FORENINGEN FOR TOSPROGEDE SMÅBØRNS VILKÅR. www. tosprog.dk

Invitation til konference
Mandag den 19. og tirsdag den 20. marts 2012 i Bygningen i Vejle

Bygningen, Ved anlæget 14 B, 7100 Vejle (indgang gennem butikscentret mary´s)

Konferencens tema: Sproget skaber virkeligheder. Sprog og sprogbrug
Tosprogede, etniske minoriteter, nydanskere, mindretal, indvandrere, immigranter, m.m.
Dagsprogram for mandag den 19. marts:
Kl 10.30 - 11.15

Ankomst, registrering, kaffe, brød, velkomst

Kl. 11.15 - 12.30

Gitte Haslebo.
Erhvervspsykologisk konsulent. Forfatter.
Bl.a. redaktør på bogen. “Nye veje for
journalistik - Når sprog skaber
virkeligheder”

Kl.12.30 - 13.30

Frokost

Hvordan konstrueres
sproget?
Få ideer til, hvordan du selv
kan mestre sproget og bidrage
til at skabe en mere
ønskværdig kommunikation.

Kl 13.30 - 14.15

Bergthora Kristjánsdóttir.
Adjunkt ph.d.Institut for Uddannelse &
Pædagogik. Aarhus Universitet.

Sprogbrug og sprogpolitik.
Indsatser og perspektiver i
arbejdet med tosprogede
småbørn gennem tiderne

Kl 14.15 - 15.00

Birgit Elgaard
Uddannet pædagog. Tidligere
forbundsformand for BUPL.
Socialdemokratisk politiker fra Aalborg.
Medlem af tværpolitisk børnetænketank
med fokus på 0-6 årsområdet.

Tænketankens bud på:

Kl 15.00 -15.30
Kl 15.30 - 16.30

Kl.18.00 -19.00

Fremtidens indsatser og
perspektiver i arbejdet med
tosprogede småbørn.

Kaffe
landsturnerende teater med fokus på
integration og mangfoldighed.

HVOR REGNBUEN ENDER.
Ny forestilling om hvordan
venskaber knyttes på tværs af
forskelle.

Middag i Bygningen (inkluderet i
konferenceprisen)

Obs. Inden middagen holdes
generalforsamling for foreningens
medlemmer. Nærmere info følger

Opgang2: Et professionelt
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Dagsprogram for tirsdag den 20. marts:
Kl 9.00 - 9.30

Kaffe og croissant

Kl. 9.30 - 10.30

Jens Normann Jørgensen
Sprogprofessor. Københavns Universitet

Kl 10.30 - 11.00

Kaffe

Kl. 11.00 - 12.00

Rene Arnold Knudsen
Skoleleder på Herningvej Skole i Aalborg.
Skolen er en kommuneskole med knap
400 elever fra 0.kl. til 9.kl. En stor del af
eleverne har anden sproglig baggrund
end dansk. Der er 21 forskellige
nationaliteter på skolen.

Kl 12.00 - 13.00

Frokost

Kl.13.00 - 14.00

Frans Ørsted Andersen
Ekstern forsker, cand.pæd.psyk. og
ansat som lektor på Center for
Grundskoleforskning ved Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus.

Vuossari - en finsk
ghettobørnehave.
De finske børnehaver har
generelt og med særlig
intensitet i ghettoer, meget
fokus på tidlig omfattende
sprogindsats,

Kl.14.00 - 15.00

Martha Sif Karrebæk.
Cand.mag., ph.d., postdoc. Institut for
Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
Københavns Universitet.

Børnehavedansk er ikke
noget for indvandrerbørn.
Et nuanceret billede af
sprogindlæring i en
daginstitution.

Kl.15.00 - 15.30

Kaffe

Kl. 15.30 - 16.00

Afrunding af konferencen
+ lille kulturelt indslag

Pris for deltagelse i konferencen:
Medlemmer af foreningen: Kr. 1550,Ikke medlemmer:
Kr. 1750,-

Sprog, sprogere, sprogest.
Det foranderlige sprog
Vi leger med sproget. Og vi
optræder med sproget for at
skabe en identitetsopfattelse.

Når alle er forskellige er
ingen anderledes.
Hvordan og hvornår skabes
de optimale læringssituationer, når mangfoldighed
er et grundvilkår.

