Beretning; Generalforsamling, 19.marts 2013
•

Foreningens bestyrelse er;

Mustafa Göl , formand
Irene Berri, Kasser
Ketty Brun
Kirsten Haslebo
Annette Riinbæk
Anne Mayoh (bestyrelsessuppleant og kursusudvalg)
•

Foreningens mål er at styrke den faglige og pædagogiske debat indenfor sprogstimulering af
tosprogede småbørn. Foreningens andet vigtige mål er at synliggøre tosprogede småbørns vilkår. Det
er nogle store og ambitiøse mål. Vi har desværre også været ramt af sygdom i år. Alligevel har
bestyrelsen taget nogle initiativer og holdt møder:

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder og rigtig mange mails korrespondance i det forløbne år:
•

På bestyrelsesmødet d. 9. maj i Roskilde evaluerede vi bl.a. sidste års konference og snakkede om
den politiske dagsorden i forhold til tosprogede småbørns vilkår. Dette mundede ud i brevet til
Christine Antorini vedrørende vidensdeling om tosprogede børns andetsprogstilegnelse og overgang
til skole. Desuden drøftede vi, hvad vi skulle gøre med hjemmesiden. Det blev aftalt at holde et
møde med Torben.

•

På bestyrelsesmødet d. 31. august i Roskilde, var hovedpunktet dette års konference. Vi valgte, at
det skulle være en inspirationskonference med henblik på, at få "folk" til at se bredere og mere
nuanceret på arbejdet med tosprogede børn og deres familier. Vi drøftede også den ændring i
sprogsynet, vi fornemmer, der er sket efter at § 4a er ændret til § 11, hvor tosprogede børns
sprogudvikling er kogt sammen med almindelig sprogstimulering i dagtilbuddene. Bekymringen er,
at man mister fokus på de tosprogede børn i det almene sprogarbejde.
De overordnede emner til konferencen blev drøftet.

•

Bestyrelsemødet d. 28. september hos Kirsten var et konference planlægningsmøde, hvor
dagsordenen var forslag til oplægsholdere, konferencested, konferencens overskrift, fordeling af
opgaver samt foreløbigt program.
Desuden drøftede vi en interessant artikel af Matia Mavioglou" Tosproget eller ressource, samt
bogen Hassan og Grete, inklusion i folkeskolen af Jamilla Jaffer og Manu Sareen

•

Bestyrelsesmødet d. 2. februar i Roskilde havde opdatering af konferencen på dagsordenen, samt
ideer til ændringer af vores hjemmeside samt foreningens fremtid. Vi skulle have et lille kursus fra
vores webmaster Torben. Ideen er at vi skal gå over til andet system, hvor det bliver muligt for alle i
bestyrelsen at opdatere hjemmesiden. Vi skulle etablere en facebook profil for at skabe lidt mere
direkte kontakt og dialog med medlemmerne. Desværre blev Torben syg.
Det blev besluttet, at vi skulle kontakte FOKUTO.

•

Andre initiativer:
Foreningen har betalt for en konferencedag med Maria Neumann Larsen arrangeret af
Frederikssundsnetværket. Anette var kontaktperson.
Ketty deltog i et netværksmøde i Nordjylland i maj på vegne af foreningen.

•

Foreningens fremtid og Fokuto: (Folkeskolens Konsulenter for tosprogede børn og unge)
Vi har modtaget en henvendelse fra en gruppe konsulenter for tosprogede elever. De er medlemmer
af FOKUTO. De har afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 7/3. Eneste punkt på
dagsordenen var: Stillingtagen til foreningens fremtid.
De vil høre, om vi evt. kan lave noget sammen, om vi kunne være interesseret i at lave en fælles
forening, som dækker hele området fra 0-18 år.
Baggrunden er, at det kunne give god mening fordi flere og flere kommuner lægger dagtilbud- og
skoleafdelinger sammen til en afdeling, og flere konsulenter har både dagtilbud og skoler, som deres
ansvarsområde.
De vil vi gerne holde et møde med os i april, hvor vi kan tale muligheder og barrierer igennem.
Vinnie Hansen, Greve, mobil 40227890.

•

Hjemmeside: I det kommende år vil vi arbejde videre med at forbedre vores hjemmeside og
samarbejde med Torben for overgangen til nyt system og etablere en facebook profil.

•

(y kasserer og nyt system: Irene har overtaget kassen og har lavet nyt medlemskartotek og
ny/gratis digital indbetalings system. Hun kan fortælle mere om når vi drøfter regnskabet på næste
dagsorden punkt.

