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INVITATION TIL KONFERENCE 
Integration, kultur og identitet 

Mandag og tirsdag den 29. maj – 30. maj 2017 
Hotel Fåborg Fjord - Svendborgvej 175, 5600 Faaborg 

 
Mandag den 29. maj  
10.00- 10.30  .                     Indskrivning. Velkomst. Kaffe og brød 
 
10.30 –11.30  Vi kan ikke klare os uden menneskerettigheder, Hans-Jørgen Schanz,  
                                            professor, Institut for kultur og samfund, Aarhus Universitet 
                                            FN’s menneskerettigheder, deres opståen, fra idealer til lovgivning. 
                                            Udvikling og overvågning af overholdelsen, kontrolmekanismer. 
                                            De nuværende trusler mod menneskerettighedssystemet i Danmark og i  
                                            verden. 
 
                        
11.30 – 12.30                     Flygtninge med traumer og PTSD, Jette Thulin, konsulent ved     
                                               Integrationsnet, en del af Dansk Flygtningehjælp. 
                                           Flygtninge, hvad kommer de fra, hvad er de typiske udfordringer, som  
                                           familierne kommer med og hvilke vanskeligheder og problemstillinger kan  
                                           vi møde i samarbejdet med familierne. 
                                           Fokus er særligt på de familier og børn, som har oplevet krig, vold    
                                           og tortur eller har følgevirkninger deraf. 
 
12.30 – 13.30 Frokost og kaffe 
 
13.30 - 14.30  Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet,  
                                               Juni Søderberg Arnfast, lektor i dansk som andetsprog, Institut for Nordiske 
  studier og sprogvidenskab. 
                                           ” Når danskerne bosætter sig i udlandet, omtales deres bevarelse af dansk  
                                           som et positivt træk, der siger noget om deres rødder og identitet”. 
                                           Noget anderledes mødes tosprogede familier i Danmark med meget  
                                           forskellige reaktioner, hvis de ønsker at bevare deres børns adgang til  
                                           deres forældres sproglige rødder. 
                                           I oplægget vil Juni give et indblik i de ikke særligt forskelligartede  
                                           begrundelser, som tosprogede forældre giver for at opretholde deres børns  
                                           kompetencer på ” deres andet sprog”og sammenholde det med de faglige  
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                                           diskussioner om flersprogethed og sprogideologier. 
   .’                                              
14.30 -  14.45                         Skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af nedstående to oplæg 
                                                                                                                                                  
14.45-15.45                       1.   Inklusion af børn med minoritetsbaggrund i dagtilbud,  
                                            Henrik Kokborg, Integrationsinfo 
                                            For at opnå den bedste mulighed for støtte og inklusion af minoritetsbørn i  
                                            dagtilbud, er det nødvendigt at kende til børnenes kulturbaggrunde,  
                                            familiens forventninger og opdragelsessyn, samt den sociale kontrol.  
                                            Ligeledes er et godt forældresamarbejde og fagpersoners autoritet/rolle  
                                            afgørende for børnenes trivsel og inklusion. 
  

2. At bygge bro mellem to kulturer, HonarAbdollahi, lærer på Blågårdskolen på Nørrebro i København 
                                            Honar Abdollahi er født i Iran, og hun kom til Danmark som treårig. Hun er                                              
                                            lærer og har arbejdet med de største børn på Blågårdsskolen. Langt de fleste  
                                            elever på skolen er flersprogede og har rødder i flere kulturer. Hun vil  
                                            fortælle om, hvordan hun som lærer bruger sine flerkulturelle erfaringer i  
                                            arbejdet med de tosprogede børns evne og lyst til at udtrykke sig med det  
                                            formål, at styrke tosprogede børns muligheder for at udtrykke sig på  
                                            mangfoldige måder og blive hørt i det samfund, de er en del af. 
                                            Hun vil bl.a. fortælle om spændende projekter, som hun har lavet sammen  
                                            med børnene f.eks. ”Paying it forward” og ”Black lives matters”. 
  
15.45 – 16.15 Kaffepause 
 
16.15 – 17.15                     Habibi, en musikalsk teaterforestilling med Opgang 2, af Pia Marcussen,  
                                           med Bolette Engstrøm Bjerre og Chadi Abdul-Karim og Mads Horsbøl.   
                                           Temamusik af Chadi Alderbas. 
                                            Habibi er et eventyr om identitet, forskelle og frygt. Om hvad der sker, når   
                                           angst og mistro rykker ind i samfundet, ind i familien og ind i individet. 
 
17.15 – 18.30 Generalforsamling for medlemmer af i foreningen ” Tosprogede Børn  
                                            og Unges vilkår”  
19.00 -                 . Spisning og hyggeligt samvær 
  Under spisningen udlodes de udstillede bøger fra Dafolo,  
                                            Sproghandleren og Specialpædagogisk forlag 
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Tirsdag den 30. maj 
 08.45 - 09.00                      Kaffe og croissanter 
 
09.00 – 10.15 En fremmed krydser dit spor, Christian Aziz Høgh, forfatter,  
                                               foredragholder, arabisk/dansk lærer og tidligere sprogofficer. 
                                           Christian Aziz har gennem sit arbejde med flygtningebørn i Røde Kors og i  
                                           Gladsaxe kommune og som sprogofficer i nogle af verden brændpunkter  
                                           erhvervet sig en unik forståelse for, hvilke nationale, regionale og kulturelle  
                                           karakteristika, der er essentielle at kende til, for at komme til at lykkes i  
                                           integrationsmødet. 
 
10.15 – 10.30 Skift til gruppeoplæg, vælg mellem et af to nedenstående oplæg 
 
10.30 – 11.45                     1.    Mere end ABC - Tidlig literacy i dagtilbud, Trine Kjær Krogh, cand.  
                                            mag.lektor. 
                                           Trine arbejder med en bred forståelse af tidlig literacy med afsæt i Hanen- 
                                           programmets ”Mere end ABC” . Vi vil komme omkring relationelle  
                                           aspekter, og se på eksempler på, hvordan man bedst kan styrke børnenes  
                                           narrative færdigheder gennem aktiviteter, lege og læsning.  
                                           Vi skal bl.a. diskutere pædagogiske metoder, som styrker børnenes  
                                           forståelse og evne til at udtrykke sig.  
 
    

                               2.      ZENOBIA, Morten Dürr, forfatter, MA i radiojournalistik og  
                               cand.mag i film- og medievidenskab.                                           Morten Dürr vil fortælle om arbejdet og hensigten med tegneserien  

                                          “Zenobia”, der beretter om den syriske pige Amina, som flygter fra krigen i  
                                          Syrien. Forfatteren vil ligeledes fortælle om og læse op fra sin bog “Omar,  
                                          Amir, Fatima og Samira” - som er en samlet udgavet af fire letlæste bøger,  
                                          der alle handler om nydanske børn samt børn med flygtningebaggrund. 
                                           
11.45. – 12. 45 Frokost 
 
12.45 – 13.45                    Flygtninge er mennesker, der har mistet deres drømme og skal kæmpe  
                                          for at finde nye, Fatima Osborne, bachelor i optrimiti, foredragsholder,
                     medstifter af foreningen ”Tro i Harmoni”, der arbejder for at  
                                          skabe bro mellem mennesker med forskellig tro, samt Imam i den kvindelige  
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                                          moske i København. Fatima tager udgangspunkt i sit liv, der begyndte i  
                                          Somalia, hvor hun levede sammen med sin mormor som nomade. 
                         
 
 
13.45 – 14. 00                   Kaffe og afrunding af konferencen 
      Konferencepriser:  Incl. medlemskab   Uden medlemskab  
Konference med enkeltværelse               2.900,00 kr                                 3.100,00 kr  
Konference med dobbeltværelse               2.700,00 kr                                 2.900,00 kr  
Konference  uden overnatning              2.300,00 kr                                 2.500,00 kr  

 
Der er mulighed for gratis bustransport fra Odense banegård mandag kl. 9.00  
og hjemtransport fra Hotel Fåborg Fjord kl. 14.30. 


