
Invitation til gratis temadag om tosprogede elever i folkeskolen 
 
Danmarks Lærerforening afholder i samarbejde med Skolelederforeningen og UCC en gratis temadag om 
tosprogede elever. Temadagen henvender sig til lærere og ledere fra samme skole. Begge parter skal være 
repræsenteret. 
 
Formål 

Formålet med dagen er at bidrage til netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem skoler samt at koble 
forskningsviden med praksisviden. Derudover skal dagen understøtte lærere og ledere, så de kan iværksætte 
konkrete tiltag på deres skole. 
 
Temadagen finder sted: 
15. januar 2018  
Sinatur Hotel Storebælt 
Østerøvej 121, 5800 Nyborg  
Tlf. 6531 4002 
www.hotel-storebaelt.dk 
 
Temadagen begynder kl. 10.00 og slutter kl. 15.00. Der vil være morgenmad fra kl. 9.30. 
 
 
Program 

Kl. 9.30 – 10.00: Morgenmad 
Kl. 10.00 – 10.10: Velkomst og rammesætning 
Kl. 10.10 – 10.30: Fælles oplæg: ”Resursesyn på flersprogede elever i skolen” v/Helene Thise, lektor UCC  
Kl. 10.40 – 12.10: Temaworkshop: Faciliteres af forskere fra UCC ud fra deltagernes ønsker 
Kl. 12.10 – 13.10: Frokost og netværk 
Kl. 13.10 – 14.40: Temaworkshop: Faciliteres af forskere fra UCC ud fra deltagernes ønsker 
Kl. 14.40 – 15.00: Kontaktformidling og netværksdannelse.  
 
Forskere og lektorer fra UCC: Helene Thise, Charlotte Bie, Stine Kragholm Knudsen, Katja Vilien, Mette 
Ginman. 
 
 
Praktiske oplysninger 

Hver skole skal være repræsenteret ved leder og lærere. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, dog 
således at der sikres deltagelse af skoler med forskellige erfaringer og succeser i arbejdet med tosprogede 
elever - med marginaliseringsproblematikker og/eller faglige og sociale problematikker. Ved tilmeldingen vil 
vi gerne vide hvilke to temaer, der optager jer mest på jeres skole. Vi vil, i den udstrækning det kan lade sig 
gøre, tematisere workshopsene efter deltagernes ønsker. 
 
Temaer vil være: 

 At føle sig hjemme som nyankommen/tosproget elev 

 Forældresamarbejde 

 DSA i alle fag 

 DSA for en enkelt elev 

 Modtagelse af nyankomne 

 Aktuel udfordring som I ønsker tematiseret i en workshop. 

 
Tilmelding skal ske via dette link senest den 8. januar 2018. 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19628124&uid=910204997&&&http%3A%2F%2Fwww.hotel-storebaelt.dk%2F
https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&titleid=629&topmenuid=8


 
Det er gratis at deltage. Transport og evt. vikardækning dækkes af skolen. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte konsulent i Danmarks Lærerforening Juliane Ø.V. Christiansen på e-
mail jch@dlf.org. 

 

mailto:jch@dlf.org

