
 

Hvad får man ud af et skolemedlemskab? 

I læseplanen for faget dansk fremgår, at eleverne skal læse norske og svenske 

tekster og undervises i nordiske forhold. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, 

og selv om det er et krav, så har det alt for mange steder været en ”op ad bakke” 

opgave for både lærere og elever. 

Eleverne skal jo ikke lære sprogene, som man skal lære engelsk, tysk, fransk 

mm. Her drejer det sig om at gøre sig bekendt med det skandinaviske sprog og 

lege og lytte sig til forståelsen af vore nabosprog. Via Foreningen NORDENs 

skoleportal har både elever og lærere mulighed for at få kontakt med en skole-

klasse i et andet nordisk land, få nye venner og finde på noget sjovt sammen. 

 

 

 

 

 

 

 Se og brug foreningens skolehjemmeside: www.nordeniskolen.org 

 

 Bliv skolemedlem i Foreningen NORDEN og få del i fordelene. Medlemskab 

af Foreningen NORDEN giver mange fordele for skoler, der arbejder nor-

disk. Vi har en række aktiviteter og tilbud specielt for vore skolemedlem-

mer. Vi har erfaring med venkabsklasser og udvekslingsrejser og rådgiver 

gerne med økonomi i forbindelse med rejser. Vi har også 100 lokalafdelin-

ger i Danmark, som gerne hjælper skolen med oplæg inden for skandinavi-

ske sprog og nordiske forhold. 

Hvad kan Foreningen NORDEN tilbyde lærerne? 

Vi anbefaler varmt at benytte hjemmesiden: www.nordeniskolen.org med alle 

dens tilbud i skolefagene: biologi – natur/teknik – historie – fysik/kemi – geografi 

– samfundsfag – lydordbøger – opgaver – film – spil – sprog og nordisk mad. 

”Norden i skolen gør det 

utroligt enkelt at komme i 

kontakt med andre nordiske 

lærere” 

Aase Tyldum, Breidablik skole. 
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Tilmeld dig, der skal besøge en skole, på hjemmesiden: www.nordeniskolen.org         

Du kan tilmelde dig fiktiv og derefter se, hvad ”Norden i Skolen” er.                   

Du kan se introduktionsvideoen på 2.24 min. og ellers gå i gang med tilbuddene, 

såsom sprog og kultur – klima og natur m.m. 

Hvad kan du gøre? 

Du kan kontakte skolen for at blive henvist til en person, som kan bringe dig i 

kontakt med lærere, der i henhold til læseplanen skal undervise i de nordiske 

sprog. 

Du kan herefter stille dig til rådighed for den lærer eller det team, der har ansva-

ret for det pågældende sprog. 

Når I mødes, kan du starte med at uddele Foreningen NORDENs visitkort for at 

præsentere undervisningsportalen www.nordeniskolen.org 

Derudover kan du foreslå: 

- Besøg af lokale folk, som er født i et andet nordisk land, der kan/vil læse 

eller underholde på deres modersmål. 

- Besøg af professionelle sportsfolk fra et af de andre nordiske lande, der kan 

fortælle om vejen til netop deres sport. 

- Besøg af en nordisk forfatter, der fortæller om sine bøger.          

- Besøg af en person, der er interesseret i historie, som brænder for et nor-

disk emne. 

- Besøg af en rejsende person, der fortæller og viser billeder fra en nordisk 

rejse. 

- Besøg af en person, der genfortæller/fortolker en nordisk bog.  

- Se nordiske film, gerne på et nordisk sprog. 

- Læse lette nordiske tekster 

- Lave nordisk mad. 
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- Synge nordiske sange og lære de nordiske landes nationalsange. 

- Se de nordiske flag og evt. lave konkurrence om, hvem der kender flest. 

- At skolen holder MORGENGRY, anden mandag i november, som en del af 

Nordisk Biblioteksuge. www.bibliotek.org 

- Få en nordisk venskabsklasse, hvor eleverne kan skrive/skype sammen og 

eventuelt senere arrangere besøg/genbesøg klasserne imellem.  

 

Stemningsbilleder fra Nordisk forfatterbesøg 2015 

    

Fotograf: Ritta Klok Lauritsen 

 

Bodil & Merete, februar 2015 

 

 

http://www.bibliotek.org/

