
2010 Referat generalforsamling
Foreningen for tosprogede småbørns vilkår 

Referat generalforsamling mandag den 22. marts 2010 

Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, Odense C. Kl. 16.45 

Dette referat er en afskrift af referatet i foreningens protokol. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
Dirigent Mette Steen Pedersen, referent Ketty Bruun 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 
Formandens beretning er vedlagt som bilag til referatet. 
Der var debat og udveksling af synspunkter vedr. lovændringen. 
Foreningen bør prioritere planlægning af konferencen og afholde temadage, hvis det er muligt. 
Der blev spurgt om man kunne se antallet af besøg på hjemmesiden. Bestyrelsen undersøger. 
Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen undersøger kommunernes udmøntning af den nye lov

og giver oplysninger på hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 
Beretningen blev godkendt. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
Kasseren redegjorde for medlemssituationen og han mener der skal være mere medlemspleje. 
Kassereren ønsker aflastning i forhold til arbejdet med kontingentindbetaling. Bestyrelsen 
arbejder videre med begge emner. Konferencen i 2009 gav et overskud på kr.: 68.204 grundet

den meget store interesse. 
Kassererens beretning blev godkendt. 

Forslag om, at indbydelsen til konferencen fremover sendes til medlemmerne nogle dage før 
den sendes ud til kommunerne. 
Konferencens form blev drøftet. Der var synspunkter for og imod den nuværende form uden 
overnatning. Bestyrelsen tager synspunkterne med i planlægningen af næste konference. 

5. Valg af 2. suppleant for et år. Tinna fra Aalborg ønsker ikke at være suppleant. 
Lisbeth Larsen, Herning valgt. 

�
6. Budget for 2010 og fastsættelse af kontingent for 2011. 
Kontingent for 2011 kr. 200,00 

7. Eventuelt 
Bestyrelsesmøde og kursusudvalgsmøde inden sommerferien 

Bilag til referat: 
Formandens beretning 2010 Nivå den 14. marts 2010 

Side 



2010 Referat generalforsamling
Foreningen tosprogede småbørns vilkår blev stiftet den 26. februar 2005 her i Odense, så vi 
kan 
fejre foreningens femårsfødselsdag. 

Foreningens kommunikation foregår fortrinsvis elektronisk. Bestyrelsen mødes dog et par 
gange om 
året. 

Bestyrelse 
Den 18. juni 2009 mødtes bestyrelsen til ordinært bestyrelsesmøde og den 2. oktober var der 
bestyrelsesmøde og derefter møde i kursusudvalget. Kursusudvalget består af bestyrelsen 
udvidet 
med Mette Steen Pedersen, Annette Riinbæk, Irene Berri og Lisbeth Larsen. Dejligt med så 
mange 
aktive personer. 

Aktiviteter 
Bestyrelsen forsøgte at arrangere en temadag med Marie Louise Nyberg på Sjælland i efteråret.
Det 
lykkedes dog ikke at få aftalerne på plads. 

Konferencen 
Det er igen i år lykkedes at arrangere en konference, som rigtig mange gerne ville deltage i. 
Tilrettelæggelsen af konferencen kræver virkelig mange ressourcer fra de involverede. Jeg 
synes vi 
skal holde fast i denne todages aktivitet og så arrangere en temadag, hvis det er muligt. 

Hjemmesiden 
Bestyrelsen har stadig intentioner om en mere aktiv hjemmeside. På bestyrelsesmødet i juni 
uddelte 
vi således skriveopgaver til alle bestyrelsens medlemmer, således at der hver måned skulle 
komme 
noget nyt. Der har dog ikke været det fornødne overskud til at gennemføre dette. 

Jeg vil foreslå, at bestyrelsen overvejer om webredaktøren skal være udpeget blandt 
bestyrelsens 
medlemmer. Det kunne måske sætte lidt mere fokus derpå. 

Sprogstimulering tosprogede småbørn 
Sprogstimuleringen til børn med dansk som andetsprog i småbørnsalderen har siden 1999 
været 
obligatorisk for kommunerne og fra 2003 for forældrene. Fra 1996 kunne kommunerne oprette 
forsøg med sprogstimulering. Indsatsen har været beskrevet i Folkeskolelovens §4a. 

I forlængelse af regeringens afburokratiseringsplan, som blev omtalt i Statsministerens 
åbningstale i 
oktober 2009, har Undervisnings-og Socialministeriet fået til opgave at vurdere, hvorledes 
sprogvurderinger og sprogindsats for børn under skolealderen fremover kunne beskrives 
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samlet. 

�
På UVM´s Info møde i november 2009 blev planerne for den fremtidige beskrivelse fremlagt. 
Sprogvurderinger af alle småbørn beskrives fremover i Dagtilbudslovens §11. Ændringsforslag 
til 
lovændringerne har været til høring og foreningen har sendt et høringssvar. Dette ligger på 
hjemmesiden. 

I selve lovteksten er beskrivelserne vedr. tosprogede børn ikke særlige tydelige. Dog fremgår 
det af 
bemærkningerne til lovforslaget at indsatsen fremover skal være den samme. 

”Foreningen for tosprogede småbørns vilkår” skal fremover have langt større fokus på området.

Med de nye mere generelle beskrivelser kan vi frygte, at tosprogede småbørn ikke tilgodeses 
tilstrækkeligt. 

Tosprogede børn med behov for særlige indsatser er stadig i vore institutioner, selv om lovens 
beskrivelser er generelle og taler om børn med behov og ikke nævner de tosprogede børn 
specifikt. 

Afrunding 
Jeg vil gerne slutte med at sige en stor tak til kursusudvalget, som igen i år har lavet en 
vellykket 
konference. 
Med disse ord overgiver jeg beretningen til behandling. 

Tove Larsen 

�
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