
 
 
 
For indmeldelse i foreningen ”Tosprogede Børn og Unges Vilkår” send mail til: 
 
ireneberri@mail.dk 
 
med oplysninger om 
 
Navn ____________________________________________________________ 
 
Adresse__________________________________________________________ 
 
Tlf.nr.____________________________________________________________ 
 
Email____________________________________________________________ 
 
 
Kontingent kr. 200,- betales på konto: reg. nr. 5396 konto nr. 0310358 
studerende og pensionister halv pris 
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FORENINGEN 

TOSPROGEDE BØRN OG UNGES VILKÅR 

 
 
Foreningen ”Tosprogede børns vilkår” er en faglig forening, 
hvis medlemmer alle beskæftiger sig med- eller har stor interesse for  
arbejdet med tosprogede børn og unge. 
 
Foreningens formål er: 

• at medvirke til, at tosprogede børn og familier opnår 
ligeværdighed og aktivt medborgerskab 

• at medvirke til, at tosprogede børn opnår de bedst mulige 
sproglige og faglige kompetencer i dagtilbud og skole 

• at styrke den faglige og pædagogiske debat og udvikling i 
dagtilbud og skole 

• at udveksle erfaring og viden inden for området 
• at bidrage til den offentlige debat indenfor området 
• at medvirke til medlemmernes faglige udvikling gennem 

afholdelse af kurser og konferencer 
 
Baggrund: 
Forening blev stiftet den 20/3-14 ved at ”Foreningen for tosprogede 
småbørns vilkår” og ”Foreningen for folkeskolens konsulenter for 
tosprogede børn og unge” (FOKUTO) gik sammen og dannede 
foreningen ”Tosprogede børn og unges vilkår”, da der er en 
landdækkende tendens til at samarbejde på hele 0-18 år området. 
 
Den årlige konference: 
Foreningen vil hvert år i foråret afholde en todages konference med et 
aktuelt og relevant indhold med mange forskellige og meget 
professionelle oplægsholdere. 
Konferencen arrangeres af bestyrelsen og kursusudvalget. 
Generalforsamling afholdes i forbindelse med konferencen. 
 
 
 

 
Medlemmer: 
Som medlemmer af foreningen optages personer, der har 
faglige og/eller pædagogiske opgaver i forbindelse med tosprogede 
børn i dagtilbud og skole. 
Andre personer, der ønsker at blive medlem godkendes af 
bestyrelsen.  
Medlemskontingent er kr. 200,- om året. Pensionister og studerende kr. 
100,- om året. 
 
Kontakt foreningen på:         tosprog@gmail.com 
 

Du kan læse mere om foreningen på www.tosprog.dk 

 

http://www.tosprog.dk/

