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TEMADRØFTELSE 

 

Ny nordisk Skole 

 

Oplæg ved Jørn Skovsgaard, Chefkonsulent, Internationalt sekretariat, Ministeriet for Børn 

og Undervisning, som kom med et inspirerende oplæg om målene for Ny Nordisk Skole (0-18 år): 

Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan, mindske betydningen af social 

baggrund i forhold til faglige resultater og styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt 

for professionel viden og praksis.  

Manifest for Ny Nordisk Skole bygger på: Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den 

nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og 

lyse op i verden. Ny Nordisk Skole skal: Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet 

byggende på det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske praksis med 

inspiration fra resten af verden; fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne 

til at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst og uddannelse og senere, på 

arbejdsmarkedet og i deres civile liv; sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så 

alle får lige muligheder. Alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De skal inddrages som 

medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere skal 

stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. Nå målet om et fagligt løft af alle med 

anvendelse af fremmeste viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, digitale 

løsninger og ledelse. Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte faglige 

discipliner, evnen til at kombinere fagene, samt sociale, personlige og motoriske kompetencer. 

Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i undervisningen og den pædagogiske 

praksis. Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg af metoder og arbejder 

systematisk undersøgende i samarbejde med andre professionelle. Udvikle rum og læringsmiljø, der 

bygger på og udstråler omtanke og faglig ambition, giver plads til leg og inspirerer til læring ved at 

overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme. Etablere forpligtende samarbejder med 



forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv. Ved sin undervisning, 

pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre 

børn og unge til medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund – socialt, kulturelt, 

miljømæssigt og økonomisk.  

Dogmer for Ny Nordisk Skole: Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.  Vi vil være 

ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med 

udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger.  Vi vil være metodisk 

velbegrundede og lægge vores pædagogiske praksis og undervisningen på bordet.  Vi vil være 

systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og 

risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan 

være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på.  Vi vil fortælle verden om vores 

mål, metoder og resultater. Vi vil involvere omverdenen, forældre, børn og unge i vores arbejde ved 

at lægge det frem.  Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre 

hinanden bedre.  Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med fokus på undervisningen og den 

pædagogiske praksis.  

Jørn Skovsgaard fortalte om arbejdet med manifestet i en nordisk sammenhæng, hvor Danmarks 

ambition var at imødekomme henvendelsen til ministeren fra Foreningen NORDEN om en nordisk 

samordning af mål, manifest og dogmer. Her havde svenskerne været vrangvillige. 

Arne Nielsen henviste til brevet til ministeren og pressemeddelesen, der var udsendt som bilag til 

mødet og 

Line Barfod mente foreningen skulle tage fat i politikerne i Nordisk Råds danske delegation og 

med udgangspunkt i brevet til ministeren bede politikerne om at sikre et nordisk arbejde på dette 

område og sikre at Sverige ikke blokerede for et tættere nordisk samarbejde. Hun mente også, at vi 

burde lave et debatoplæg, som kunne tages op i kredsene, hvor der kunne arrangeres møder med de 

stedlige skolerepræsentanter, herunder repræsentanter fra Danmarks Lærerforening. 

Arne Nielsen ville også tage sagen op i Foreningerne Nordens Forbund med henblik på, at de andre 

landes repræsentanter tog emnet op over for deres politikere/delegation. 

Georg Møller mente, det var et godt arbejde, undervisningsministeren havde sat i gang, og at det 

netop var vigtigt, at de nordiske skolesystemer er baseret på de samme fundamenter, som så skal 

introduceres i globaliseringen. 

Bo Knudsen mente det var vigtigt, at en person i hver kreds havde ansvar for skolearbejdet, så dette 

og andet skolearbejde kunne blive videreformidlet. 

Efter frokosten gik landsstyrelsen over til den ordinære dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 17. marts og 12. maj 2012 

Referatet blev godkendt. 

 



  

3. Meddelelser 

a.) forretningsudvalget 

Arne Nielsen henviste til referatet fra seneste, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen, 

herunder at han havde valgt at trække sig som formand fra næste repræsentantskabsmøde. Han 

havde nu opfyldt de målsætninger om at skabe et godt samarbejdsklima i foreningen, rammerne for 

en stabil økonomi og en forbedring af samarbejdet i Foreningerne Nordens Forbund. Han havde 

foreslået Karen Ellemann, som ny formand, hvilket forretningsudvalget som valgudvalg 

enstemmigt stod bag, og han refererede et møde han havde haft med Karen Ellemann, hvor hun 

havde taget positivt imod tilbuddet om at stille op som landsformand. 

   

b.) aktivitetsudvalget 

Arne Nielsen henviste til referatet fra seneste møde, hvor udvalget bl.a. havde færdiggjort oplægget 

til ny udvalgsstruktur, som forretningsudvalget med enkelt mindre justeringer, havde lagt til grund 

for dagens møde til endelig vedtagelse. Udvalget havde også forberedt det kommende 

tillidsmandsmøde i Vejle. 

 

c.) skole- og biblioteksudvalget 

Merete Riber gjorde opmærksom på, at der på det seneste primært havde vores fokus på den 

nordiske biblioteksuge, som nu var i luften med ny hjemmeside. 

Lizzie Moe efterlyste materiale til skolerne, hvor vi ikke kunne nøjes med en hjemmeside, men 

også burde have en folder, der så gerne henviste til hjemmesiden. 

Peter Jon Larsen ville, når den nye skolehjemmeside kom i luften, sørge for, at der blev lavet en 

skolehvervefolder. 

 

d.) informationsudvalget 

Georg Møller berettede om det seneste og sandsynligvis sidste møde i udvalget, der var afholdt få 

dage før landsstyrelsesmødet. Her havde udvalget evalueret bladet og set på hjemmesiden, der nu 

langt om længe ser ud til at komme i luften. Der mangler stadig en del, herunder hjælp fra alle til at 

komme med rettelser til de underliggende sider. 

 

e.) sprogudvalget 

Arne Nielsen meddelte, at der ikke havde været nye sager på dagsordenen. 

 

f.) landsformand 

Arne Nielsen fortalte om arbejdet i Grænsehindringsarbejdsgruppen, som Folketinget havde nedsat 

efter seneste drøftelse i tinget om grænsehindringer. Han sad i arbejdsgruppen repræsenterende 

foreningen. Han fortalte om Nordisk Kulturuge på Rude Strand, som i år var et fællesarrangement 

med Foreningen NORDEN som medarrangør – dog uden økonomiske forpligtelser. Han fortalte 

også om et projekt med Miljø i Norden, som foreningen havde søgt midler til at realisere. 

 



 

g.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen berettede om den trængte medarbejdersituation på landskontoret, som han bad 

om forståelse for rundt om i landet. Han fortalte også om et projekt med fejringen af Kielerfreden 

1814, hvor foreningen sammen med Middelfart Kommune og Hindsgavl Slot er involveret i 200-

året for fredsaftalen i Kiel 14. januar 1814 som Frederik 6. modstræbende skrev under på slottet 

Hindsgavl. 

 

4. Konstitueringer 

Arne Nielsen forelagde aktivitetsudvalgets/forretningsudvalgets forslag, der var udsendt på 

forhånd. 

Georg Møller gjorde opmærksom på, at det var en stor ændring, der kunne være med til at 

revitalisere vores arbejde. Der var dog også risici, da udvalgsarbejdet, som det også står i notatet, 

indebærer en centralisering med topstyring. Han mente, at landsstyrelsen skulle være opmærksom 

på dette og gennem etableringen af ad hoc grupperne skulle sikre, at medlemsdemokratiet blev 

tilgodeset. Han bad om, at landsstyrelsen gav udvalgene tillid og dermed mandat til at handle 

umiddelbart, hvor det skønnes nødvendigt. 

Landsstyrelsen godkendte oplægget med de faldne bemærkninger. På landsstyremødet fremkom 

der flere forslag til deltagere i de nye udvalg. De foreslåede personer vil efterfølgende blive spurgt 

om de kunne tænke sig at indgå i udvalgsarbejdet. 

Arne Nielsen fremlagde et forslag til nedsættelse af en Ad hoc arbejdsgruppe om medlemspleje 

og rekruttering af nye medlemmer, som var omdelt. Landsstyrelsen vedtog oplægget og 

konstituerede herefter arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skulle primært arbejde via mailkontakt. 

Line Barfod foreslog, at arbejdsgruppen formulerede opgaver inden for kommissoriet til 

Videnskabsbutikkerne.  

      

5. Økonomi 

Peter Jon Larsen forelagde den fremsendte halvårsbudgetopfølgning. Ved gennemgangen af 

budgetopfølgningen for 2. kvartal og regnskabsestimatet for hele året, springer det selvfølgelig i 

øjnene, at resultatet på baggrund af budgetopfølgningen umiddelbart ser ud til at blive et underskud 

på kr. 369.741. Men så galt bliver det ikke. Den væsentligste forklaring er, at vi har haft en del 

korrespondance med Ministeriet for Børn og Undervisning om tilskuddet derfra, hvorfor vi først har 

fået tilskuddet efter halvårets afslutning. Det er et samlet tilskud på kr. 500.000 og påvirker derfor 

resultatet med det halve, nemlig kr. 250.000. Den anden forklaring skal findes på publikationer 

(udgiftssiden), hvor vi i første halvår er udkommet med tre numre (mod forventet to), og det betyder 

at vi sparer kr. 96.000 resten af året. På lønrefusionssiden mangler vi også refusioner for Malene, 

Sabine, Mikkel og Calle pr. 30. juni, så resultatet ser i høj grad ud til at lande på niveau med det 

vedtagne budget. Og det på trods af kontingentindtægten ikke ser ud til at blive helt så høj, som 

budgetteret og styrelsesudgifterne er blevet højere end forudset – det sidste kan dog jævne sig ud i 

andet halvår, hvor vi jo ikke har repræsentantskabsmøde. 

Line Barfod bad om, at sekretariatet næste gang satte talende op med rullende budgetter, så det 

fremgik af talmaterialet, hvor periodiseringerne slog igennem. 



Peter Jon Larsen ville sikre dette. 

 

6. FNF 

Arne Nielsen orienterede om arbejdet i FNF, herunder beslutningerne på det seneste præsidiemøde. 

Han gjorde også opmærksom på, at der ville blive afholdt et styreseminar i FNF. Her ville 

foreningen lægge vægt på, at møderne fremover fik en mere konkret mission. Forslaget fra vores 

side vil være, at vi fremover holder et forbundsmøde hvert andet år, der udover en 

temadrøftelse også drøfter og vedtager Principprogram og Handlingsplan for FNF. 

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

 

Line Barfod fortalte om sit arbejde i Rådet for Menneskerettigheder, hvor der bl.a. var talt om at 

opfordre Foreningen NORDEN til at træde ind. Foreningen ville nok snart modtage en konkret 

henvendelse desangående. 

Frants Hagen Hagensen gik ud fra, at der snart kom en henvendelse til Frederiksberg Kommune 

om at være vært for repræsentantskabsmødet 2013. 

Næste ordinære møde blev fastsat til  

LØRDAG DEN 16. MARTS 2013 I KØBENHAVN. 

 

             PJL/pjl 18.09.12 

 

 

                  

   

                

             

 

 

 


