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                                                              REFERAT 
 
af  Foreningen NORDENs 17. skolenetværksmøde lørdag den 14. januar 2006 på foreningens 
landskontor Malmøgade 3, 2100 København Ø.  
 
 
Følgende deltog i mødet:                                              Følgende amtskredse var ikke repræsenterede: 
Bendt Thuesen, formand                                               Bornholm amtskreds 
Grethe Olsen, Frederiksborg amtskreds                        Københavns amtskreds 
Gun Løvschal, Fyns amtskreds                                     Ribe amtskreds 
Kirsten Gjaldbæk, Hovedstaden                                   Roskilde vakant 
Axel Schade, Nordjyllands amtskreds                          Sønderjyllands amtskreds 
Alis Kjems, Ringkøbing amtskreds                              Vestsjællands amtskreds 
Bent Jensen, Storstrøms amtskreds                               Århus amtskreds 
Bent Ole Nielsen, Vejle amtskreds 
Preben Birkbak, Viborg amtskreds. 
Skolekonsulent Edith Kjærsgaard (ref.) 
 
Dagsordenen var: 
 

1. Velkomst og orientering. 
2. Erfaringsudveksling mellem netværksmedlemmerne. 
3. Referat fra Pisa-kursus ved Bent Jensen og Grethe Olsen. 
4. Meddelelser fra landskontoret. 
5. Samarbejde med seminarierne.  
6. Forslag og ønsker til 10. Skumringstid/Morgengry- arrangement i 2006. 
7. Evt. og næste møde. 
 

 
ad 1.    Formanden nævnte afbuddene, og at Ellen Andersen på mødet erstattedes af Preben Birk- 
            bak. BT mindedes Henning Asp-Poulsen og hans bog om Samer, som nu var udsolgt fra    
            forlaget, og hans ideoplæg om at inddrage kultur og skole i den skandinaviske triangel,  
            som er et erhvervs-samarbejde mellem nordjyske amter og svenske og norske len og fylker. 
            BT nævnte, at skolekonsulenten stoppede som sådan den 31.1. 
 
 
ad 2.    GO beklagede, at det ikke var lykkedes hende trods bestræbelser at få etableret et lokalt  
            skolenetværk i amtskredsen. Hun kunne derfor kun berette fra egen skole, hvor man havde  
            gjort meget ud af Morgengry. 
 
            AK kunne meddele, at det lokale netværk i Ringkøbing ikke længere fungerede. Hun kunne  
            derfor alene berette om Herning-området. Hun får årligt 50 timer af kommunen til nordisk  



            skolearbejde. Timerne benyttes til at udvikle ideer ved afholdelsen af Morgengry, som der  
            på Herning-skolerne gøres meget ud af. Hun forudså en omorganisering også af det lokale  
            skolearbejde i forbindelse med kommunesammenlægningerne og nye regioner. 
 
            GL var ny netværksmedlem fra Fyn efter sin flytning fra Århus. På Fyn er der et fungerende  
            skolenetværk bestående af en repræsentant fra hver lokalafdeling, igangsat af forgængeren. 
 
            BON er nyt medlem fra Vejle amtskreds. Han havde taget initiativ til at kommunikere infor-  
            mationer om NORDENs skoletilbud ud til amtskredsens skolemedlemmer og en lignende   
            henvendelse til alle kommuner i Vejle amt. (Henvendelserne er udsendt til hele netværket,  
            og ideen må gerne anvendes af andre). 
  
            BJ beklagede bortfaldet af Nordisk Råds midler fra foreningens regi. Han havde desværre  
            flere eksempler på konsekvensen, som var skoleudmeldelser. Storstrøms amtskreds har ej-  
            heller et lokalt skolenetværk, men han og Folke Hansen dækker hver sit geografiske områ-  
            de. Også positivt engageret i Skumringstid/Morgengry, og pt. af  kommunesammenlægnin- 
            gerne i forhold til områdets venskabsbyer. 
 
            PB nævnte, at Viborg amtskreds har et velfungerende lokalt netværk med to årlige møder.  
            Arbejder pt med at få egen hjemmeside med tilbud til skolerne om små-opgaver til løsning  
            for elever og andet aktuelt. Vil også fremstille idemapper til udlån. Andre mødedeltagere  
            foreslog at anvende amtscenteret som distributør. Det nævntes i denne forbindelse, at amts- 
            centrene flyttes til CVU’erne. Endelig var netværket ved at fremstille lister over lokale gæ-  
            stelærere, som kan læse op på et andet nordisk sprog. 
 
            AS mente, at det var fremtiden med egne hjemmesider med ideer og lokalt stof. Spurgte til  
            skolekonsulentstillingens fremtid, og fik det svar at stillingsbeskrivelse var vanskelig at for- 
            mulere netop nu med uafklarede rejsestøttemuligheder. 
 
            KG oplyste, at det lokale netværk ikke eksisterede mere.  På Frederiksberg med tæt ven- 
            skabsby-samarbejde klarede man selv skole- og lærerudvekslinger. I københavnsområdet   
            er lærerne travlt beskæftiget med at lære eleverne dansk, og der er ikke mange skolemed- 
            lemmer. EK nævnte, at der fra landskontoret var god kontakt til Foreningen til Fremme af  
            Levende Kultur i Skolen og hjælpsomhed derfra til at skaffe danske venskabsklasser. 
 
 
ad 3.    Deltagerne i Pisa-kurset uddybede BJ’s referat i skolenyhedsbrevet, og man drøftede de  
            store kulturforskelle mellem Finland og Danmark og den noget forskellige opfattelse af,  
            hvad et universitet er. 
 
 
ad 4.    EK omtalte skolekonsulenterne arbejde med : 
            flere fællesnordisk kursus, som efteruddannelse for lærere. Foreløbig er to kurus på     
            bedding i foråret, som omtalt i skolenyhedsbrevet.   
            Fejringen af Rask Mølle skoles 2. præmie i Telia/Sonera- plakatkonkurrence med flot  
            pressedækning. 
            Renovering af foreningens hjemmeside. 
            FNF’ projekt om nordiske biograffilm for skoleelever. Hertil kommenteredes, at hele film  



            altid er et tidsproblem i skolesammenhæng. 
            DR’s nye netsted for 12-16 årige om at forstå nordiske sprog. 
            Ny svensk/dansk kandidatuddannelse i Kultur og Dannelse. 
            Nationalmuseets projekt om Øresundsfolk, som forventes færdigt sommeren 2006. 
            Behovet for at få flere venskabsklasser etableret, så de eksisterer, hvis der atter skulle kom- 
            me rejsestøttemidler hos foreningen, især savnes danske 5.klasser til norske 6. klasser. 
 
 
ad 5.     EK redegjorde for, hvor mange seminarier, der have reageret på tilbuddet om tre gratis  

undervisningsbøger i klassesæt. Det har til dato 8 og et amtscenter, som havde fået samme 
gode tilbud. Der var i den forbindelse opnået god kontakt med lektor Peter Schmidt, Århus 
Dag- og Aftenseminarium, som var åben over for et evt. samarbejde. 

 
 
ad 6.     Der var et udbredt ønske om, at sætte Nordisk Mytologi på som tema ved den 10. Skum-      
             ring/ Morgengry-afholdelse. Det blev understreget, at man ønsker to tekster, en til voksne  
            og en anden til børn.  
 
 
ad 7.    Formanden erindrede om, at den hidtil gode forlagskontakt måtte bibeholdes. 
            Næste møde blev aftalt til den 9. eller 16. september 2006. 
 


