Bestyrelsesmøde nr. 2 den 2. oktober 2017:
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Sanne
Aaskov, Karina Hvid.
Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 4, kl. 12.15-15.30.
Mødeleder: Vinie
Referent: Karina
Dagsorden:
1. Konferencen den 29.-30. maj
- Endeligt regnskab for
konferencen

Ansvarlig:
Irene

Irene har udsendt regnskabet med mail den
18. september 2017.
Regnskabet er blevet sendt ud forud for
mødet. Det gav et overskud på 30.343,40 kr

2. Kontakt til BUPL og FOA

Sanne og
Ketty

Sanne har forsøgt at få kontakt til BUPL
uden held. Det forsøges igen til næste
møde.
Ketty har skrevet til den faglige chef for
FOA. Hun afventer stadig svar herfra.
Taget til efterretning.

Alle
3. Rådgivnings- og
vejledningsindsats på
dagtilbudsområdet
- Etårige rådgivnings- og
vejledningsforløb
- Minivejledningsforløb á 10
timer
- Årlige landsdækkende
konferencer
(Ansøgningsfrist 3.
november)
Alle
4. Kommende arrangementer:
Multikulturelle skoler 2017
den 20-21. november på hotel
Nyborg Strand
Konference om dagtilbud af
høj kvalitet 2017 den 30.
november 2017 (gratis)

Referat:

Vinie, Noomi og Karina deltager i
Multikulturelle skoler.

5. Konference 2018, forslag til
indhold/ emner/
oplægsholdere

Alle

Forslag:
1.Opfølgning på ny lovgivning om
modtageklasser (Vinie arbejder videre
med idéen. Temaet er mest relevant
som workshop, fx paneldebat)
2.sprogvurdering af 2-årige
(observationsmateriale ) (Pia Thomsen,
sprogtrappen – evt. som workshop).
Sanne tager kontakt til Pia Thomsen.
Afdækningsmateriale (Vinie tager
kontakt)
7.Mozdeh Ghasemyani, psykolog, om
traumatiserede flygtninge (Som fælles
oplæg – Vinie og Sanne tager kontakt)
10. Nagieb Khaja, journalist der har rejst i
Syrien og skrevet bogen: Du må ikke
græde-for så mister du blod (Noomi har
kontaktet ham vedr. Pris men har ikke fået
svar tilbage. Noomi arbejder videre med
dette punkt) (Evt. oplæg tirsdag morgen).

Afdækningsmateriale: Hvad kan de børn, vi
modtager på deres modersmål? Hvilke
kompetencer har de? (Vinie går videre med
dette punkt). Som workshop.
Børnekonventionen (FN’s repræsentanter
fra Flygtningehøjkommissariatet) (Irene
undersøger dette)
Nyt forslag: ”Asylpædagogik fra Dansk
Røde Kors”
Justin Markussen Brown (Ketty kontakter
Justin) (Programsættes evt. til om
mandagen ca. 13.30)
Amroh Salih (Syrisk flygtning i DK.) Egen
fortælling. Ketty har hørt og snakket med
ham i Aalborg,- eller Fawaz Taha Alzatto (jf.
multikulturelle skoler 2016) Kunne være
relevant.
Jacob Steensig. Lektor, Ph.d. Sprog og
kommunikation. Sprog, tanke og
samfundet (psyko- og Sociolingvistik)
Sprogtilegenlse, andetsprogstilegnelse.

Dansk som andetsprog.
Lingvistik/pragmatisk lingvistik,
(interaktionel lingvistik). (Ketty tager
kontakt).
Tine Nørregaard Jacobsen:
Forældreinddragelse. Projekt dialogisk
læsning/ forældre der læser på Tylstrup
Skole. Projekt Read. Der er tilknyttet
konsulent Bh og skole. (Ketty har kontakt.)
De blå stjerner. – Tilbud om foredrag og
dialog. De Blå Stjerne er en gruppe
somalisk-danske unge piger, der tager ud
og holder foredrag, hvori de fortæller om
sig selv. Deres liv og opvækst, deres
uddannelse, samt ønske og drømme for
fremtiden som danske medborgere - for at
nedbryde fordomme om somalisk-danske
unge i Danmark -. (Programsættes evt. til
tirsdag ca. 12.45) (Ketty tager kontakt)
Omar Marzouk (Irene tager kontakt)
Alternativt indslag (lign Opgang 2)
undersøges nærmere.
- Irene undersøger noget ”rap”
(Zoran Lekovic)
Workshops yderligere forslag:
- Lone Wulff: sprog i matematik
(Vinie kontakter hende)
- Line Møller Daugaard: Hvad er
læsning? (med i ”Tegn på sprog
i børnehaven”) Kunne godt
være aktuelt. (Anette
kontakter Line)
Vinie laver et oplæg til næste gang i
forhold til program med overskrifter

7. Mødeplan:

Alle

Flg. møder er aftalt:
Den 29. november 2017 (12.30 – 16.00)
Den 8. januar 2018
Den 12. marts 2018

8. Eventuelt

Konference 2018 den 16.-17. maj på Hotel
Fåborg Strand.
Ketty er blevet kontaktet af Ahmed Rakha,
som er i gang med at udvikle nogle
ordbøger. Ketty spørger, om han vil donere
nogle af ordbøgerne til vores konference.
Vi skal huske at opfordre til at deltagerne på
konferencen til at medbringe evt. materialer
til inspiration/udstilling.

