Foreningen Tosprogede Børn og Unges vilkår
Mundtlig beretning til generalforsamlingen den 29. maj 2017
Så afholder vi den 3. generalforsamling i den nydannede forening, efter vi slog de to
foreninger: Tosprogede børns vilkår og FOKUTO sammen på den ekstraordinære
generalforsamling den 20. marts 2014.
Jeg vil gerne starte med at præsentere os i bestyrelsen:
Formand Vinie Hansen
Næstformand Ketty Bruun
Kasserer Irene Berri
Bestyrelsesmedlem Noomi Mortensen
Bestyrelsesmedlem Mona Engelbrecht
Bestyrelsesmedlem Sanne Aaskov
Bestyrelsesmedlem Annette Riinbæk
Suppleant: Hashemyeh Sagharichi
Suppleant: Sana El Ali
Bestyrelsesmøder
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden fra august 2016 til marts 2017.
Møderne er blevet holdt på Greve rådhus og har dermed betydet en del
rejseaktivitet for Ketty, der bor i Ålborg. Men da de fleste bestyrelsesmedlemmer
bor på Sjælland er det mest praktisk og også billigst for foreningen.
Den 29. august: Her evaluerede vi den afholdte konference på baggrund af de
skriftlige evalueringsskemaer, som deltagerne havde udfyldt. Der var
gennemgående stor tilfredshed med konferencens indhold. Dog blev der givet
udtryk for, at konferencestedet ikke var stort nok. Derfor besluttede vi at finde et
andet sted og vi valgte Fåborg Fjord, som vi er spændte på at høre, hvad I synes om.
Desuden har vi valgt et sted med overnatning, så deltagerne ikke selv skal stå for
dette, hvis de skal overnatte.
Desuden evaluerede vi generalforsamlingen, hvor der bl.a. blev foreslået, at vi som
forening kunne søge penge i AP Møller fonden. Det har vi undersøgt og vurderet, at
vores forening er for lille til at komme i betragtning.
Desuden blev der efterlyst et Nyhedsbrev fra foreningen. Det har vi talt om, men
ikke nået til at realisere. Det er en god ide, men vi har ikke rigtig haft tid til at lave
det.
Ketty blev genvalgt som næstformand og Mona påtog sig opgaven som fast referent.
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Vi bevilgede et underskudsdækning på kr. 2.253,75 til et lokalt arrangement i Ålborg
og omegn i samarbejde med lokalafdelingen for Børns vilkår under overskriften:
Sprog åbner døre for børn” med Justin Markussen-Brown. Det var et vellykket
arrangement med mange deltagere og slidsene fra oplægget ligger på foreningens
hjemmeside til inspiration for interesserede.

Den 28. oktober: Det var første planlægningsmøde om den årlige konference, hvor
vi besluttede, at det overordnede emne igen skulle være flygtningesituationen og
betydningen for vores pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler.
Desuden talte vi om den nye lovgivning vedr. modtageklassetilbud og besluttede at
følge udviklingen nøje. Vi har fortsat god kontakt til Danmarks Lærerforening, som
planlægger nogle temadage om modtageklasser.
5. januar: Vi fortsatte planlægningen af konferencen og fastsatte priser og budget.
Desuden talte vi om muligheden for, at linjefaget i dansk som andetsprog atter ville
blive indført.
Den 9. februar: Her blev det endelige program for konferencen gennemgået med de
forskellige emner og oplægsholdere. Vi gennemgik konferencebudgettet og
fastlagde de endelige priser for deltagelse. Vi søger at holde prisen så lav som mulig
for at mange får mulighed for at deltage.
Desuden gennemgik vi dagsordenen for generalforsamling, så den kunne sendes ud
med invitationen til konferencen.
Den 27. marts: Der var ca. 80 tilmeldinger til konferencen. Det var vi ikke så
tilfredse med og besluttede at sende en reminder ud til medlemmerne. Vi nåede op
på 128, så det var meget bedre. De praktiske opgaver blev fordelt. F.eks. at sørge for
at kontakte Specialpædagogisk forlag og Dafolo og ”Sproghandleren” for at bede
dem donere boggaver til udlodning blandt deltagere.
Her foretog vi også den endelige planlægning af generalforsamlingen og godkendte
regnskabet, som bliver gennemgået senere på dagsordenen af Irene. Forud har
Irene haft et møde med Mustafa som er foreningens revisor for at få hans
kommentarer. Der er ingen kritiske eller negative bemærkninger fra revisor.

Foreningen Tosprogede Børn og Unges vilkår
Så gennemgik vi valgene, hvor Mona meddelte, at hun ønskede at trække sig, selv
om hun ikke er på valg. Mona er gået på pension og synes, der skal yngre kræfter til.
Det er vi meget kede af, da vi har været meget glade for samarbejdet.
Det førte også til en debat om foreningens berettigelse. Vi har pt. ca. 90 medlemmer
og det er jo ikke meget. Vi har derfor overvejet, om der overhovedet er behov for en
forening som vores. Det vil vi gerne i dialog med jer omkring i dag.
Vi kunne jo godt tænke os at lave andet end den årlige konference og forsøger at
udbygge kontakterne til de faglige foreninger. Det er lykkedes med DLF men ikke
med BUPL.
I forbindelse med samarbejdet med DLF blev vi bedt om at give et høringssvar på
ministeriets materiale til afdækning af nyankomne børns kompetencer. De gav os
dog meget kort svarfrist og da materialet er temmelig omfangsrigt, blev det til et
kortfattet svar.
Vi har svaret, at vi vurderer, det er et godt og spændende materiale, som kan
medvirke til, at vi som undervisere får et bedre kendskab til de nye elever, som
starter i folkeskolen, idet de vurderes på deres modersmål.
Vi har dog også udtrykt bekymring i forhold til tidsforbruget og omkostningerne til
tolke til hele afdækningen - ikke sådan at forstå, at det ikke kan være givet godt ud,
men mere ud fra, om kommunerne vil afsætte tid og penge af til det.
Vi har desuden meddelt, at vi meget gerne vil holdes orienteret om, hvordan
processen med at færdiggøre materialet forløber, og at vi fortsat gerne står til
rådighed som sparringspartnere, dog med et ønske om længere svarfrist.
Så vil jeg også gerne omtale vores hjemmeside, www.tosprog.dk, som vi har haft en
del vanskeligheder med, fordi værktøjet Site Creator, som vi anvender, pludselig
blev nedlagt. Derfor er vi meget glade for samarbejdet med Torben Nielsen, som
hjælper os med hjemmesiden og via en ny Sitebuilder har overført alle sider, links
osv., så vi igen har en velfungerende hjemmeside.
Til sidst vil jeg gerne sige, at vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Det
er meget engagerede personer med en stor viden og engagement, som det er
spændende at være sammen med.
Jeg ser frem til det kommende år. Tak for ordet.

