FORENINGEN FOR TOSPROGEDE SMÅBØRNS VILKÅR

Referat af generalforsamling, tirsdag den 19. marts 2013 kl. 9.00-10.00.
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Kbh.S.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent for 2013.
7. Valg til bestyrelsen:
• Formand Mustafa Göl, ikke på valg.
• Kasserer Irene Berri, ikke på valg.
• Annette Riinbæk, ikke på valg.
• Ketty Bruun, på valg.
• Kirsten Haslebo, på valg.
• 1. Suppleant Anne Mayoh, ikke på valg.
• 2. Suppleant Lisbeth Larsen er fratrådt i perioden.
• Revisor Lone Kidmose, på valg.
• Revisorsuppleant Wenche Sidenius, på valg.
8. Eventuelt
Til stede ved generalforsamlingewn var:
Fra bestyrelsen: Mustafa Göl, Irene Berri, Ketty Bruun, Annette Riinbæk, Anne Mayoh,
Kirsten Haslebo.
Øvrige deltagere: Ketty Winther, Alexandra Miler-Chebli, Gitte Hæsum, Mona Rytter, Berit
Arngrimson, Lisbeth Schaldemose Larsen, Lisbeth Kjeldsen, Linda Sværke, Isabella
Mørch, Lone Kidmose, Anna Joan Rasmussen, Mary-Ann Korsgård, Karin Schifter
Knudsen, Anne Palma.
Ad 1. Anne Mayoh, Kirsten Haslebo
Ad 2. Dagsorden godkendt
Ad 3. Bestyrelsen har haft 4 møder siden sidste generalforsamling. Møderne havde
følgende hovedpunkter:
1) 9/5: Evaluering af sidste års konference + forberedelse af brev til Christine Antorini (det
blev sendt den 31/5).
2) 31/8: Arbejdsmøde ang. konferencen m.m.
3) 28/9: Konference-planlægningsmøde.
4) 2/2: Konferencen, hjemmesiden, fremtiden i foreningen.
Derudover har foreningen sponsoreret et netværksmøde, som fandt sted på Allerød
bibliotek, den 21. november 2012.
Maria Neuman Larsen satte:
FOKUS PÅ FLERSPROGETHED I DAGTILBUD – EN OPFØLGNING PÅ SPROGPAKKEKURSERNE.

FORENINGEN FOR TOSPROGEDE SMÅBØRNS VILKÅR
Vi har fået henvendelse fra medlemmer af FOKUTO (Folkeskolens konsulenter for tosprogede)
angående et fremtidigt samarbejde. Vi følger op på henvendelsen og håber på et møde i løbet af
foråret.
Torben Nielsen fra Københavns kommune har hele tiden stået for vores hjemmeside. Han har nu
lovet at hjælpe os i gang med en ny og mere levende hjemmeside. Ham skal vi også mødes med
snarest.
Under formandens beretning var der en livlig debat medlemmerne imellem.
Mange mener, at vi efter at være kommet under §11 i dagtilbudsloven er ved at miste fokus på
netop de tosprogede småbørn.
De kompetencer, som mange tosprogspædagoger og konsulenter har tilegnet sig gennem de
sidste 15 år, kan meget nemt gå tabt ved nedlæggelse af stillinger, som er målrettet tosprogede
børn.
Dansk som andetsprog er ved at blive opslugt i det almindelige sprogarbejde, som via
Sprogpakken og sprogvurderingsmateriale til 3 årige (ét- såvel som tosprogede) har et meget
strukturelt sprogsyn, hvor der er fokus på, hvad børnene ikke kan - fremfor hvad de kan.
De fleste tosprogede børn har jo et sprog, hvilket åbenbart ikke regnes for en resurse.
Der var enighed om, at der til §11 mangler en vejledning til arbejdet med tosprogede børn, ligesom
der var til den tidligere §4a.
Det blev bemærket, at der nu, som forsøg, indføres modersmålundervisning igen på nogle skoler
rundt i landet.
Derefter blev formandens beretning godkendt.
PS. Formandens beretning vedlagt i sin fulde længde.
Ad 4.

Konferencen 2012 gav et overskud på kr. 48.527,Året 2012 gav et overskud på kr. 39.953,Kassebeholdningen var d. 31.12.2012 kr. 264.165,Regnskabet blev godkendt.
Ad 5. Ingen indkomne forslag
Ad 6. Kontingent for 2013/14 fastholdes.
Ad 7. Suppleant og kursusudvalgsmedlem Lisbeth Larsen har måttet forlade sin post i
løbet af året.
• Som suppleant og kususudvalgsmedlem blev Didem Pedersen fra Skive valgt.
• Ketty Bruun blev valgt til at fortsætte i bestyrelsen.
• Kirsten Haslebo blev valgt til at fortsætte i bestyrelsen.
• Lone Kidmose blev valgt til at fortsætte som revisor.
• Wenche Sidenius blev valgt til at fortsætte som revisorsuppleant.
Ad 8. Ingen emner blev drøftet
Referent
Kirsten Haslebo

