Referat: Bestyrelsesmøde nr. 2 den 28. oktober 2016:

Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Mona
Engelbrecht, Sanne Aaskov
Afbud: Anette
Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 3, kl. 12.30-16.30.
Forplejning: Vi starter med at spise frokost fra rådhusets kantine.
Mødeleder: Vinie
Referent: Mona
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig:
Ale

Alle
2. Konferencen den 29.-30. maj
2017
- Faaborg Fjord er valgt som Irene
konferencested. Irene har
udsendt bekræftelse på
booking. Den gennemgås
på mødet.
- Pris for konferencen
med og uden aftensmad

Irene

-

Mindre trykt materiale og
billigere mapper/ingen
mapper
Nyt konferenceregnskab
2016 er fremsendt af
Irene
Emner til konferencen

Referat:

Godkendt

Der er 128 dobbeltværelser
På næste bestyrelsesmøde fastlægges en
pris for:
 Konference med overnatning i
enkeltværelse og fuld forplejning:
 Konference med overnatning i
dobbeltværelse (sammen med
hvem?)
 Konference uden overnatning med
fuld forplejning
 Konference uden overnatning og
uden middag
Tilmelding til konferencen senest 29. marts
2017
Irene undersøger pkt. 3 og 4 i kontrakten
med Faaborg Fjord
Vinie sætter dato og sted for konferencen
på hjemmesiden

Bestyrelsen besluttede, at trykke program
til deltagerne og undersøge mulighed for at
sætte oplægsholdernes slides på
Foreningens hjemmeside inden
konferencen.

Bestyrelsen drøftede nedenstående
indholdspunkter og besluttede løbende at
orientere hele bestyrelsen om arbejdet med
at kontakte oplægsholdere

Bestyrelsesmedlem i parentes kontakter
oplægsholder:
Opgang 2’s program (Ketty)
Tidlig litteracy i dagtilbud ved Sara Hannibal
og litteracy og læringsmål-Det er mere end
abc ved Trine Krogh (Sanne og Vinie)
Modtagere af Trine Bryld prisen – Sahan,
Fremad sammen (Noomi)
En fremmed krydser dit spor ved Christian
Asis Høgh (Noomi)
Drømme om Danmark, Drømme i Danmark
– Flygtninge er mennesker, der har mistet
deres drømme (Ketty)
Tegneserier om flygtninges historie ved
Halfdan Pisket (Vinie)
Traumatisering ved Morten Sodermand,
professor og overlæge (Ketty)
Arbejde med traumer et kommunalt projekt
(Vinie og Sanne)
Flygtninge med traumer og PTSD ved Dansk
flygtningehjælp (Ketty)
Sabah tosproget lærer (Mona)
Etnisk ung (Vinie)
Det slører stadig ved Latifa (Mona)
Familieidentitet ved Juni Søderberg Arnfast
(Ketty)
Nyt fra følgende forskere? Thomas Gitz
Johansen, Charlotte Paludan og Jacob
Stensig (Sanne)
Tidlig sprogudvikling (Ketty)
Irene har efter bestyrelsesmødet købt
Thomas Gammeltoft-Hansens nye bog:
Hvordan løser vi flygtningekrisen og
undersøger om et oplæg herom ville være
relevant.

3. Status på lokalt arrangement i
Aalborg den 7. november med
Justin Markussen- Brown,

Ketty

Mona og Sanne deltager i konferencen.
Integrations af nytilkomne flygtninge den
6.12.16 - Relevant for vores konference?
Mona undersøger nyt materiale til
modtagelsesklasser til mellemtrinnet

Der er pt. 140 tilmeldte og arrangementet
har tilslutning fra et stort geografisk område
og fra personer med mange forskellige
professioner.
Bestyrelsen besluttede at bevilge vin til
pedellerne, blomster til en person og mad

4. Opfølgning på ny lovgivning
om modtageklasser

Vinie

5. Validering af vores
domænenavn, hvor vi
stadig har et hængeparti
6. Kommende arrangementer,
Multikulturelle skoler den 2425. november

Vinie

7. Emner til kommende
bestyrelsesmøder
8. Mødeplan:
- Vi skal have fastlagt en
mødeplan frem til næste
generalforsamling i 2017
- Noomi har foreslået at vi
fortsætter med fredag
som fast mødedag
9. Eventuelt

Alle

til Justin Markussen-Brown
Greve: En arbejdsgruppe arbejder med den
nye lovgivnings muligheder.
23 kommuner arbejder p.t. med at sluse
flygtninge direkte ud i almindelige klasser
(Folkeskolen)
Noomi tager kontakt til DLF for at spørge
om og hvordan de følger udviklingen på
modtagelsesklasseområdet
Opgaven på stand by
Vinie, Noomi og Mona deltager i
Multikulturelle skoler. Mona for vores
foreningen og Vinie og Noomi for deres
kommuner
Ketty og Irene deltager for vores forening og
Noomi og Sanne for deres kommuner i
Ministeriets konference om småbørn den
30.11.16-1.12.16 Irene kontakter
Ministeriet og beder om, at vores forening
kan blive en del af markedspladsen på
konferencen.
Konferencen.
Samarbejdet med DLF og deres arbejde med
modtagelsesklasser
Genoptagelse af linjefag og tosprogede i
gymnasiet (DLF)
Næste møde:
Torsdag den 5. januar 2017 kl. 15.00, efter
mødet fælles spisning

