Bestyrelsesmøde nr. 5 den 12. marts 2018
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Anette Riinbæk, Noomi Mortensen, Karina Hvid,
Sanne Aaskov
Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 4, kl. 12.15-15.30.
Forplejning: Vi starter med at spise frokost fra rådhusets kantine.
Mødeleder: Vinie
Referent: Karina
Dagsorden:
1. Opfølgning på kontakt til
BUPL og FOA og DLF

Ansvarlig:
Sanne, Ketty
og Noomi

Referat:
Endnu ikke fulgt op på BUPL (Irene).
FOA har sagt ja til at have kontakt.
Kontaktperson er Birgit Stegtmann.
Tilbagemelding efter bestyrelsesmødet
omkring hvilke emner, vi kan samarbejde
om. Kette har sendt konferenceprogrammet
til FOA. Der er muligvis to medarbejdere,
som gerne vil deltage. Det kunne være en
god idé at reklamere for hinandens
konferencer og evt. deltagelse, hvis det er
relevant.
Vi er i gang med at udarbejde en
samarbejdsaftale til DLF. Når den er færdig,
kan den sendes til FOA som inspiration.
Samarbejdet kunne være omkring lovstoffet, udviklingsområder.
Vinie prøver at tage kontakt til DLF.
Vi afventer referat fra møde vedr. tolkning
(Irene).

2. Konference 2018,
- Status på tilmeldinger
- Evalueringsskema
- Præsentation af/ansvar
for de enkelte oplæg
(gennemgang af
programmet)

Irene
Ketty
Alle

Der er 100 tilmeldte. Der mangler dog et
par stykker, som endnu ikke har indsendt
skemaer. Irene har rykket for disse. Der er
ingen tilmeldt fra Københavns kommune.
Tvivl om der er sendt noget ud til dem.
Ketty undersøger det.
Der er kun knapt 40 af vores medlemmer
tilmeldt. Irene sender invitationen ud til

vores medlemmer igen sammen med en
før-invitation til generalforsamlingen.
Evalueringsskema:
Gennemgang af skemaet. Enkelte tilføjelser
og rettelser. Ketty sender det ud igen, når
det er rettet.
Mål:
At give deltagerne ndsigt i:
-hvad læring indebærer for tosprogede børn
og unge.
- hvad tosprogede børn og unges vilkår
betyder for opnåelse af det gode liv i
Danmark.
Vinie kopierer evalueringsskemaet i det
antal eksemplarer, som der er deltagere.
Program: Præsentation
Velkomst og præsentation af første iog
andet indslag: Vinie
Justin: Ketty
Pia Thomsen: Sanne
Jette Kjærgaard: Vinie
Tina Tornbæk Nielsen: Ketty
Omar: Irene
Gruppeoplæg: Vinie
Torsdag:
Nagieb Khaja: Karina
Gruppeoplæg: Vinie
Bilitteracy: Annette
Inspirationsmateriale: Vinie
De Blå Stjerner: Ketty

3. Generalforsamling 2018
- Indkaldelse, senest 15.
april, vedhæftet
- Beretning, er ikke færdig
- Regnskab 2017
- Fastlæggelse af kontingent
- Valg

Vinie
Vinie
Irene
Alle
Alle
Alle

Kommentarer til indkaldelse:
1. Referent: Karina, dirigent: Sanne
Beretningen bliver sendt til
bestyrelsen inden konferencen.
Gennemgang af regnskab: Irene
Fastsættelse af kontingent for 2018: kr 200,Indkomne forslag skal være Ketty eller Vinie
i hænde senest 2. maj.

4. Forslag til ”Lov om ændring af
dagtilbudsloven” Styrket
kvalitet i dagtilbud, øget
fleksibilitet og frit valg for
forældre mv.

Sanne

Udsat, da Sanne har meldt afbud.

5. Mødeplan:

Alle

Næste møde den 15. maj kl. 18 på Hotel
Fåborg
Konference 2018 den 16.-17. maj på Hotel
Fåborg Strand.

6. Eventuelt

Ketty: Torben har lavet en forespørgsel
omkring punktet ”i fokus” på vores
hjemmeside. Indholdet i ”i fokus” er fra
2016, så det er ikke så relevant mere. Ketty
skriver til ham, at indholdet lægges som et
selvstændigt link i stedet for.
Emnerne i ”i fokus” skal være faglige og ikke
politiske. Vi vil være opmærksomme på at
komme med punkter, der er relevante til
punktet. Forslag om at det sættes på
dagsordenen til bestyrelsesmøderne.

