
januar kl. 13-16 og forslag til  
ny mødedato 
          
 

Alle  Udsat til næste møde 

Multikulturelle Skoler den 22.-23. 
november 2021. 
Småbørnskonferencen den 7.-8. 
september 2021. 
Hvem er tilmeldt? 

Alle Udsat til næste møde 

7. Eventuelt Alle 
 

Udsat til næste møde 

8. Mødeplan:  
               
 

Alle Vinie sender hurtigt forslag ud til næste 
møde. 

 
 
 
 


