
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 4 den 27. oktober 2021  
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussein, Karina Hvid. Jane Nielsen,      
                   Ayse Kaya. 
Afbud: Jane Nielsen 
 
Sted: På teams kl. 17-18.30 
 
Mødeleder: Vinie 
Referent: Karina 
 
Dagsorden:                                                   Ansvarlig:           Referat: 

   
1. Ændring i 
bestyrelsessammensætningen, da 
Jane har meddelt, at hun ønsker at 
trække sig fra bestyrelsen med 
omgående virkning 

 Vinie har tidligere forsøgt at få fat i 
suppleant Lisbeth Kjeldsen, men uden 
held. Vinie prøver at skrive en mail til 
hende igen.  
 
Vi prøver at se efter nogle kandidater 
inden næste møde, hvor vi også skal 
diskutere generalforsamlingen. Der er 
efterhånden mange i bestyrelsen, som er 
gået på pension. Det er vigtigt, vi får nye 
kræfter ind. 

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

Irene Både regnskab og beretning fra både 
2019 og 2020 er sendt ud til alle 
medlemmer. Vinie laver et udkast til 
beretning for 2021. Vi skal tage stilling 
til, hvordan vi griber det an i forhold til 
godkendelse af beretningerne og 
regnskaberne, som skal godkendes af 
medlemmerne på generalforsamlingen. 

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

Irene 
 
 

Vi har betalt for både Laila Colding 
(50 %) og Ameri Geeti (100%). Der 
kommer en ekstra opkrævning på 8000 
kr for Laila Colding og transport for 
Ameri Geeti. 
 
Irene retter regnskabet for konferencen 
til og sender det ud til resten af 
bestyrelsen. 
 

4. Status på programmet for 
2021 med de forskellige 
oplægsholdere: 
Laura Gilliam (Minoritetsbørnene er 
vokset op og blevet skoleforældre) 
vil gerne medvirke i 2022.  
Hun har givet accept. 
Laila Colding (Inkluderende 
læringsmiljøer og 
forældreinddragelse): Er booket 
Lars Holm (Flersprogede børns 

Alle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

sprogudvikling i daginstitution: Er 
booket 
Sprogindsats 0-3 årige i Ålborg: 
afventer næste møde 
Katja Vilien ( Broen til fagsproget): 
Hun har givet accept 
Ane Bjerre Odgaard, lektor ved 
pædagoguddannelsen, forsker i 
overgange vil gerne deltage. 
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, Marie Louise 
Schultz Nielsen, seniorforsker vil 
gerne deltage. 
 
 
Notat fra Ketty med emner til 
konferencen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel fra Irene: Efterkommere 
vælger erhvervsuddannelser fra til 
fordel for gymnasiet 
 
 

 
 
 
Sprogindsats i Ålborg: Udgår til fordel 
for ” Tidlig literacy og bilateracy ved 
overgang fra børnehave til skole ved 
sprogvejledere Tinna Andersen og Lena 
Brandt Linnet, Aalborg Kommune. 
 
 
Ane Bjerre Odgaard arbejder ikke med 
fokus på flersprogede elever, så det 
arbejder vi ikke videre med. 
 
 
Vedr. Coronarestriktionernes betydning: 
Vi venter lige og ser, om det stadig er 
relevant. Mubeen vil gerne drøfte det 
med de forskellige dsa-vejledere i 
kommunen. 
 
Vi afventer at kontakte Mette Fenger. 
 
(Forslag fra Ketty): Ahmad Walid 
Rashedi. Han kom til Danmark som 10-
årig og taler dansk. Han har mistet det 
ene ben og arbejder meget for fred i 
Afghanistan. Det minder meget om Geeti 
Ameri, så han kontaktes ikke. 
 
De er svære at få fat i. Vi har også 
tidligere forsøgt at få fat i nogle fra det 
polske samfund. 
 
Det lyder rigtig spændende med Marie 
Louise Schultz Nielsen. Hun vil gerne 
deltage uden at få gebyr for det. Vi 
prøver at se, hvor i programmet vi kan få 
plads til hende. 
 
Notatet blev gennemgået. 
Jette Thulin: ”Viden om (gen)-etablering 
af et meningsfyldt familieliv i et nyt 
land” lyder spændende. Ketty laver 
aftale. 
 
Er det relevant for vores konference? Vi 
afventer at tage stilling. Måske Laura 
Gilliam kunne tage det med i sit oplæg. 
 
Vi gennemgik det foreløbige program, 
som er sendt ud tidligere på året. 



 

 

 
Nogle af teksterne skal rettes lidt til. 
Laura Gilliams tekst er for lang.  
Irene kontakter Lars Holm. 
 
Vi diskuterede fordele og ulemper ved at 
blive i spiseområdet eller at gå over i 
konferencerummet. 
 
Ketty følger op på aftalerne med de 
forskellige forlag. Irene har nogle bøger 
liggende fra Sproghandleren. Irene tilbød 
også at tage sine egne bøger med om 
tosprogede elever, som hun ikke bruger 
mere. 
 
Vinie retter programmet til. Der bliver 
sat honorarer på efterhånden, som 
programmet bliver rettet til. 
 
Tilbagemeldinger til Vinie, så hun kan nå 
at rette programmet til inden næste 
møde. 
 
Forfatter Zeinab Mosawi: Himlen over 
min fars tag (Vinie har købt og vil læse 
bogen). Ayse kender hende privat. 

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

Alle  Udsat fra sidste møde 
 
Vinie meddeler dem, at det ikke rigtigt er 
relevant mere. 

Multikulturelle Skoler den 22.-23. 
november 2021. 
Småbørnskonferencen den 7.-8. 
september 2021. 
Hvem har deltaget? 

Alle Udsat fra sidste møde 
Mubeen deltager i Multikulturelle skoler 
via sit arbejde. 
 

7. Eventuelt Alle 
 

 

8. Mødeplan:  
               
 

Alle Onsdag den 5. januar kl 19-21 på teams. 
Onsdag den 9. februar kl 19-21 

 
 
 
 


