
 
 
Referat af skolenetværksmøde 15. september 2007 på Frederiks Bastion. 
 
 
Tilstede:  
Bendt Thuesen, formand, Gun Løvschal, Fyn, Bo Knudsen, Nordjylland, Folke Hansen og Bent 
Jensen, Storstrøm, Anni Bøge Jørgensen, Storstrøm, Lise Witthøft, Sønderjylland (suppleant for 
Ann Møller Gram), Preben Birkbak, Viborg (suppleant for Vibeke Olesen), Klaus Elmo Petersen, 
referent.  Jesper Boysen, leder af Frederiks Bastion deltog i en del af mødet.  
  
Fraværende med afbud: 
Knud Engholm, Bornholm, Grethe Olsen, Frederiksborg, Ingrid Martlev, København, Merete Riber, 
Ringkøbing, Bent Ole Nielsen, Vejle, Peter Schmidt, Århus, Kristina Aaltonen, Hovedstaden. 
Ribe og Roskilde er pt. Vakante. 
 
 
1. Velkomst og præsentation af medlemmerne. 
Bendt Thuesen bød velkommen til deltagerne og fortalte at Jesper Boysen – leder af Frederiks 
Bastion – inden frokost ville fortælle om kommende projekter  som skolenetværket og bastionen 
kunne have fælles interesse i. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet 20. januar 2007. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Kort præsentation af de lokale netværks arbejde – herunder gensidig 

erfaringsudveksling. 
Gun Løvschal, Fyn omtalte det gæstelærerprojekt som Poul Lundsgaard har startet på Fyn. Det er 
blevet et meget vellykket projekt, som skolerne er meget interesseret i. Fynskredsen stiller på 
repræsentantskabsmødet forslag om, at man arbejder med gæstelærerprojektet i alle kredse. 
Anni Bøge Jørgensen, Vestsjælland fortalte at man i Ringsted nu har inddraget Foreningen 
NORDEN i venskabsbysamarbejdet, noget der tidligere har været forbeholdt kommunalbestyrelsen.  
Folke Hansen, Storstrøm berettede om at han  har udarbejdet et  forslag til gæstelærerordning i 
kredsen. Forslaget skal konkretiseres på et kommende møde i kredsen. 
Lise Witthøft (suppleant for Ann Møller Gram), Sønderjylland  fortalte at man i forbindelse med 
Norden i Bio havde udsendt invitation til kredsens skoler. Det havde været en stor succes. Der 
havde i forbindelse med Norden i Bio været afholdt lærerkursus i Aabenraa  med 30 deltagere. 
Bo Knudsen, Nordjylland kunne berette at man nu igen er ved at få etableret et godt samarbejde 
mellem kredsens lokalafdelinger. I 2008 planlægges et kursus for alle skoler i kredsen. Når en 
klasse har været på lejrskole/klasseudveksling i Norden så opfordres klassen til at lægge billeder fra 
opholdet på lokalafdelingens hjemmeside. 
Preben Birkbak (suppleant for Vibeke Olesen), Viborg omtalte udsendelse af invitation til kredsens 
skoler i forbindelse med møde om hvordan man griber det nordiske an i undervisningen. Mødet 
måtte aflyses pga. manglende tilslutning, men man vil forsøge at invitere skolerne igen. Kredsen vil 
udarbejde en liste over nordiske gæstelærere og man arbejder på at få en kontaktperson på hver 
enkelt skole så relevant information kan gå til denne kontaktperson. Der havde været afholdt 



konference om venskabsbysamarbejde (skoleudvekslinger) på Lysebu i Norge – støttet af Dansk-
Norsk Fond. Alle lokalafdelinger kan søge støtte til et sådant ophold på Lysebu!  
Bent Jensen, ”Storstøm-syd”, kunne ligesom Folke Hansen fortælle, at man arbejder på at starte en 
gæstelærerordning. Der er ikke så mange aktive i området bl.a. pga. sammenlægning af 
lokalafdelinger. Det er et problem at vi ikke længere administrerer Nord Plus Junior. 
Bendt Thuesen omtalte et arrangement i Ballerup hvor relevant materiale fra Foreningen NORDEN 
blev lagt frem i en bod i gågaden. Bendt Thuesen mente, at nøglepersoner for skolenetværket er 
skolebibliotekarer og andet personale på de pædagogiske centre. Fortalte at Mogens Bille vil 
anmelde undervisningsmaterialet ”Självklart” fra Alinea. (Skolenetværket vil  få tilsendt et 
eksemplar af bogen). 
 
4. Opfølgning af internt kursus. 
 
Man drøftede kort internt kursus og det på baggrund af kurset udarbejdede idekatalog, som man 
foreslår udsendt til alle lokalafdelingsformænd.  Diskussionen i øvrigt blev henvist til pkt. 5. 
 
5. Skolearbejdets fremtid – hvilke varer skal vi have på hylderne?  

 
Bendt Thuesen mente indledningsvis, at  ikke kun nye ideer, men også organiseringen af 
skolearbejdet fremover skal indgå i drøftelserne. På internt kursus var der fremkommet mange gode 
ideer. Folke Hansen mente at det centrale er at få udviklet gæstelærerordningen. Bo Knudsen var 
enig i dette, men mente tillige at det også er vigtigt for skolenetværket at bidrage til udviklingen af 
fagbøger inden for det nordiske. Anni Bøge Jørgensen mente i den forbindelse at det er vigtigt med 
nordiske tekster indtalt på bånd/DVD så eleverne hører de nordiske modersmål. Der var en 
diskussion om hvordan man organiserer gæstelærerordningen. Nogle mente, at den skal styres 
centralt, mens andre mente, at det skal arrangeres og styres lokalt, da dette vil øge tilslutningen 
blandt skoler og gæstelærere. Bendt Thuesen understregede at lokale skolenetværksmedlemmer har 
en vigtig opgave med at sætte gang i gæstelærerordningen. Preben Birkbak foreslog en 2-delt 
ordning. Lokale gæstelærere som administreres lokalt og en central liste med ”eksperter”, som mod 
honorar kan  stille op på skoler der ønsker dette. Bendt Thuesen spurgte til erfaringerne med lokale 
skolenetværk. Er det den rigtige organisering? Preben Birkbak mente, at det går meget op og ned 
med det lokale engagement, som i øvrigt er meget personafhængigt. Der var i skolenetværket 
enighed om at det er en god ide at genemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt 
skolemedlemmerne for at finde ud af hvad deres ønsker til Foreningen NORDENs skolearbejde er. 
 
6. Orientering om Skumringstid/Morgengry. 
 
Klaus Elmo orienterede om status for Skumringstid/Morgengry. Tilmelding foregår via projektets 
hjemmeside www.bibliotek.org og materialer (plakater/postkort) udsendes direkte til de 
tilmeldte fra FNF’s kontor i Malmø. Nogle steder arrangerer folkebibliotekerne også Morgengry for 
f.eks. børnehaver. Man bør lokalt opfordre bibliotekerne til at arrangere både Morgengry og 
Skumringstid. I 2006 havde Danmark det hidtil største antal tilmeldte 
biblioteker/skolebiblioteker/lokalafdelinger i forbindelse med Skumringstid/Morgengry. 
 
 
 
 



7. Norden i Bio. 
 
Materialet for 2007 er nu klart og vil blive sendt til skoler der bestiller. I år tilbydes 
skolemedlemmer materialet til halv pris (120 kr.). Der er truffet aftale om anmeldelse i Folkeskolen 
og Dansk (folkeskolesektionens medlemsblad). Derudover markedsfører Norden i Bio via annonce i 
Folkeskolen og Skolenyhedsbrevet. 
 
8. Orientering om skolearbejdet i øvrigt. 
 
Klaus Elmo henviste til den orientering, der blev udsendt til skolenetværkets medlemmer 28. juni 
20007.  I FNF arbejdes der på tættere samarbejde og fælles projekter. Udlånet af materialer til 
skoler er dalende, hvilket understreger behovet for fornyelse på dette område. Færøbevillingen er 
blevet beskåret lidt, men der kan fortsat bevilges støtte til 2 klasser pr. år. Der er en stigning i 
antallet af unge is lændinge der søger om støtte til højskoleophold, derfor bliver de tildelte stipendier 
desværre mindre end tidligere. (Ca. 2000 mod før ca. 3000 kr.) 
 
Jesper Boysen informerede om  Norden i Fokus, som der arbejdes med fra Bastionen. I den 
forbindelse nævnte han tankerne om et kommende seminar om mobning i skolen, som planlægges  
at afholde på Bastionen. Da der er nordisk konference om mobning i Finland her i efteråret bliver 
det imidlertid først aktuelt med seminaret på bastionen i 2008. Seminaret kan evt. knyttes til den 
finske konference som opfølgning til denne. I 2009 afholdes der i Danmark en stor konference om 
mobning/værdier i skolen i anledning af at det er 5 år siden man fik erklæringen om hvordan man 
kan forbedre elevernes vilkår. Jesper foreslog at skolenetværket i den forbindelse ”viser flaget” så 
denne danske konference kan få et nordisk præg. Bastionen ser gerne at flere lokalafdelinger 
besøger Bastionen ligesom man gerne i samarbejde med lokalafdelingerne vil arrangere lokale 
Norden i Fokus aktiviteter.   
 
9. Eventuelt. 
 
Bendt Thuesen meddelte at han ikke fortsætter som formand for skolenetværket efter Foreningen 
NORDENs repræsentantskabsmøde. Han lovede dog at deltage i næste møde som blev fastsat til: 
 
Lørdag den 26. januar 2008 kl. 11-16 på Frederiks Bastion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


