
Bestyrelsesmøde nr. 5 den 28. november 2022 

Deltagere: Vinie Hansen, Irene Berri, Ayse Kaya, Karina Hvid. Lisbeth Kjeldsen,  
Lene Møller Olsen 
 
Afbud: Gajenthini 
 
Sted: Teams kl. 19.30-21.00  
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

1.Fortsat planlægning af næste års 
konference, tilbagemelding på evt. 
oplægsholdere, 2. udkast vedhæftet 
- Placering af bogudlodning 
- Tid til at netværke 
- Kulturelt indslag 
 

Alle Bogudlodning:  
Der blev nævnt yderligere forlag: Sprog og 
Leg (Lene kontakter dem), Psykologisk 
forlag (Karina kontakter dem), Gyldendal 
(Karina kontakter dem). Irene medbringer 
også nogle bøger. Bl.a. de bøger, som 
Zainab Mosawi har skrevet. Vi diskuterede 
det mest optimale tidspunkt at lægge 
udlodningen på men nåede ikke frem til en 
endelig beslutning. Vi tager det op igen 
næste gang. 
 
Mulighed for at netværke: 
Vi blev enige om at integrere det som en del 
af de forskellige workshops, hvor 
oplægsholderne formulerer nogle 
spørgsmål til nogle dialogkort, som bruges i 
forbindelse med workshoppen til at starte 
dialog og diskussion mellem deltagerne. 
Karina prøvede et dialogspil på 
”Multikulturelle Skoler”, som var ret 
inspirerende. Der ligger også nogle 
dialogkort på EMU. 
 
Kulturelt indslag: 
Irene kontakter Opgang 2. 
 
Vi diskuterede det mest optimale tidspunkt 
for generalforsamlingen. Der var både 
forslag om at lægge det i forlængelse af 
eftermiddagspausen eller efter middagen. 
Vores indtryk er, at deltagerne har brug for 
”noget luft” inden middagen, og mange 



derfor har haft valgt den fra de sidste par 
gange. 
 
Planlægning af konference: 
Vi gennemgik programmet: 
Menneskerettigheder: Vinie har endelig fået 
kontakt til dem og har dialog med dem. 
 
Yulia: Karina holder et møde med hende og 
får en tekst, som sendes til Vinie 
 
Fabio: Vinkler oplægget til flersprogede 
elever. Vinie har lavet et forslag til en tekst. 
Lisbeth spørger ham, om den er ok.  
 
Workshops: 
Gitte Bejder og Hanne Middelhede: 
Lisbeth spørger dem om struktur og pris. 
 
Hanne Vandal: 
Karina har kontakt med hende og spørger 
hende om en tekst.  
 
Mette Skovdal: 
Vinie har kontakten. Mangler pris. 
 
Matematik og andre fag: 
Vi besluttede at droppe denne workshop, 
da målgruppen bliver for snæver. 
 
Zainab Mosawi er bekræftet flyttet til 
fredag. Vi lader det være op til hende, hvad 
hun gerne vil formidle. Vi er interesseret i at 
høre, hvad der kan være relevant at give 
videre til andre, som kan risikere at komme i 
samme situation, eller hvis man arbejder 
med børn/unge, som bliver udsat for det. 
Vinie laver et forslag til en tekst, som Ayse 
sender videre til Zainab til godkendelse. 
 
Katrin Houmøller: 
Lisbeth arbejder videre med dette og 
kontakter hende. 
 
Hiba Faisal. Alt ok.  
 
Evaluering: 
Vi laver samme form som sidst (på Padlet). 
Vi spørger Torben om hjælp igen. 



 
Der mangler priser på følgende: 
Institut for Menneskerettigheder 
Sara Dørken 
Mette Skovdal 
Katrin Houmøller 
 

2. Konferencebudgettet/fastlæggelse 
af gebyr 
 

 Vi fastlagde ikke konferencegebyret – det 
gør vi næste gang. Irene oplyste, at et 
enkeltværelse koster 2678 kr pr. deltager. 
 

3. Mødeplan:  
 

 

Alle 9/1 kl 19.00. Her skal det endelige program 
gøres færdigt, så vi kan få det sendt ud til 
medlemmer og andre, som kan være 
interesserede i at deltage i konferencen. 
6/2 kl 18.30 

4. Eventuelt 
 

Alle  

 

 

 

 

 

 


