
Tosprogede børn og unges vilkår, www.tosprog.dk 
 

1 
 

INVITATION TIL KONFERENCE 
Tosprogede børn og unges vilkår og læring  

 

Mandag og tirsdag den 29. april – 30. april 2019 

Hotel Faaborg Fjord - Svendborgvej 175, 5600 Faaborg 
 
Mandag den 29. april         
 
09.30 - 10.00            Indskrivning, kaffe og brød  
 
10.00 - 10.15            Velkomst ved Vinie Hansen, ” Tosprogede børn og Unges vilkår” 
 
10.15 - 11.15            Flygtninge i Danmark fra verdens brændpunkter ved Mette Blauenfeldt,     
                                 sektionschef, Dansk Flygtningehjælp Integration. 
                                 Hvilke flygtninge modtager Danmark i disse år?  
                                 Hvor kommer de fra, hvad har de med sig i bagagen, og hvordan modtages de  
                                 her i Danmark? 
                                 Mette Blauenfeldt vil med udgangspunkt i Dansk Flygtningehjælps arbejde både     
                                 internationalt og nationalt fortælle om flygtninges vilkår i verden, i Europa og i  
                                 Danmark. 
 
11.30 -12.30             Børn og Unge med angst og traumer ved Susanne Broeng, socialrådgiver med  
                                 kandidat i psykologifamilieterapeut og organisationsgruppeanalytiker                                   
                                 Børn og unge rammes i stigende grad af angst, hvilket påvirker hele familiens  
                                 mentale sundhed og trivsel. Men hvornår er angst en sund og naturlig reaktion  
                                 på en situation, som opleves ubehagelig og truende, og hvornår har angst en  
                                 karakter, som skal vække bekymring hos voksne?  
                                 Susanne Broeng vil komme ind på: 
                                 Børns intentioner - hvad lærer vi børn om respekt for følelser?  
                                 Hvad er årsagen til angst?  
                                 Hvor går grænsen mellem almindelig ængstelse, bekymring og decideret angst?  
                                 Hvordan opdages tidlige tegn på behandlingskrævende angst?  
                                 Hvornår skal barnet eller den unge have professionel hjælp, herunder     
                                 betydningen af sekundær traumatisering og udvikling af PTSD symptomer.  
                                 Hvordan kan man som lærer/pædagog håndtere og arbejde med denne     
                                 gruppe børn?  
 
12.30 - 13.45            Frokost og kaffe 
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13.45 - 15.00             Wise Words, flersprogede elever har skarpere hjerner ved lærer Gro     
                                  Caspersen, Nymarkskolen, Svendborg, som i 2018 vandt Politikens  
                                  Undervisningspris for sit store engagement og arbejde med sprog 
                                  Al nyere forskning tyder på, at flersproglighed er en af de bedste måder at holde  
                                  hjernen i topform på. Eleverne bliver både bedre til at multitaske, bedre til at     
                                  huske og en bedre sprogbruger, når de kender til- og gør brug af flere sprog. 
                                  Gro Caspersen er optaget af, hvordan vi sikrer, at flersprogede elevers sproglige    
                                  styrker anerkendes og inddrages i undervisningen og af, hvordan vi styrker de  
                                  flersprogede elevers selvopfattelse, så de oplever det som en styrke og ikke en  
                                  svaghed at have flere sprog. 
 
15.00 – 15.30:           Kaffepause og skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af nedstående to oplæg 
                                                                                                                                                  
15.30- 17.00              1.  Nyankomne børns trivsel, faglige og sproglige udvikling, ved lektor 
                                   Maria Neumann Larsen, Københavns professionshøjskole 
                                   Lærere og pædagogers kompetencer er afgørende for nyankomne  
                                   børns trivsel, sproglige og faglige udvikling. Med udgangspunkt i  
                                   viden om faserne i den tidlige andetsprogstilegnelse vil oplægget  
                                   fokusere på, hvordan professionelle kan arbejde mod social, pædagogisk og  
                                   faglig inklusion af nyankomne elever i skolen, og præsentere konkrete ideer til  
                                   undervisningen og samarbejdet med de nyankomne forældre. 
 
 
                                  2. Nour og Noras første dag i børnehave ved kultursociolog og  
                                   børnebogsforfatter Camilla Kaj Paulsen. 
                                   I mange daginstitutioner kan det være svært for børn med anden etnisk baggrund  
                                   at finde brune dukker og hudfarvede tuscher, der matcher deres egen hudfarve.  
                                   Lige som der findes meget få højtlæsningsbøger, der handler om kulturmødet for  
                                   helt små børn. Derfor har Camilla Kaj Paulsen skrevet en børnebog som kan  
                                   bruges som et redskab til at tale om kulturforskelle og –ligheder i børnehøjde,                                     
 
17.15 – 18.15             Generalforsamling i foreningen ” Tosprogede Børn og Unges vilkår”  
                                   Alle er velkomne både medlemmer og andre, som vil høre om, hvad  
                                   foreningen beskæftiger sig med. 
 
18.30 – 20.00              Spisning og hyggeligt samvær 
               Under spisningen udloddes de udstillede fagbøger, pædagogiske materialer,  
                                    børnebøger og arabiske ordbøger fra forlagene Sproghandleren,  
                                    Alinea/Special-pædagogisk forlag og Kitab. 
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20.00-21.00                    Opgang 2, Turnéteater 
                                       TO - ny forestilling af Pia Marcussen om venskab, drifter, instinkter og  
                                        overlevelse. 
                                        Forestillingens omdrejningspunkt er det, der sker mellem to, der kender  
                                        hinanden rigtigt godt.  
                                        Man bruger måske de samme talemåder, vendinger. Man har mange fælles  
                                        holdninger. 
                                        Man ved næsten, hvad den anden tænker, før det er sagt.  
                                        Man kender hinanden ud og ind. Det er godt, og det er trygt. 
                                        Det vil fremgå tydeligt af forestillingen.  
                                        Men – der er også alt det nedenunder. Det man ikke behøver at tale om, det  
                                        man ikke sætter ord på.  
                                        Også alt det, der måske kunne være godt at italesætte.  
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Tirsdag den 30. april 
 
07.00 - 09.00                    Morgenmad 
09.00 - 10.30                    Flygtningebørn i Danmark klarer sig markant bedre end for 20 år siden   
                                         ved Christopher Jamil de Montgomery, ph.d.-studerende på  
                                         Institut for Folkesundhedsvidenskab.   
                                         Andelen af flygtningebørn, der ender med at stå uden job og uddannelse, er  
                                         faldet dramatisk i Danmark, viser ny omfattende undersøgelse.    
                                         Flygtningebørn klarer sig stort set lige så godt som danskfødte børn.  
                                         I 1997 var cirka hver fjerde flygtning, der var ankommet til Danmark som  
                                         barn, uden job og uden uddannelse, når de blev mellem 20 og 22 år gamle.  
                                         Men siden er det gået stærkt, og allerede i 2014 stod under hver tiende  
                                         flygtningebarn i Danmark uden arbejde og uden uddannelse, da de var i  
                                         begyndelsen af 20’erne. Det er næsten på niveau med danskfødte børn. 

                                          

10.30 – 10.45                    Skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af to nedenstående oplæg 

 
10.45 – 12.15                   1.  Forældre er nøglen til sproglig succes ved Tinna Andersen.    
                                         Sprogvejleder i Sprog & Integration, Aalborg Kommune  
                                         Oplægget tager udgangspunkt i en ny sprogindsats med sproggrupper i  
                                         Aalborg Kommune. 
                                         Sprogindsatsen strækker sig over 10 uger med typisk 6 børn, der mødes hver  
                                         uge med 2 sprogvejledere udefra i 3 timer, samt en pædagog fra børnehaven.  
                                         Her gennemfører gruppen et planlagt program, - et tematisk sprogarbejde  
                                         indeholdende dialogisk læsning, sange, rim og remser og forskellige  
                                         aktiviteter. 
                                         Sprogvejlederne og pædagogen afholder 3 samarbejdsmøder med forældrene,  
                                         og hver uge får børnene en mappe med hjem, der indeholder aktiviteter, som  
                                         forældre og børn skal lave sammen for at støtte op om sprogarbejdet i 
                                         institutionen.  
                                         Forældrene deltager positivt i samarbejdet og er en stor ressource i forhold til  
                                         børnenes sprog, idet de kan inddrage modersmålet i samtalen med børnene.  
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                                        2.  Literacy og numeracy i skolestarten ved Charlotte F. Reusch, faglig     
                                        konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning og ph.d.-studerende på  
                                        Københavns Professionshøjskole/DPU. 
                                        Begreberne literacy og numeracy bruges i stigende grad, når vi sætter fokus  
                                        på, hvorfor det er en god ide at lære at læse, skrive og regne. Det skyldes, at  
                                        begreberne dækker over kompetencen til at anvende tegn, tekster og tal i  
                                        hverdagen -  ikke blot i skolen.  
                                        Derfor lægger literacy- og numeracydidaktik op til at bygge bro mellem  
                                        hverdagsliv og skole med udgangspunkt i børnenes erfaringer.  I workshoppen  
                                        præsenteres bl.a. eksempler fra udviklingsprojekter og forslag til, hvordan  
                                        lærere og pædagoger, med inddragelse af forældre, kan tilrettelægge arbejdet,    
                                        så alle elever oplever, at de bliver inviteret til at deltage og får mulighed for at  
                                        udvikle deres kompetencer. 

 
12.15 – 13.15                 Frokost og kaffe 
 
13.15 – 14.15                  Menneskerettighedernes legitimitet og betydning ved seniorforsker  
                                        Anette Faye Jacobsen, ph.d. ved Institut for Menneskerettigheder. 
                                        Menneskerettighedernes legitimitet og sammenhængskraft bliver i stigende     
                                        grad udfordret. Det gælder både internationalt og herhjemme. Men  
                                        menneskerettighederne har før oplevet både fremgang og tilbagegang, hvis vi  
                                        kigger tilbage i historien. Også i dag er der stor forskel på opbakningen –  
                                        nogle rettigheder er meget kontroversielle, andre tages efterhånden for givet af  
                                        alle, uanset politisk ståsted. Oplægget diskuterer, hvordan vi kan beskytte  
                                        menneskerettighederne  bedst muligt  både ude og hjemme, men kommer ikke  
                                        med færdige løsninger. 
  
 
14.15 – 14.30                   Afslutning og evaluering af konferencen 
 
 
Pris for deltagelse i konferencen 2019  
 
Konferencepriser Medlemmer Ikke medlemmer 
Konference med 
enkeltværelse 

3.000,00 kr. 3.200,00 kr. 

Konference med 
dobbeltværelse 

2.800,00 kr. 3.000,00 kr. 

Konference uden overnatning 2.400,00 kr. 2.600,00 kr. 
 
Tilmelding sker på særlig tilmeldingsblanket senest den 29. marts 2019 til ireneberri@gmail.com  
Spørgsmål vedr. konferencen kan også ske til Vinie Hansen vih@greve.dk eller mobil 40 22 78 90. 


