
Foreningen NORDEN

Referat af møde i Skole- og biblioteksudvalget.

Mandag den 2. marts 2009 i Vejle.

Deltagere: Merete Riber, Formand, Peter Schmidt, Kristina Aaltonen.

Afbud: Helle Nancke.

Referent: Klaus Elmo Petersen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den. 19. november 2008.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Brev til Bertel Haarder 29. 12. 2008. (tidligere fremsendt) Merete.
Svaret fra Bertel Haarder blev drøftet. Udvalget ønsker fortsat at der SKAL 
være en norsk eller svensk tekst til afgangsprøven.  Peter undersøger hvordan
forholdene  på  dette  område  er  i  Sverige  og  Norge.  Når  dette  er  afklaret  vil 
udvalget overveje at rejse spørgsmålet via Nordisk Råds Danske Delegation.

3. Arbejdet med hjemmesiden. Klaus.
Klaus orienterede om arbejdet med hjemmesiden. Det går trægt med at indsamle
eksempler på undervisningsforløb med en nordisk vinkel. Preben Birkbak , Skive 
Seminarium  kontaktes  for  at  undersøge  muligheden  for  at  få  bidrag  fra 
studerende. Det overvejes at udskrive en konkurrence blandt skolemedlemmerne 
for  at  få  gode  eksempler  på  gennemførte  undervisningsforløb.  Kontakten  til 
Sprogpiloterne fortsættes, men det er (ifølge Lis Madsen) svært at få deltagere til 
at  bidrage  hvis  der  ikke  udbetales  honorar.  Peter  kontakter 
Dansklærerforeningen for at få tilladelse til at bringe artikel fra et af deres blade. 
Udvalgets medlemmer får kode til hjemmesiden så udviklingen kan følges.  Siden 
skal indeholde register over nordiske klasser der ønsker venskabsklasser. Klaus 
koordinerer dette med sine nordiske kolleger. Siden skal have en oversigt over 
relevante  nordiske  undervisningsmaterialer,  der  kan  lånes  på  Centre  For 
Undervisningsmidler.

4. Repræsentantskabsmødet 16. 05. 2009, hvad skal vi bidrage med?
Merete vil på mødet fremhæve vigtigheden af det lokale skolearbejde og minde 
om de 5 kr. der gives pr. medlem til dette. Skumringstid nævnes som en vigtig 
aktivitet, der samtidig er en nordisk manifestation.

5. Kontakt til Sprogpiloterne/Lis Madsen. Klaus og Peter.



Peter og Klaus orienterede om kontakten med Lis Madsen, Sprogpiloterne. Der 
arbejdes på at få skabt lokal kontakt til Sprogpilot-deltagere. Der arbejdes fortsat 
på at få Sprogpiloter til at bidrage til hjemmesiden.

6. Kontakt til Dansk Skoleidræt vedr. deres nordiske samarbejde. Klaus.
Klaus orienterede om kontakten til Dansk skoleidræt, som føler at skoleidrættens 
nordiske samarbejde er  ved at  smuldre.  Et  samarbejdsområde kunne være et 
tema om sund kost/nyt nordisk køkken i skolerne samt inddragelse af idræt på en 
struktureret måde i forbindelse med besøg hos venskabsklasser.

7. Kontakt til bladet Folkeskolen for at få kritisk omtale af CIRIUS´ administration 
af Nordplus. Kristina.
Kristina fortalte om baggrunden for henvendelsen til Folkeskolen. Der har været 
kritik af den måde CIRIUS administrerer Nordplus på. Ved omtale i Folkeskolen 
kunne der komme flere "sager" frem.

8. Spændende  Nordisk  Kursus  i  Nordjyllands  Kredsen.  Er  det  en  god  ide  på 
landsplan?(se vedheftede fil) Klaus deltog.
Kurset blev aflyst på grund for få tilmeldte. Denne type kurser skal helst udbydes 
af eller i samarbejde med Centre for Undervisningsmidler, så de indgår i deres 
kursusprogrammer.

9. Opfylder vi Kommissorium, her tænkes på Skole Nyt og Biblioteks Nyt?
Klaus oplyste at det går trægt med at fremskaffe e-post adresser på lærere, der 
vil  modtage  Skolenyhedsbrevet  elektronisk.  De  lokale  skolenetværk  bør 
inddrages i dette. Biblioteksnyhedsbrevet udkommer som optakt til Skumringstid.

                      10.  Kommissorium.

 Klaus  udarbejder  statistik  vedr.  venskabsklasser  og  lærerudvekslinger  (CIRIUS, 
Lysebu  ).  Peter  er  i  kontakt  med  Dansklærerforeningen  og  følger  med  på 
undervisningsministeriets høringsportal.

                      11. Eventuelt eller ”bordet rundt”.

                             Klaus orienterede om Nordjobb. Det forventes at det bliver betydeligt sværere at 
skaffe jobtilbud i år på grund af finanskrisen. FNU opfordres til at engagere sig i 
Nordjobb f.eks. ved at arrangere arbejdslejrlignende aktiviteter i forbindelse med 
nogle  af  sommeren  festivaler.  Kristina  foreslog  at  Foreningen  NORDEN 
undersøger muligheden for at nordiske studerende kan gå til eksamen på eget 
sprog når den foregår i et andet nordisk land.

                      12. Næste møde (husk kalenderen).

Næste møde afholdes i Vejle mandag d. 7. september.




