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Handling Konkrete aktiviteter Tidshorisont 

Foreningens idegrundlag 

drøftes på alle plan i 

foreningen, så vi i langt 

højere grad skønner på, at 

det nordiske samarbejde 

er noget unikt - set i 

globaliseringsperspektiv 

1. Foreningen vil forsøge at 

skærpe synligheden i medierne 

omkring nordiske forhold og 

foreningens rolle i den 

sammenhæng. 

2. Til landsstyremøder vælges et 

tema, der kan belyse elementer 

i foreningens idegrundlag. 

3. Der bringes artikler i Norden 

NU, som kan uddybe 

foreningens idegrundlag. 

4. Lokalafdelinger opfordres til 

at tage emner op med relation 

til foreningens idegrundlag. 

Opfordringer kan med 

mellemrum bringes i 

Tillidsmandsinfo og ved det 

årlige tillidsmandsmøde.  

 

 

 

 

 

 

Dato for 

landsstyremøder 

 

 

 

Hvert nummer af 

Norden NU bringer 

mindst en artikel med 

udgangspunkt i 

foreningens idegrundlag. 

 

Med jævne mellemrum 

Der arbejdes på flere 

planer for at få politisk 

gehør for et større 

statstilskud til Foreningen 

NORDEN 

1. Problematikken nævnes ved 

passende lejligheder over for 

politikere. 

I forbindelse 

finanslovsdrøftelser 

Der arbejdes på flere 

niveauer med at få 

projektvirksomheden i 

gang igen 

1. Når der er nye projekter i sigte 

skal forretningsudvalget 

beslutte om foreningen skal 

søge om at få administrationen 

tildelt.  

Når mulighederne 

opstår 

Der sættes fokus på 

Nordjobb med henblik på 

at sikre større deltagelse af 

danske unge i Nordjobb og 

til fortsat at udbygge 

1. Nordjobbkonsulenten 

kontakter relevante lokal-

afdelinger med henblik på at 

samarbejde om at skaffe 

Forår  

 

 

 

 



tilbuddet af relevante 

arbejdspladser til unge fra 

de nordiske lande 

arbejdspladser til Nordjobbere 

udefra. 

2. Lokalafdelinger uddeler 

materiale om Nordjobb på 

steder hvor der kommer unge 

mennesker 

(Skoler, klubber, uddannelses-

institutioner mv.). 

3. Der igangsættes en drøftelse af, 

hvordan lokalafdelingerne i 

højere grad kan medvirke til – 

og få gavn af – Nordjobb. 

 

 

Forår 

 

 

 

 

 

Løbende 

Kommunikation og 

udbygning af sociale 

medier og online 

marketing 

1. Landsforeningen vil arbejde 

for, at der bliver en bedre 

sammenhæng mellem 

foreningens blad, hjemmeside 

og brugen af sociale medier og 

online marketing. 

2. Landsforeningen arbejder for 

en udbygning af samarbejdet 

med de andre Norden-

foreninger på alle dele af 

kommunikationsvirksomheden, 

herunder opbygningen af et 

fællesnordisk nettidskrift. 

3. Landsforeningen sikrer via den 

fællesnordiske 

skolehjemmeside, at der 

formidles nyheder og relevante 

undervisningsforløb til 

skolerne, som også via 

hjemmesiden kan etablere 

kontakt til venskabsklasser i 

andre nordiske lande. 

Løbende  

 

 

 

 

 

Løbende 

 

 

 

 

 

 

Løbende 

Landsforeningen sikrer, at 

der formidles information 

og materialer til skoler og 

biblioteker om Morgengry 

og Skumringstid 

1. Landsforeningens 

uddannelsesudvalg søger 

indflydelse på tidsplanen 

vedrørende fastlæggelse af 

temaer og udvalg af tekster. 

2. Når materiale og tekster 

foreligger giver 

uddannelsesudvalget melding 

til medlemsskoler og biblioteks-

medlemmer. 

Materiale skal være 

klart først på året  

 

 

 

Tidligt forår 

 

 

 

 



3. Uddannelsesudvalget søger at 

udbrede kendskabet til 

biblioteksugen til skoler og 

biblioteker, der ikke er 

medlemmer. 

Efter sommerferien 

Landsforeningen støtter og 

yder bistand til 

lokalafdelinger, der ønsker 

hjælp i forbindelse med 

ændringer i 

venskabsbysamarbejdet på 

grund af 

kommunalreformen og 

varetager kontakten til 

Kommunernes 

Landsforening på dette 

område 

1. Sekretariatet fortsætter 

kontakten med KL om 

venskabssamarbejdet. 

2. Lokalafdelinger i kommuner, 

der har afbrudt det officielle 

venskabssamarbejde, støttes i 

at opretholde forbindelse til 

lokalafdelinger i tidligere 

venskabsbyer. 

3. Foreningen NORDEN arbejder 

nationalt og lokalt på at 

inddrage det lokale foreningsliv 

mere i det nordiske venskabs-

samarbejde. 

Løbende 

 

 

Løbende  

 

 

 

 

 

Løbende 

Foreningen NORDEN 

fylder 100 år i 2019 

1. Foreningen har nedsat et 

udvalg, der skal forberede 

aktiviteter i forbindelse med 

jubilæet. 

2. Jubilæets fokus skal være på 

det idepolitiske og fremad-

rettede. 

3. Der skal lægges op til høj grad 

af eksponering af foreningen i 

2019 på lokalt, nationalt og 

nordisk plan. 

 

 

 

 

Lokalafdelinger og 

kredse inddrages 2016 – 

2019 

 

2019 

Der gennemføres nordisk 

forfatterturne 

1. Projektet gennemføres i 

samarbejde med et afgrænset 

områdes skoler og foreningens 

lokale eller regionale struktur. 

Løbende 

Nordisk kulturuge 1. Foreningen NORDEN 

samarbejder med Rødding 

Højskole om gennemførelsen af 

en Nordisk kulturuge. 

Hvert år 

Ny folkeskole 

 

 

 

1. Foreningen markedsfører sit 

skolemedlemskab over for nye 

potentielle skolemedlemmer. 

2. Lokalafdelingerne modtager 

nu halvdelen af skolemedlems-

kontingentet, hvilket betyder et 

Løbende  

 

 



større fokus – også lokalt – på 

folkeskole- reformens nye 

muligheder for det lokale 

foreningsliv.  

Civilsamfundets 

involvering i de officielle 

nordiske organers 

beslutningsforberedelse  

1. Foreningen NORDEN 

arbejder sammen med de 

øvrige Norden-foreninger for 

at inddrage de nordiske civil-

samfundsforeninger i beslut-

ningsforberedelsen. 

Løbende  

Folkemødet på Bornholm 1. Der tages initiativ til at 

opprioritere Foreningen 

NORDENs synlighed på 

folkemøderne på Bornholm. 

2. Der tages særlige initiativer i 

forbindelse med Folkemødet 

på Bornholm og folkemøderne 

i de andre nordiske lande i 

forbindelse med foreningerne 

NORDENs jubilæer i 2019 

 

 

 

Løbende 

 

 

 

 

 

2019 

 


