FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 5. APRIL 2006 KL. 12.00 – 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Poul E. Frederiksen,
Henrik Hagemann, Erik Rasmussen og Merete Riber.
Fraværende: Susanne Prip Madsen.
Referat: Peter Jon Larsen.
1. Fastsættelse af dagsorden
Dagsordenen blev fastsat, som det fremgår af nedenstående.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 1. februar 2006
Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.
3. Meddelelser
a.) Norden Nu
Frode Sørensen udtrykte glæde over seneste nummer af Norden Nu, som havde gode artikler og
lidt mere slagkraft. Vi vil gerne have mere markante synspunkter, også selvom det medfører debat.
Erik Rasmussen var også glad for det seneste nummer. Han havde spurgt sig for i amtskredsen,
hvor tilbagemeldingerne også var positive på specielt layout og alsidighed.
Poul E. Frederiksen mente også, det var et flot nummer og debatskabende.
Merete Riber mente også bladet var flot, og artiklerne kunne også bruges lokalt.
Arne Nielsen var enig og mente også, at artiklerne burde bruges mere lokalt.
Frode Sørensen mente, at forretningsudvalget skulle tage en drøftelse hver gang Norden Nu udkom
med baggrund i det debatskabende.
b.) Nordplus Junior
Frode Sørensen fortalte, at Nordplus Junior vil blive taget op i Nordisk Råds Kulturudvalg i april,
og der er ingen tvivl om, at Kulturudvalgets indstilling vil være, at ordningen skal tilbage til
Foreningerne NORDEN.
Henrik Hagemann mente, at synspunktet om flere kan komme på udveksling for de samme penge
og den bedre pædagogiske opbakning i Foreningerne NORDENs regi var blevet hørt.
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c.) Repræsentantskabsmøde 2007
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at han havde fået en henvendelse fra Toftlund (Ny Tønder
Kommune), som ville invitere repræsentantskabet til at holde møde i 2007. Han mente, foreningen
skulle bakke op bag invitationen. Han vidste dog, at der også var en invitation på vej fra Ålborg,
men den kunne så vente til senere.
d.) Roskilde Amtskreds
Frode Sørensen havde deltaget i et møde i Roskilde Amtskreds, hvor han bl.a. havde fortalt om
skolenetværket og formået amtskredsen til igen at involvere sig i skolenetværket.
e.) øvrige meddelelser
Frode Sørensen henviste til mail fra Erik Rasmussen om Ole Skovgaard Petersens manglende
involvering i vedtægtsdrøftelserne.
Erik Rasmussen havde haft kontakt med Ole Skovgaard Petersen flere gange. Ole Skovgaard
Petersen, som havde stillet forslag om vedtægtsændringer på seneste repræsentantskabsmøde, var
ikke blevet hørt på trods af beslutningen om dette. Erik Rasmussen havde flere gange spurgt, om der
var kontakt.
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at han havde haft en lang og god samtale med Ole
Skovgaard Petersen inden Erik Rasmussens brev. Ole Skovgaard Petersen havde udtrykt enighed i
de af organisationsudvalget foreslåede justeringer af vedtægterne.
Arne Nielsen havde haft en samtale med Ole Skovgaard Petersen efter brevet var modtaget, og han
mente også, at sagen nu var på plads, men beklagede, at der havde hersket uklarhed om Ole
Skovgaard Petersens involvering.
Frode Sørensen beklagede, at Ole Skovgaard Petersen ikke var blevet kontaktet tidligere i forløbet,
og selv om der ikke var lavet de revolutionerende ændringer i vedtægterne, var det ærgerligt, at man
var kørt skævt af hinanden.
Frode Sørensen spurgte til medarbejdersituationen og
Peter Jon Larsen svarede, at man godt kunne mærke reduktionen i medarbejderstaben på
landskontoret efter Edith, Gitte og Egon var fratrådt i januar. Da der ikke var økonomi til at ansætte
nye medarbejdere pt. måtte man indstille sig på, at serviceniveauet ikke i alle tilfælde kunne
opretholdes på samme niveau som før januar.
Frode Sørensen spurgte til overenskomsten og
Peter Jon Larsen svarede, at overenskomsten var forhandlet på plads med HK, men den var endnu
ikke modtaget fra HK. Vi forsøger at ændre de gamle overenskomster, så goder, der var optjent
tidligere udgår af overenskomsten og ikke påvirker kommende ansættelser.
Herefter havde forretningsudvalget en drøftelse af skolearbejdet forud for temadrøftelsen senere på
dagsordenen, hvor skolenetværkets formand Bendt Thuesen og skolemedarbejderen Klaus Elmo
Petersen skulle deltage.
Frode Sørensen spurgte, hvad der var vores forventninger til skolearbejdet. Kommissoriet var
justeret for et år siden. Der var et stort frafald til møderne i skolenetværket – var det udtryk for
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manglende interesse? Skolenetværket er rådgivende og kan tage initiativer ude i amterne. Antallet af
skolemedlemskaber siver.
Arne Nielsen opsummerede omlægningen fra det gamle skolenævn til skolenetværket, hvor det var
grundlæggende fra starten, at amtskredsene havde i opdrag at følge skolearbejdet lokalt, hvilket der
også var blevet sat penge af til i og med amtskredsene fik forhøjet deres tilskud fra 2 kr. til 7 kr. pr.
medlemskab i amtskredsen.
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at det høje niveau på foreningens skolearbejde i første
omgang var bestemt af, at foreningen havde administrationen af Nordplus-ordningen, og da den
bortfaldt havde vi administrationen af Nordkontakt. Begge ordninger gav et ikke ubetydeligt
økonomisk bidrag til foreningens skolearbejde. Nu er Nordkontakt også ophørt med udgangen af
2005, hvorfor vi har været nødt til at skære drastisk i skolearbejdet. Nu håber vi så, at vi får
Nordplus igen, så vi kan have et højt ambitionsniveau på skoleområdet fra næste år.
Henrik Hagemann mente, at skolenetværkets folk er de sagkyndige på skoleområdet. De bruges
også at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og rådgiver vedrørende nye læseplaner mv. I
forbindelse med udvekslingsarbejdet er skolenetværket vigtigt, da det er dem, der påtager sig den
pædagogiske tænkning.
Poul E. Frederiksen mente også, at det er vigtigt, at vi gennem skolenetværket har en direkte
kommunikation med skolerne og ikke, som tilfældet er med de nuværende Nordplus-forvaltere, der
blot dikterer vilkårene for skolerne.
Arne Nielsen stillede spørgsmålet, om vi får for lidt ud af de penge, vi sender ud til amterne, og om
vi skal håndplukke folk, der kan løfte nye opgaver sammen med landskontorets medarbejdere.
Erik Rasmussen mente, vores målgruppe i højere grad bør være dansklærerne på
lærerseminarierne. Det er dem, der underviser de kommende lærere, og som kender virkeligheden i
skolen, hvordan de arbejder, og hvordan vi kan hjælpe dem. Også amtscentralerne bør plejes som en
vigtig videreformidler af vore budskaber.
4. Sager til drøftelse
a.) venskabsbysamarbejdet
Frode Sørensen henviste til den undersøgelse, som forretningsudvalget havde igangsat med henblik
på at se, hvordan det går med venskabsbysamarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningerne.
Peter Jon Larsen henviste til tilbagemeldingerne og mente, at meldingerne tyder på, at man i
amterne og lokalafdelingerne har godt styr på den nye regionsstrukturs konsekvenser. Der er ikke
generelle problemer.
Erik Rasmussen henviste til den anden del af påvirkningen, nemlig regionsstrukturen og
foreningens ny regionale netværk. Her havde han bemærket, at Nordjylland havde ambitioner om at
inkludere Thisted og Sydthy i Foreningen NORDENs netværk Nordjylland.
Frode Sørensen mente, at vi med baggrund i undersøgelsen burde tage punktet op på
landsstyrelsesmødet i juni, hvor vi så tager den afsluttende debat om den nye struktur.
Erik Rasmussen mente, vi med baggrund i de to seminarer, som Kommunernes Landsforening nu
har holdt om venskabsbysamarbejdet, burde tage kontakt til KL’s EU-kontor, der tager sig af
venskabsbysamarbejdet og fortælle dem lidt mere om det nordiske venskabsbysamarbejde.
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Arne Nielsen var enig i en fornyet kontakt til KL. Han gjorde dog opmærksom på, at foreningen
tidligere har haft en del samtaler og møder med KL, også deres internationale kontor. Men de skifter
medarbejdere, og de nye medarbejdere bør også få kendskab til vores arbejde.
b.) Nordisk kanon
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at oplægget om en nordisk kulturkanon nu var sendt til
Foreningerne NORDENs Forbund, som har sendt oplægget videre til Nordisk Råds Kulturudvalg,
hvor den vil blive sat på dagsordenen. Han var spændt på den nordiske debat om kulturkanonen.
Peter Jon Larsen mente, det var vigtigt at få den til at blive et nordisk projekt på såvel officielt som
folkeligt plan. Er der ikke opbakning til dette, må vi se på de danske muligheder for at få en nordisk
kanon-aktivitet.
c.) Dansk Folkeoplysnings Samråd
Peter Jon Larsen redegjorde for det arbejde, der var sat i gang i DFS med henblik på fra
folkeoplysningsorganisationerne at få sat gang i en bedre dialog med indvandrergrupperne i
kølvandet på den aktuelle krise. DFS skal have repræsentantskabsmøde den 24. april, hvor han var
bedt om at være dirigent, og hvor bl.a. den sag stod på dagsordenen.
d.) Hæderspris 2006
Efter en kort drøftelse blev forretningsudvalget enige om at pege på den islandske forfatter Einar
Már Gudmundsson. På foranledning af Foreningen NORDEN skal Einar Már Gudmundsson på
turné i lokalafdelingerne i efteråret, og hædersprisen kan være med til at markedsføre turnéen. Hvis
han ikke kan modtage hædersprisen på repræsentantskabsmødet, vil den kunne overrækkes i
forbindelse med turnéen.
5. Økonomi
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at regnskabet nu afventer revidering af såvel
statsautoriseret revisor som kritiske revisorer. Han henviste til de udsendte bilag i form af skrivelser
fra og til Udenrigsministeriet vedrørende foreningens statstilskud. Vi må tage en drøftelse med
Udenrigsministeriet om redegørelsesforpligtelserne.
6. Temadrøftelse om skolearbejdet
I temadrøftelsen deltog skolenetværkets formand Bendt Thuesen og sekretariatets skolemedarbejder Klaus Elmo Petersen.
Frode Sørensen meddelte, at forretningsudvalget havde taget forskellige temaer op, og i lyset af
Edith Kjærsgaards afgang og situationen med Nordplus-ordningerne havde man ønsket en drøftelse
af skolearbejdet og skolenetværket. Han mente det fortsat var vigtigt, at foreningen kom med
rådgivning vedrørende nye læseplaner mv. og fik disse omsat til de lokale områder. Han havde en
fornemmelse af, at man i amtskredsene er usikre på, hvad rolle skolenetværket har.
Bendt Thuesen redegjorde for historien med skolenævnet, som var et centralt nedsat udvalg
sammensat af fagfolk. Skolenævnet fungerede godt opad i forbindelse med bekendtgørelser mv.,
men det havde været sværere for skolenævnet at omsætte skolearbejdet til virkeligheden på de
enkelte skoler. Skolenetværket får i højere grad udbredt kendskabet til Foreningen NORDEN og får
tilbagemeldinger fra skolerne om, hvad der savnes for at leve op til målsætningen med at undervise i
skandinaviske sprog og nordiske forhold. Når der skal arbejdes i forhold til ministeriet, finder vi de
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relevante personer, der kan hjælpe os med det. Amtskredsstyrelserne har en forpligtelse til at finde
en skoleengageret person til skolenetværket, men det er meget svingende, hvor kraftig indsatsen er.
Opgaven er klar, men der skal økonomiske og personalemæssige ressourcer til at udføre den. Når
foreningen ikke kan hjælpe skolerne med at skaffe penge til udvekslingsrejser, er der skoler, der har
svært ved at se, hvorfor de skal være med i foreningen. Venskabsklasser er et centralt område, hvor
de skriver til hinanden og efter et stykke tid også gerne vil besøge hinanden, men det sidste kan vi
ikke længere hjælpe dem med. Derfor er det afgørende vigtigt, at foreningen igen kan sidde med
administrationen af Nordplus-midlerne. Skolenetværket har kontakt med skolebogsforlagene (Linea
og Gyldendal), som vi hjælper med tilrettelæggelsen og afprøvningen af deres nye udgivelser. Vi
anmelder også de nye skolebøger og sender anmeldelserne ud til skolerne. Problemet er, at skolerne
ikke eftersøger nordisk undervisningsmateriale, og så produceres det ikke, da undervisningsmaterialer i dag er en kommerciel forretning for forlagene. Lærerne bliver ikke undervist i at
undervise ”nordisk” på lærerseminarierne, derfor er skolenetværket gået i gang med at gøre en
indsats på dette område. Skolenetværket har også afholdt flere kurser for lærere via Amtscentrene.
Frode Sørensen mente, at i nogle amter er der fin kontakt fra netværket til skolerne, andre steder er
der ikke.
Bendt Thuesen svarede, at det er amtskredsene, der skal finde de rette personer. Opgaven er tovejs:
at formidle det vi sender ud og at give os information om, hvad skolerne efterspørger.
Skolenetværket holder to møder om året, og der indledes med en erfaringsudveksling, om hvad man
har gjort og hvad der mangler.
Erik Rasmussen foreslog en relativ enkel og omkostningsfri gæstelærerordning, hvor man brugte
lokale folk, som kommer fra de andre nordiske lande.
Klaus Elmo Petersen mente, vi skulle have flere pakker på hylderne, et større sortiment, og her er
Erik Rasmussens forslag godt. Der er et behov for at høre skandinaviske sprog i timerne, men også
gerne nogle, der kan fortælle om Norden, og FNU kan fortælle om det at være ung og nordisk
engageret. Nu kommer Norden i Biografen, et projekt med materialer og brug af moderne medier,
film og en lærervejledning.
Arne Nielsen mente, at det er vigtigt, at vi tilbyder noget, som er helt konkret, og som er til at
arbejde med på skolerne, og som er til rådighed for skolemedlemmerne. Men det er også vigtigt, at
ikke-skolemedlemmer kender materialernes eksistens. Det er også vigtigt at bruge Amtscentrene,
som netop et til for at videreformidle materialer og idéer.
Frode Sørensen mente, det var vigtigt, at vi indgik i den overordnede drøftelse af lovgivning,
læseplaner og cirkulærer på undervisningsområdet, også selv om vi ikke er blevet spurgt.
Bendt Thuesen gjorde opmærksom på, at det gør skolenetværket også i dag. Sidst foreningen
involverede sig var i forbindelse med gymnasiereformen. Skolenetværket er løbende orienteret om
hvilke sager, der er oppe i Folketinget og Undervisningsministeriet.
7. FNF
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der ikke havde været møder siden sidst, men at
direktørkollegiet skulle mødes i Stockholm den 26. april, og der var indkaldt til præsidiemøde 8.—
9. juni i Mariehamn.
8. Eventuelt
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Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at han havde haft et møde med Kim Hjerrild fra
Højskolernes Sekretariat om et samarbejde med Nordisk Råd, som måske også kunne afstedkomme
et nærmere samarbejde mellem højskolerne i Norden og Foreningerne NORDENs Forbund.
Næste møde blev fastsat til
ONSDAG DEN 24. MAJ 2006 KL. 12.00 – 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR.

PJL/pjl 02.05.2006
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