Referat: Bestyrelsesmøde nr. 1 den 29. august 2016

Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Mona Engelbrecht, Sanne
Aaskov
Afbud: Noomi Mortensen
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. Velkommen til den ”nye”
bestyrelse, herunder
konstituering,
- Næstformand
- Referent eller skal jobbet
gå på omgang?
- Suppleanternes rolle og
deltagelse i møderne

2. Konferencen den 23.-24. maj
- Evaluering af og
opfølgning på
konferencens indhold, se
tidligere udsendt
evalueringsopsamling fra
Mona
- Evaluering af
konferencested
- Materialer fra Dafolo og
Specialpædagogisk forlag
- Andet
- Fastlæggelse af
konferencedato 2017
- Emner til konferencested
- Regnskab for konferencen

Ansvarlig:
Alle

Referat:

Ketty valgt som næstformand
Mona valgt som fast referent

Suppleanter deltager ikke i
bestyrelsesmøderne men får tilsendt
referater fra møderne
Alle

Bestyrelsen gennemgik den sammenskrevne
evaluering af konferencen, og følgende blev
på den baggrund besluttet:
Bestyrelsen skal prøve at finde et andet sted
til den kommende konference
Bestyrelsen skal finde en form, hvor det er
muligt at melde fra på aftensmad
Bestyrelsen skal diskutere fordele og
ulemper ved mindre trykt materiale til
deltagerne af konferencen og billigere
mapper til disse.

Irene

Sproghandleren tilføjes som et af de forlag
foreningen modtager materialer fra.
Bestyrelsen diskuterede evt. nye måder at
udlodde materialerne på - nåede frem til at

fortsætte på samme måde.

Foreløbig dato for næste års konference:
29.-30. maj 2017. Endelig dato besluttes på
næste bestyrelsesmøde på baggrund af
konferencen: Sprogpædagogik i hverdagen
(Sanne undersøger) og mulighed for steder.
Irene og Anette undersøger nye
konferencesteder til næste
bestyrelsesmøde. Andre kan evt. sende
forslag videre til de to.

Irene gennemgik regnskabet for
konferencen 2016.
Af regnskabet fremgår et overskud på ca.
90.000 kr., men det er fordi indtægter på
nye medlemmer og konferenceindtægter
ikke er skilt ad. Det vil Irene gøre og sende
ud, så bestyrelsen får et overblik over det
reelle konferenceoverskud.

Irene har sendt mail til medlemmer som
endnu ikke har betalt medlemskab for 2016
(ca. 30 medlemmer)
Medlemstallet er d.d. 116.

Alle
2. Evaluering af
generalforsamling, se tidligere
udsendt referat fra Mona

Irene har siden bestyrelsesmødet fremsendt
det ændrede regnskab. Overskuddet for
konferencen blev ca. 77.000 kr.
Følgende opfølgning besluttet:

Vedrørende mulighed for at ansøge AP
Møllerfonden om tilskud: Bestyrelsen
vurderer ikke, dette er en mulighed for
vores lille forening.
Efterlysning af nyhedsbrev: Dette tages op
på et kommende møde. Evt. et nyt navn
Nyt sted for kommende konference
arbejder bestyrelsen som nævnt for.

3. Ansøgning om støtte til lokalt
arrangement, se tidligere mail

Alle

Vinie gennemgik foreningens regler for
tilskud til lokale arrangementer og Kettys

fra Ketty med ansøgning og
vores fundats for bevillinger.

4. Validering af vores
domænenavn, hvor vi stadig
har et hængeparti
- Udbetaling af honorar til
Torben (Hjemmesiden)

5. Kommende arrangementer,
Multikulturelle skoler den 2425. november

ansøgning om 5000 kr. til et lokalt (Ålborg)
arrangement med Justin Markussen-Brown i
samarbejde med den lokale afdeling af
Børns vilkår blev bevilget.
Arrangementet annonceres på foreningens
hjemmeside og sendes ud til medlemmer
sammen med et link til Justins hjemmeside,
hvor man kan læse mere om det, han vil
tale om.
Ketty sender link og invitation til Irene og
Torben. Irene sender det ud til medlemmer
og Torben sætter det på foreningens
hjemmeside.
Ketty sætter det på foreningens
facebookside.
Vinie spøger Torben vedr. validering af
vores domænenavn.
Vinie skriver mail til Irene vedr. honorar til
Torben og Irene udbetaler honoraret.
Mona deltager i konferencen Multikulturelle
skoler. Vinie spørger
konferenceplanlæggerne om foreningens
plads i en kommende planlægningsgruppe
og bestyrelsen foreslår at Mona evt.
deltager i en sådan planlægningsgruppe.
Mona formidler efter konferencen indtryk
og pointer fra konferencen til bestyrelsen
og foreningens hjemmeside.

Irene sender foreningens CVR nr. til Mona til
brug for tilmeldingen.

6. Emner til kommende
bestyrelsesmøder:
- Opfølgning på ny
lovgivning om
modtageklasser
- Konference 2017, indhold

Ketty, Irene og evt. Anette deltager i
Ministeriets konference om småbørn i
november.
Sanne sender link til konferencen til
bestyrelsen, når den bliver annonceret.
Bestyrelsen vil følge lovgivning om
modtagelsesklasser nøje. Se sidste nr. af
Folkeskolen (nr. 14, 25 august 2016)
Evt. ved kontakt til DLF herom.
Noomi giver status på samarbejdet med DLF
på næste møde.

og sted

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

Følgende forslag kom frem:
Tidlig sprogstart
Digitale læremidler
Inspiration til sprogarbejdet i overgang til
skole
Morten Pape
Nikolai Lie Kaas og Kristoffer. Besøg i
flygtningelejr i Libanon – børnehistorier –
ikke for børn.
Nik og Ali: Letlæsning til modtagelsesklsser.
Ketty sender link.
Ordet rundt med Bjarne og Frida –
sprogarbejde til 28 uger. Dafolo.
Sanne medbringer materiale til næste
bestyrelsesmøde.
Alle

En mødeplan udarbejdes på næste
bestyrelsesmøde, hvor alle forhåbentlig kan
være til stede.
Næste bestyrelsesmøde.
Fredag den 28.10.16. kl. 12.30 på Greve
rådhus

Irene udarbejder ny bestyrelsesliste med
adresse, telefonnr. og email.
Ketty sender Torben link til pjecen:
Flygtninge i dagtilbud fra Dansk
Flygtningehjælp til hjemmesiden.

