Bestyrelsesmøde nr. 1 den 23. august 2018
Deltagere: Vinie Hansen, Ketty Bruun, Irene Berri, Mubeen Hussain, Aida Mansour, Sanne Aaskov,
Karina Hvid.
Afbud: Ketty Bruun og Aida Mansour

Sted: Greve Rådhus, Rådhusholmen 10, mødelokale 2. sal, kl. 12.30-16.30.
Forplejning: Vi starter med at spise frokost i rådhusets kantine.
Mødeleder: Vinie
Referent: Karina
Dagsorden:
1. Velkommen til Mubeen og
Aida og præsentation af
bestyrelsen
2. Konstituering:
- Næstformand
- Fast referent eller skal
jobbet gå på omgang?
3. Konferencen den 16-17. maj
- Evaluering af og
opfølgning på
konferencens indhold, se
vedhæftede
evalueringsopsamling fra
Ketty
- Konferencestedet Fåborg
Fjord er genbestilt til den
29-30. april 2019
- Regnskab for konferencen
- Første ideer og forslag til
konferencen i 2019

Ansvarlig:
Alle

Referat:
Præsentation af bestyrelsen og velkommen
til Mubeen.
Vi tager op næste gang, om Ketty vil
fortsætte som næstformand.
Karina fortsætter som referent.

Alle

Irene
Alle

Evalueringsskemaet blev gennemgået.
Generelt ønske om mere tid til networking
deltagerne imellem.
Vi skal få deltagerne til at reflektere i højere
grad. Hvad tager man som deltager med sig
hjem, og hvordan vil man formidle sin nyerhvervede viden.
Forslag:
-Puk Damsgård (Vinie undersøger, om hun
kan komme og holde et oplæg)
-Et tema omkring østeuropæiske børn.
Geeti Amiri (”Glansbilleder”) – der kan være
en risiko for, at hun taler ned til publikum.
-Camilla Kaj Paulsen (børnebogsforfatter
”Nour og Noras første dag i børnehave”)
- Elli Jokar (Det Slører Stadig)
(underholdende indslag) (Irene)

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

Alle

Vedr. budgettet:
Samlede indtægter: 348.000 kr.
Samlede udgifter: 320.544,75 kr.
Overskud: 27.455,25 kr.

Alle
3. Kommende arrangementer:
Multikulturelle skoler 2018
den 12-13. november på hotel
Nyborg Strand
Program vedhæftet

4. Emner til kommende
bestyrelsesmøder

Referatet blev gennemgået

Alle

Vinie skal holde oplæg på konferencen.
Karina deltager på foreningens vegne.
Vi skal gøre Multikulturelle Skoler
opmærksomme på, at vi som forening gerne
vil deltage i planlægningen af konferencen
og indgå i dialog om indhold. (Mubeen
henvender sig på foreningens vegne)
Resultatet af læringsløft-projekt (3 årigt
projekt) (Mubeen)
Struktur for og organisering af vores
konference (hvor mange oplæg, antal af
workshops, indlægning af pauser osv.)

5. Mødeplan:
- Vi skal have fastlagt en
mødeplan frem til næste
generalforsamling i 2019
6. Eventuelt

Alle

Hvordan kan vi tænke netværksdannelse i
forhold til deltagerne på konferencen
(måske på tværs af kommunerne?)
Vinie skriver nogle datoer ud som forslag for
næste møde, hvor vi forhåbentlig alle kan
deltage, og så fastlægger vi møderækken
næste gang.
Inspirationsmateriale:
Ny bog: Line Møller Daugaard, Nina Hauge
Jensen og Kitte Søndergård
Kristensen:”Nyankomne elever i skolen”
Vedr. forespørgsel fra Ketty omkring ”Børns
Vilkår”. Vi lægger det ud på hjemmesiden,
men vi er enige om, at vi ikke skal sende det
ud til vores medlemmer, da det kan
opfattes som spam, som det kun er relevant
for de, der bor i nærområdet.
Torben har fået honorar for hjemmesiden.

