Bestyrelsesmøde nr. 1 den 17. august 2017:
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Sanne
Aaskov, Karina Hvid.
Gæst: Mona Engelbrecht,
Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 3, kl. 12.30-16.30.
Forplejning: Vi starter med at spise frokost fra rådhusets kantine.
Mødeleder: Vinie
Referent: Karina
Dagsorden:
1. Præsentation af bestyrelsen
og velkommen til Karina
2. Konstituering:
- Næstformand
- Fast referent eller skal
jobbet gå på omgang?

Ansvarlig:
Alle

Referat:
Ketty valgt til næstformand
Karina valgt til referent
Ketty bringer problematikken op omkring
forskellige ansvarsområder. Forslag om, at
én har kontakten til Torben, som står for
hjemmesiden. Der er nogle oplysninger på
hjemmesiden, som ikke er opdateret. Ketty
tjekker fremover, om hjemmesiden er
opdateret. Ketty tjekker også foreningens
mail.
Vinie har sendt besked til Torben, at der er
nogle oplysninger, der mangler på
hjemmesiden.

Alle
3. Konferencen den 29.-30. maj
- Evaluering af og
opfølgning på
konferencens indhold, se
vedhæftede
evalueringsopsamling fra
Mona
- Konferencested er bestilt
og Nyborg Strand er valgt
til den 16.-17. maj 2018
- Forslag til temaer fra dette
års konference:
- Ny lovgivning vedr.
modtageklasser
(organisering af
Irene
modtagetilbud),

Evalueringen blev gennemgået. Konklusion:
Overordnet er det en positiv evaluering.
Forslag til oplæg til næste konference:
• Nye og bedre måder at modtage
børn og familier på, så eksilstress
undgås: 2 deltagere
• Hvordan man modtager børn i
daginstitutionerne
• Kulturelle karakteristika – mere om
det, det giver forståelse

-

ny lovgivning vedr.
tosprogede børn, der ikke
er i dagtilbud
(sprogvurdering af 2-årige)

2. Evaluering af og opfølgning på
generalforsamling, se
vedhæftede referat fra Mona

3. Hjemmesiden:
- Udbetaling af honorar til
Torben
- Andet

Alle

God debat til generalforsamlingen.
Gennemgået. Se evt. punkt 5 for punkter fra
generalforsamlingen, der tages op til
kommende bestyrelsesmøder.
Vinie sender Irene en mail, så der kan
udbetales honorar.

4. Kommende arrangementer:
Multikulturelle skoler 2017
den 20-21. november på hotel
Nyborg Strand

Børne- og Socialministeriets konference
Børns Sprog afholdes ikke – i stedet
afholdes der en landsdækkende konference
den 30. november. Tilmelding/program
kommer ud medio september.

5. Emner til kommende
bestyrelsesmøder:
- Konference 2018, indhold
- Opfølgning på ny
lovgivning om
modtageklasser og
sprogvurdering af 2-årige
- Inspirationskatalog- Om
modtagelse og
undervisning af
nyankomne elever, UVM

Regnskabet for konferencen er ikke færdigt
endnu, da der har manglet nogle betalinger
fra Københavns Kommune. Punktet tages
op på næste bestyrelsesmøde. Der er ca.
20.000 kr i overskud.
Jo Gudmundson har kontakt til BUPL. Sanne
følger op på, om hun ved, at vi er
interesseret i at få en kontakt til BUPL.
Ketty følger op på, om FOA har mulighed
for/lyst til at indgå et samarbejde med
foreningen.
Mulige oplægsholdere/emner til
konferencen 2018:
- Mozdeh Ghasemyani om
traumatiserede flygtninge.
- Mette Blauenfeldt
- Else Rydding? (evt. workshop)
- Sabine Hansen ”hvordan er det
at arbejde i en modtageklasse”.
- Christian Friis Bach
- Nigieb Khaja (jounalist, der har
rejst i Syrien)
- Mariam Alhaji
- Özlem Cekic

6. Mødeplan:
- Vi skal have fastlagt en
mødeplan frem til næste
generalforsamling i 2018
7. Eventuelt

Alle

Hvordan kan man gøre foreningen mere
synlig.
- Artikler i de forskellige fagblade
- Facebookside
2.10.17
29.11.17
8.1.18
12.3.18
Irene orienterede om status på
medlemstal/medlemskab
Irene laver en opgørelse over antal
medlemmer til næste møde.

