Referat DSA Netværksmøde
Mødedato: torsdag d. 22-02. 2018, kl. 14.30-16.00
Sted: Jyllandsgade 36, mødelokale 2a
Til stede: Stephanie Sundwall, Nordals, Hanne Johansen, Ulkebøl, Ester Eggert, Humlehøjskolen,
Marie Fink, Global House, Berit Arngrimson, Koordinator for flerkulturelt arbejde i dagtilbud
Afbud: Kirsten Hansen, Sanne (Ahlmann), Gitte (Sønderskov), Susanne Ries

Referent: Marie Fink


Mini Speed Dansk
Berit Arngrimson informerer om statussen på Mini Speed Dansk og børnenes overgang til
distriktsskolerne.
Status: 11 ud af 18 børn skal direkte ud i distriktsskolerne. 3 børn har fået skoleudsættelse
(ikke pga. DSA). Børnenes sprog bliver målt i forhold til ”Vis hvad du kan” -testen for 4-5
årige. Den test blev taget i juli 2017 og igen i februar 2018. ”Vis hvad du kan” ser på det
kommunikative aspekt af sproget og resultaterne er meget positive.
De børn der skal i deres distriktsskole har man et ønske om, at lave et tæt samarbejde med
modtager skolen og de pædagoger der har været sammen med børnene i ”Mini Speed
Dansk” forløbet.
Hvis DSA koordinatorerne gerne vil vide mere om de børn der skal i skole (ud over dem der
har deltaget i ”mini speed dansk”), så er man velkommen til at kontakte Berit Arngrimson.
Det er det nu der skal bygges bro imellem pædagogerne og skolerne. Berit Arngrimson vil
lave en liste over børnene og sende dem ud til DSA koordinatorerne.
Proceduren beskrevet i forhold til ”Vis hvad du kan”-testen bliver sendt ud med referatet.
Testen følger ikke med børnenes mapper, det bliver en personlig overlevering.
”Mini Speed Dansk” fortsætter ikke til næste år fordi årgang 2013 har været længere tid i
Danmark og kan mere dansk, dermed er der ikke behov for samme indsats.



Forslag til emner for fælles netværksmøder
o Det nye sprogvurderingsmateriale. Hvem er materialet henvendt til? (ligger på
EMU)
o Status –hvor mange modtagerbørn er der (opdateret oversigt)
o NUSSA – fælles sparring (så er koordinatorer også færdig med NUSSA-kursus).



Fælles overdragelsesprocedure (10 min.) punkt udgik
o Arbejdsgruppe




Bordet rundt (30 min.)
Bassim Osmann kommer og holder oplæg d.26.9. vedr. det flerkulturelle samarbejde. Fra
kl.14-17. Der er plads til 40 mennesker. Tilmelding er endnu ikke mulig. Det er forbeholdt
det personale, som ikke har hørt oplæg endnu. Berit Arngrimson er koordinator for denne
indsats.
Folder: Viden om traumatiserede børn. Udleveret til mødedeltagere. Hvis man ønsker at
hente hjælp ud til egen skole, så kan man henvende sig til ”modtagelsen” og den ligger på
Insite.
Berit Arngrimson er medlem er tosprogsforening. Næste konference er onsdag og torsdag
d.16.-17. maj. (Program sendes ud sammen med referatet plus tilmelding)
Præsentation af materiale og bøger ”GrUD”, ”stærks sprogarbejde”, ”sprogvejlederen”,
”jeg vil lære dansk før skolestart”, ”børn med flere sprog”. Det kan lånes af Berit
Arngrimsson.










Nordalsskolen blev udtaget til at teste nationaltest til 5.klasse på 6.klasses børn (de elever
der har DSA). Den test havde til formål, at undersøge kvaliteten af testen. Resultaterne
kunne ses af lederne frem til d.31.1. Eleverne lå som forventet og det gjorde de også i den
nationaltest de havde taget forinden test-testen.
På www.opgaveskyen.dk er der lige kommet nogle træningsopgaver der kan bruges til at
træne 4.årgang i at tage nationaltest.
NUSSA fylder meget, det tager tid at begynde at anvende de forskellige trin. Planerne for
hver session bør gemmes og dermed danne udgangspunkt for 2. gang det skal køres
igennem. På Humlehøj er det klasselærere og ressourcepersonalet der udvælger eleverne,
som skal igennem NUSSA forløb. På Ulkebøl er der en klasse der er delt i to, hvor den ene
halvdel skal tage det i NUSSA. Der gøres opmærksom på at det kan være problematisk
udelukkende at arbejde med børn med særlige udfordringer i et NUSSA forløb, fordi
udfordringerne kan blive for store. På Nordals har man også inddraget forældrene i nogle
af NUSSA-timerne, det har været en positiv oplevelse.



Næste møde: 31.05.18, kl. 14.30 – 16.00

