
                                                                                                                          

København 14.1.04. 

 

 

REFERAT af  DET 13.  SKOLENETVÆRKSMØDE 

 

Lørdag den 10. januar 2004  kl. 11 til 16 på Frederiks Bastion, Refshalevej, København 

 

 

Dagsordenen var: 

1. Velkomst og orientering. 

2.  Gensidig erfaringsudveksling. 

3. Indsatsområde:Undervisningsmaterialer.(forlagskorrespondance, emnekasser om Morgengry 

og Det Nordiske Måltid, nyt hvervemateriale for skolemedlemskaber) 

4. Drøftelse af handlingsplan for 2005-06. 

5. Venskabsklasser. 

6. Anvendelsen af amternes midler til skolearbejdet. 

7. Evt. 

8. Næste møde. 

 

I mødet deltog: 

Frederiksborg, Grethe Olsen, GO Fyn, Poul Lundsgård, PL.  

Hovedstaden: Kirsten Gjaldbæk, KG Nordjylland, Henning Asp-Poulsen, HAP.        

                    Ribe, Carl-Johan Grabe, CJG Ringkøbing,Søren Nørgård, SN.              

Sønderjylland, Ann Møller Gram, AMG Storstrøm, Folke Hansen, FH. 

Vejle, Egon Munk-Andersen, EMA   Vestsjælland, Anni Bøge Jørgensen, ABJ 

Viborg, Ellen Andersen, EA.     Århus. Gunn Løvschal, GL. 

Formanden Bendt Thuesen, BT        og   Edith Kjærsgaard, EK, ref. 

 

Der var afbud fra Bente Vesløv, Bornholm og Mogens Bille, København. 

Anni Bøge Jørgensen, Vestsjælland,  deltog ikke i mødet. 

 

ad 1.   Formanden bød velkommen til mødet, kommenterede noget af det siden sidste møde 

udsendte materiale, herunder om Nordplus Junior, og Bente Vesløvs brev om hendes 

samarbejde med  dansklærerforeningen.  

Formanden nævnte det den 17. december 2003 afholdte møde hos Cirius og det magre 

resultat af drøftelserne, og at et notat var på vej til landsstyrelsen til debat på det 

forestående møde.     

Netværkets medlemmer ville gerne se det omtalte notat (vedlagt dette ref.), ligesom 

man ønskede information om ledelsesforholdene hos Cirius. (vedlagt). Hele 

situationen drøftedes grundigt, herunder også hvordan der kunne handles, så hele 

ansøgningsprocessen ikke risikerer at gå i stå. Formanden mente, at man måtte afvente 

resultatet af landsstyrelsens møde den  31. januar. 

Det af Preben Birkbak udarbejdede papir om norsk og svensk i faget dansk på 

seminarierne gav anledning til, at netværkets medlemmer påtog sig en henvendelse til 

seminarierne i egne amter, således HAP:  Ålborg og Hjørring, GL: Århus og 

Silkeborg, AMG: Haderslev, EMA: Jelling , SN:  Nørre Nissum, EA:    Skive,    

PL: Odense,Skårup og Ollerup,     FH: Vordingborg, CJG:   Ribe, 



ABJ: Holbæk og Haslev, KG og MB: Zahle og  Frederiksberg, GO: KDAS og 

Blågård. 

 

Resultaterne af henvendelserne bedes afleveret på landskontoret inden den 1. maj, så 

hele netværket kan blive orienteret om den landsdækkende situation inden næste 

møde.  

 

 

ad 2.  HAP fandt det ærgerligt, at placeringen af rejsepengene var tabt. Omtalte efterårskurset for     

         16 lokale lærere. 

          EMA var bekymret for klasseudvekslingsrejserne. Henviste til en god rapport fra Lundskolen       

          i Horsens, se www Lundskolen.Horsens.dk - 7.klasses hjemmeside. 

          CJG nævnte, at 2 skoler havde fået støtte til Grønlandsture. 70 havde deltaget i Skumrings- 

          tidsarrangement. 

          EA havde haft 2 møder siden sidst i sit skolenetværk. Nu efterlyses i amtskredsen blandt  

          medlemmerne nordmænd og svenskere til bistand ved oplæsning på modersmål. Herefter  

          sendes navnelister ud til skolerne i amtet. 

          AMG arbejder fortsat på at få nordiske film for skoleelever i biograferne. Støttebeløb søges. 

          FH omtalte møde i amtskredsen med bl.a.situationen om støtte til klasserejser på programmet. 

          2 klasser rejser til norsk venskabsby i foråret. 

          KG havde ikke haft møde i lokalnetværket i perioden.Distribuerede småtilbud til lærere i  

          området. 

          GO nævnte en seværdig film: Elina- om finske børn som skal lære svensk. Bidrag til skoleny-  

          hedsbrevet herom vil komme. Samarbejdede med Åbo om læreruddannelse i folkeskolen. Fik  

          finsk besøg på skolen til april. 

          PL arbejder fortsat med hjemmeside til elevers indbyrdes kontakt. Havde været forelagt 6., 8.,  

          10. og gymnasiklasse til kritik. Ændringer forestod. Havde modtaget godt 10.000 kr. til ung-  

          domsarbejde fra amtet. Kunne bruges frit, dog ikke som rejsetilskud.   

          SNs lokalnetværk lå underdrejet på grund af situationen med støtte til udvekslingsrejser. Af- 

          venter resultat. Lem skole havde været på Island. Samarbejdede selv med Borlänge med hen- 

          blik på at afprøve Cirius-systemet. 

          GL havde ikke nyt at melde. 

 

ad 3. Som en fortsættelse på netværkets henvendelse til en række forlag om undervisningsmateriale  

          til nordisk stof i folkeskolen var der modtaget et positivt svar fra Forlaget ALINEA. Forlaget  

          arbejdedes pt med et materiale til dansk med tilknyttet cd med oplæsning på norsk og svensk    

          Forlaget ville gerne have kontakt med lærere, der ville stille sig til rådighed ved gennemlæs- 

          ning af forslaget. Det ville EMA, GL og GO gerne. Dette meddeles nu ALINEA. 

          SN havde indsendt nogle ideer til undervisning om Grønland (vedlagt). Disse ideer sættes i   

          næste Nyhedsbrev.  

          SN nævnte, at Alis Kjems arbejdede videre med emnekasse om Skumringstid/Morgengry.  

          Den ville være klar om ca. et halvt år.  

          HAP nævnte i den forbindelse, at man i Ålborg havde et fint samarbejde med den såkaldte  

          trekant om Det Nordiske Måltid, og at nordiske måltider med succes kunne holdes på  

          søndage.  

          Hvervepjecen så netværket gerne fornyet med bl.a. et mere iøjnefaldende udseende. Man ser   

          gerne et tilrettet udkast, (rejsetilskud må udgå snarest), så en ny pjece kan udsendes umiddel- 

          bart efter næste Repræsentantskabsmøde 



            

ad 4.   Der var enighed i skolenetværket om, at der i den kommende handlingsplan skal nævnes de  

           indsatsområder, som netværket reelt vil komme til at arbejde med i perioden 2005-06: 

- at skoler, lærere og forældre får kendskab til Foreningen NORDENs skolearbejde 

- at få styrket samarbejdet med forlag om at få udarbejdet undervisningsmaterialer, som    

      en begyndelse til danskundervisningen i folkeskolen 

- at undersøge lærerseminariernes studievejledninger i dansk for at konstatere vægtningen 

af det nordiske stof i faget dansk  

          I forbindelse med indsatsområderne drøftedes også markedsføringen af foreningen, om skole- 

          nyhedsbrevet burde være tilgængeligt for alle på nettet, om skolenetværket kunne styrke sam-  

         arbejder med informationsnævnet og med Foreningen NORDENs Ungdom. 

 

ad 5. Af det omdelte bilag fremgik danske klassers ønsker om nordiske venskabsklasser. Listen er  

         mere beskeden, end den plejer at være. Den nye Nordplus Junior ordning omfatter klasser fra    

         første klasse til og med alle gymnasieklasser og årgange i ungdomsuddannelserne. Netværket  

         kunne udføre en  påskattet indsats ved i højere grad at være behjælpelig med at skaffe ven- 

        skabsklasser. Mange klasser i de nordiske lande har siden efteråret ventet på danske venner. 

        EK henstillede, at netværkets medlemmer hver især ydede en indsats på området. 

 

ad 6. Medlemmerne redegjorde for midlernes anvendelse. I geografisk store amter anvendes de fle- 

         ste penge til at dække kørselsudgifter. Nogle har lidt svært ved at få mulighed for at disponere  

        over hele summen til skolearbejdet. Andre anvender i realiteten ikke det afsatte beløb. 

   

ad 7. EK nævnte et modtaget materiale om Den 6. Internationale Konference for beslutningstagere  

         vedr. ungdoms- og skoleudveksling, som skulle finde sted i Odense 11.-14. maj 2004.  

         PL undersøger sagen nærmere. Kopi af materialet vedlagt. 

 

ad 8.  Næste møde aftaltes til den 4. september 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er kopi af modtagne bidrag fra GO, AMG og FH. 

 

 


