
INVITATION TIL

Konference om 
sprogpolitik og sprogbrug

Konference for ansatte på tegnsprogede arbejdspladser

Konferencen har til formål, at afdække hvordan sprogpolitikker, sprogbrug på arbejdspladsen påvirker 
menneskers arbejdsliv og professionelle muligheder. Med relevante oplæg undersøges det spændingsfelt, 
der opstår mellem nedskrevne politikker og den praksis der finder sted. 

Konferencen henvender sig til de skandinaviske flersproglige arbejdspladser hvor døve, hørehæmmede og 
hørende ansatte, arbejder med ydelser til gavn for døve og hørehæmmede borgere. 

Målet med konferencen er, at få fremhævet og dokumenteret de relevante teoretiske begreber og gode 
praksiserfaringer, der findes omkring emnet i en vekselvirkning mellem oplæg, debat og refleksion.

Tid: 01. juni 2022 kl. 09.30-17.00

Sted: Comwell H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Pris: 1.995 kr

Tolkning: 
Der vil være 2-3 danske tegnsprogstolke som tolker oplæg og paneldebat. Tolkebehovet i 
debatgrupperne afstemmes internt i grupperne, når disse meldes ud, umiddelbart efter sidste 
tilmeldingsfrist.

Hvem kan deltage:
Denne konference henvender sig til alle medarbejdere og ledere (hørende og døve), som arbejder 
på flersprogede blandede arbejdspladser hvis kerneopgave det er, at yde service til døve og 
hørehæmmede borgere. 

Emner vi berører på konferencen: 
• Udfordringer ved at være en sprogblandet arbejdsplads
• Påvirkninger og konsekvenser for medarbejdere og målgruppe
• Når sprog giver muligheder og begrænsninger
• Løsninger man kan man anvende, for at opnå en “sund sprogblandet arbejdsplads”

Tilmelding: 
Sidste frist for tilmelding er 01. maj 2022.
Tilmeld dig til konferencen her: https://sprogkonference.nemtilmeld.dk/1/

https://sprogkonference.nemtilmeld.dk/1/


09.30-10.00 Ankomst
  Udlevering af navneskilt
  Kaffe og brødbuffet

10.00-10.20 Anne Marie Nielsen og Henriette Bisgaard Andreasen
  Velkomst og praktisk info

10.20-10.40 Dorte Lønsmann og Kamilla Kraft
  ”Sprogpolitik og sprogideologier på flersprogede arbejdspladser”

  Pause

10.50-11.20 Debatgrupper med udgangspunkt i oplægget

  Pause

11.30-11.50 Kim Kanstrup Kjeldsen og Lene Erlandsen, CFD
  ”Vores overvejelser om didaktisk grundlag for sprogindlæring af hørende medarbejdere”

  Pause

12.00-12.30 Debatgrupper med udgangspunkt i oplægget

12.30-13.10 Frokost

13.10-13.30 Janne Boye Niemelä
  ”Bevarelse og fremme af dansk tegnsprog - hvis ansvar?”

  Pause

13.40-14.10 Debatgrupper med udgangspunkt i oplægget

  Pause

14.20-14.40 Magnhild Röd Michalsen og Ragna Huse
  ”Systematisk arbejde med sprogudvikling og sprogholdninger”

  Pause

14.50-15.20 Debatgrupper med udgangspunkt i oplægget

15.20-15.40 Kaffe og kagebuffet

15.40-16.40 Paneldebat

16.40-17.00 Opsamling og tak for nu

Program



Oplæg

”Sprogpolitik og sprogideologier på flersprogede arbejdspladser”

Sproglig diversitet på arbejdspladsen kan være en udfordring, hvis vi ikke er opmærksomme på, hvor 
vigtig en rolle sproget spiller. Dette oplæg tager udgangspunkt i vores forskning omkring flersprogede 
arbejdspladser og de udfordringer, vi har fundet i forhold til kommunikation, inklusion, status og identitet. 
Vi vil vise konkrete eksempler på forskellige typer arbejdspladser. Vi drøfter begreberne sprogpolitik 
og sprogideologi, og hvordan de to begreber kan hjælpe os til at forstå udfordringer forbundet med 
flersprogethed på arbejde. Endelig vil vi gerne lægge op til en dialog om, hvordan en større sproglig 
bevidsthed kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladser med sproglig diversitet.

Dorte Lønsmann
Lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.  
Forsker i sprogpolitik og inklusion på internationale flersprogede arbejdspladser.

Kamilla Kraft
Adjunkt på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.  
Forsker i sprog og arbejde med særligt fokus på sprogideologi og flersprogede 
arbejdspladser.

”Vores overvejelser om didaktisk grundlag for sprogindlæring af hørende 
medarbejdere”

Oplæg med fokus på to områder. Om undervisningen og sprogindlæringen af tegnsprog målrettet hørende 
medarbejdere. Hvad og hvordan er den praksis, der har været anvendt i mange år og hvorfor? Om et 
igangværende projekt med fokus på CFD’s tegnsprogsuddannelse, hvori der er gjort overvejelser om 
udvikling af et didaktisk grundlag og tanker om implementering af CEFR, og hvorfor. 

Kim Kanstrup Kjeldsen
Projektansvarlig og tegnsprogskonsulent på CFD.

Lene Kold Erlandsen
Tegnsprogskonsulent på CFD.



Janne Boye Niemelä
Cand mag. i lingvistik. Faglig leder ved Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk 
Sprognævn. Janne beskæftiger sig med oplysning og rådgivning om dansk tegnsprog og 
står for samarbejdet med relevante interessegrupper og institutioner inden for området 
dansk tegnsprog. 

”Bevarelse og fremme af dansk tegnsprog, hvis ansvar?”

Oplægget sætter fokus på bevarelse og fremme af dansk tegnsprog med udgangspunkt i artikel 21 i FN’s 
handicapkonvention. Jeg stiller spørgsmålet hvorvidt sprogblandede arbejdspladser kan/skal være med til at 
give mulighed for bevarelse og udvikling af dansk tegnsprog.

”Systematisk arbejde med sprogudvikling og sprogholdninger”

Vi har i flere år samarbejdet om projekter i Stiftelsen Signo som handler om at systematisk arbejde med 
sprogudvikling og sprogholdninger. Stiftelsen Signo er den norske version af CFD. Vi vil fremlægge nogle 
empiriske eksempler på situationer som kan opstå i flersproglige miljøer og belyse dem fra forskellige 
perspektiver.

Magnhild Rød Michalsen
Universitetslærer ved OsloMet.

Ragna Huse
Rådgiver og tegnsprogskonsulent i 
Stiftelsen Signo.

Henriette Bisgaard Andreasen 
henriette@styrkeriget.dk

Mobil: 2945 4144

Anne Marie Nielsen
annemani73@gmail.com

SMS: 5055 3051

Konferencens tovholdere:

Både op til og under konferencen, har 
vi til opgave at sikre, at alt forløber 
gnidningsfrit for deltagere  
og oplægsholdere.  
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, 
så tøv ikke med at kontakte os. 

Rapport fra konferencen

Konferencen munder ud i en rapport 
som indeholder beskrivelser af de 
fire oplæg, samt vigtige pointer 
fra debatgrupper og paneldebat. 
Rapporten sendes til alle deltagere, 
når den er færdigbearbejdet. På den 
måde håber vi, at konferencen og 
rapporten kan være med til at styrke 
viden, fundament og videreudvikling 
på de flersprogede arbejdspladser.  


