Foreningen for Tosprogede Børn og Unges Vilkår
Bestyrelsesmøde nr. 4 den 22. januar 2016
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Mona
Engelbrecht, Faten El‐Ibari
Afbud: Sanne Aaskov og Sanja Grcic
Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 3, kl. 12.30‐15.30.
Vi starter med at spise frokost i rådhusets kantine
Mødeleder: Vinie

Foreningen for Tosprogede Børn og Unges Vilkår
1. Referent: Mona
2. Planlægning af konferencen
2016:
- Gennemgang af første
udkast til program

Alle
Jesper Berthelsen: Ketty sørger for et par
linjer: Aktuelt om flygninge nationalt og
internationalt set med Røde Kors øjne. Evt.
også frivillig netværk og professionelles (lrere
og pædagogers) samarbejde dem.
10.000kr afsættes til Røde Kors
Knud Helborn: Noomi sørger for titel og lidt
mere tekst.
6.000kr afsat til honorar.
Birgitte Bækgaard kommer sammen med
Jonna Wrickley. Begge betales af Ministeriet.
(lærere) Hendes oplæg flyttes til tirsdag.
Gurli Joensen skal have betalt transport ca
1000kr. Den gode modtagelse af flygtninge.
Marianne Kirkegård vil fortælle om
modtagelse af børn især i dagtilbud. Ketty
sørger for tekst.
Walk and talk mandag: 3 kvarter
C:takt: Lægges evt. tirsdag kl. 13.30‐14.30
9000kr Faten melder tilbage med økonomi.
Ringer til Vinie mandag.
Ahmad Mahmoud: Flyttes til evt. til mandag
kl. 15.30.
Generalforsamling mandag kl. 17.15.
Helene Türkmen: adjunkt i dansk som
andetsprog ved UCC. Ketty sender tekst.
Interkulturel pædagogik: udgår
Lone Wulff: Hendes oplæg flyttes til et oplæg
for alle om tirsdagen
Mobeen: Oplægget vinkles til hvordan den
god modtagelse fra modtagelsesklassen til
almindelig klasse kan se ud. Oplægget flyttes
til mandag.
Inge Schou Larsen: Ketty beder Inge udbrede
oplægget til overgange generelt set ud fra en
psykologisk vinkel.
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-

Konferenceaftale

Budget for konferencen

Konferenceaftale:
Aflysning af oplægsholdere vil ske senest den
2.5.16
Budget: Irene oplyste følgende deltagerpriser,
som vil dække omkostningerne:
Ved 100 deltagere: 1972 kr.
Ved 150 deltagere: 1623 kr.
Ved 200 deltagere: 1448 kr.
Ved 250 deltagere: 1344 kr.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling:
Kontingent betales samtidig med
konferencetilmeldingen:
1850 kr. for medlemmer incl. kontingent for
2016
1950 kr. for ikke medlemmer incl.
medlemskab af foreningen resten af 2016.

-

Udsendelse

Udsendelse af program:
Deadline for programændringer er fredag den
12. februar til Vinie, som sender det videre til
Irene.

-

Bookning af hotel til
bestyrelsen

Booking af hotel: Irene booker for bestyrelsen
som sidst

-

Andet

Generalforsamling:
Irene varsler indkaldelse af
generalforsamlingen med standarddagsorden
og indkomne forslag inden 14 dage fra
22.01.16 og endelig indkaldelse skal være
inden 23. april 2016
Tilmeldingsfrist til konference er senest
26.04.16
Afbestilling af Bygningen i Vejle: Ved
afbestilling senere end 2 uger før den 23.maj
16 betales 50% af det bestilte, ved afbestilling
senere end 2 dage før den 23.maj 100% af det
bestilte.
Evalueringsskema tages op næste gang.
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2. Validering af vores
domænenavn
-

Tilpasning af
samarbejdsaftale med
Danmarks Lærerforening,

Vinie

Udsat

Noomi

Udsat

Mona
3. Se på foreningens formål,
arbejder vi med hele formålet?

Udsat

4. Mødeplan: Der skal aftales
møder frem til konferencen

Alle

Bestyrelsesmøde den 29.04.16. Mødet
forlænges med en time

5. Eventuelt

Alle

intet

6. Punkter til kommende møder:
- Fokus på FB

