Referat af Bestyrelsesmøde nr. 3 den 5. januar 2017
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Mona
Engelbrecht, Sanne Aaskov
Afbud: Ingen
Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 2, kl. 15.00-17.30.
Forplejning: kaffe, brød, ost og frugt.
Mødeleder: Vinie
Referent: Mona
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konferencen den 29.-30. maj
2017
Pris for konferencen:
- med overnatning i
enkeltværelse og fuld
forplejning
- med overnatning i
dobbeltværelse og fuld
forplejning
- uden overnatning med fuld
forplejning
- uden overnatning og middag
- Kontrakt Fåborg Fjord, pkt. 3
og 4 om
afmeldingsbetingelser
Gennemgang af emner til
konferencen, se referatet fra
sidste møde den 28/10

Ansvarlig:

Referat:

Alle

Godkendt

Alle
Vi gennemgik følgende priser og besluttede
at Irene til næste bestyrelsesmøde skulle
sende forslag til priser for de forskellige
former for deltagelse i konferencen. Irene
har efter bestyrelsesmødet fremsendt dette
til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
Dagmøder 2 x 349 kr
Enkeltværelse 598 kr.
Middag 245 kr.
Kaffe 35 kr.
Vin 70 kr.
Oplæg 450 kr. ved 150 deltagere
Ca. 2500 kr. for medlemmer og ca. 2700 kr.
for ikke-medlemmer
Irene

Alle

Kontrakten:
Afmelding skal ske senest 48 timer for
foreningen, for deltagere er tilmelding den
29.03.17 bindende.
Emner til konferencen:
F: for fællesoplæg
Wd: for workshop dagtilbud
Ws. For workshop skole
F: Opgang 2: Forestillingen Habibi pris
17000kr. ved tilmelding via kommune evt.
billigere. Sanne og Vinie undersøger om
Greve kan og vil.

Wd: Tidlig Litteracy v/Trine Krogh pris 3000
kr. +moms + transport ca . 5000 kr.
F: En fremmed krydser dit spor v/Christian
Aziz Høgh pris ca. 8000 kr.
F: Drømme om Danmark v/ Fatima Osborne.
Pris 4000kr. + transport ca. 5000 kr.
Ws: Tegneserier om flygtninges historie v/
Morten Dürr. Pris 6000 – Morten vil donere
restoplaget på 36 bøger til konferencen.
F: Flygtninge med traumer og PTSD v/ Jette
Thulin. Pris 6000 kr. + transport ca 7000 kr.
Ws: Tosproget og tokulturel lærer, hvordan
bruger jeg det i mit arbejde som lærer v/
Sabah El Tawil. Ca. 4000kr (deltagelse i
konferencen +tansport)
Wd: Henrik Kokborg. Sanne undersøger pris.
Hun har eftermødet fremsendt denne: 9500
+ moms.
F: Familieidentitet v/juni Søderberg Arnfast.
Pris 5000 kr. + transport ca. 6000 kr. Juni vil
helst holde oplæg mandag.
F: Hvordan løser vi flygtningekrisen v/
Thomas Gammeltoft-Hansen – Irene
afventer svar. Han har efterfølgende svaret
at han ikke kan. Bestyrelsen arbejder på et
andet oplæg.
Mona undersøger oplæg v/ Latifa – Det
slører stadig.

3. Regnskab for lokalt
arrangement i Aalborg den 7.
november med Justin
Markussen- Brown, og
dækning af underskud kr.
2253,75
4. Opfølgning på ny lovgivning
om modtageklasser, kontakt

Ketty

Noomi

Ketty laver udkast til program og sender til
Vinie som arbejder videre med det til næste
bestyrelsesmøde.
Foreningen bevilgede underskudsgaranti og
dette er betalt.
Der er lagt omtale af arrangementet på
foreningens hjemmeside.
Noomi talte med Jørgen fra DLF på
Multikulturelle skoler: DLF følger

udviklingen med modtagelsesklasser og
linjefaget dansk som andetsprog og er ved
at forberede temadage om
modtagelsesklasser.
Omtale af Multikulturelle skoler er lagt på
hjemmesiden.
Vi drøftede kort emner fra de to
konferencer.

til DLF

5. Opfølgning på deltagelse i flg.
arrangementer,
Multikulturelle skoler den 2425. november, ministeriets
konference om småbørn den
30/11 og Integration af
nyankomne flygtninge den
6/12
6. Genoptagelse af linjefag og
tosprogede i gymnasiet
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
10. Eventuelt

Alle

Alle

Dlf arbejder med sagen, se tidligere og der
er p.t. ingen ændringer i regler for fordeling
af tosprogede elever i gymnasiet.
Kommende møder:
9. februar kl. 12.00 evt. 12.30
23. marts kl. 12.30 evt. 13.00

