
Foreningen NORDEN                                                                                       26. august 2005. 
       
                                                              REFERAT 
 
af Foreningen NORDENs skolenetværks 16. møde, lørdag den 20. august 2005 kl. 11 - 16,  på  
landskontoret, Malmøgade 3.3., København Ø.  
  
Følgende deltog i mødet:                                              Følgende amtskredse var ikke repræsenterede: 
Formanden Bendt Thuesen,                                          Hovedstaden 
Bornholms amtskreds, Bettina Breiding Hansen,         Københavns amtskreds 
Frederiksborg amtskreds, Grethe Olsen,                       Nordjyllands amtskreds 
Fyns amtskreds, Poul Lundsgaard,                               Roskilde amtskreds er vakant 
Ribe amtskreds, Aage W.Rieck,                                    Sønderjyllands amtskreds 
Ringkøbing amtskreds, Alis Kjems,                              Viborg amtskreds 
Storstrøms amtskreds, Bent Jensen,                               Århus amtskreds. 
Vejle amtskreds, Bent Ole Nielsen, 
Vestsjællands amtskreds, Anni Bøge Jørgensen, 
Skolekonsulent Edith Kjærsgaard (ref). 
 
Dagsordenen var: 
 
1. Velkomst og orientering ved formanden. 
2. Erfaringsudveksling på skoleområdet mellem netværkets medlemmer. 
3. Kommentarer til Foreningen NORDENs Handlingsplan. 
4. Meddelelser om Nordplus Junior og Nordkontakt 
                               Norsk Nordens henvendelse til norske politikere 
                               Diverse konkurrencer inden for skolesystemet  
                               Forslag fra dansk/svensk forfatterforening 
                               Mogens Billes initiativ til dansk/skånsk skolesamarbejde 
                               Forlagssamarbejde. 
                               Brevveksling mellem skoleklasser. 
5. Netværkets henvendelser til seminarierne. 
6. Fællesnordisk undervisningsmateriale-oversigt. 
7. Invitation til fællesnordisk kursus for lærere i Finland. 
8. Næste møde. 
9. Eventuelt. 
 
ad 1. Formanden bød velkommen til medlemmer og suppleanter. Nye medlemmer var Bettina  
         Breiding Hansen, Bent Jensen og Bent Ole Nielsen.  
 
ad 2. GO havde overtaget posten i netværket for Frederiksborg amtskreds uden et eksisterende  
         lokalt netværk. Hun havde fortsat svært ved en sådan etablering. Selv havde hun med stor  
         succes med støtte fra Telia/Sonera været på udvekslingsbesøg med sin 6. klasse i foråret. 
          
         AaR berettede om, at styrelsen i Ribe amtskreds havde modtaget 10.000 kr. fra amtet for at  
         varme op under amtets nordiske venskabsbyer. Han selv og Carl Johan Grabe ville nu drage  
         på rejse for at opnå konkrete resultater. Forinden ville de i kontakt med alle skoler i amtet med 
         henblik på at knytte nordiske kontakter og få flere skolemedlemmer. Lokalt var man ikke til-  



         freds med samarbejdet med andre folkelige foreninger og deres nordiske aktiviteter. 
         
         AK efterlyste den computer-konference, som Peter Jon Larsen havde nævnt på et møde i am- 
         tet. EK tilbød at fremstille en samlet blok af netværkets e-post-adresser, da alle medlemmer nu 
         endelig har e-post-adresse. Det vil så være bekvemt, at alle netværksmedlemmer kan rundsen- 
         de til alle. Skulle til venskabsby-lærerkursus med kollegaer fra Hernings nordiske venskabs- 
         byer i september i Finland. 
          
         PL Nyborg-området får mange elever, unge og voksne på udvekslingsrejser i ungdomsskolens  
         regi. Afdelingen har nu egen hjemmeside: Norden.Nyborg.dk, fremstillet af en ung uden  
         vederlag. Selv kommer han ud på besøg i 3.-5. klasser og fortæller om nordisk skolearbejde. 
         Får fortsat indtil 2011 tilskud fra amtet, men det forudsætter mange unge medlemmer. Fra  
         Gun Løvschal medbragtes diverse forslag til skolenetværkets arbejdsplan, bogpakker og lærer- 
         udvekslingser. Forslagene omdeltes og blev diskuteret. Bogpakker har foreningen tidligere  
         udsendt, men de afløstes af skolenyhedsbrevet, da skolenetværket indledte sit arbejde.  
        Argumentationen var den, at en skole ikke har megen brug for et eksemplar af een bog, og at  
         formidling af viden om aktuelle udgivelser er at foretrække samtidig med et intensiveret  
         samarbejde med forlag. – Efterfølgende diskuteredes, at netværket ikke blot skal arbejde med  
         sprog, men også medtænke andre fag som historie og geografi. – AK nævnte om lærerudveks- 
         linger, at Herning kommune gerne betalte for sådant eller for job-swob, men ingen lærere var  
         interesserede. ABJ kunne oplyse, at også Ringsted havde betalt for sådanne aktiviteter på  
         biblioteksområdet, men at de var gået i stå. PL havde gode erfaringer hermed gennem ven-  
         skabsbysystemet. BJ havde også erfaringer hermed, men fandt, at det afhang helt af ildsjæle. 
         GO kendte til succes med personaleudveksling på sundhedsområdet og ville nu i sin kommu-     
         ne som politiker tage initiativer på lærerområdet. AaR ville vide, om islandske lærere fortsat  
         deltager i efteruddannelse i Danmark. Det er næppe så udbredt mere, men islandske lærere er                
         altid med på de fællesnordiske kursus. EK gjorde opmærksom på, at penge til lærerudveks- 
         lingsrejser findes i Cirius-programmet, ansøgningsfrist i år er 15. oktober. Formanden oplyste,  
         at han i sin tid som skoledirektør havde udsendt en konsulent fra kommunen til de nordiske  
         venskabsbyer for at vedkommende kunne udfærdige et ide-katalog med alskens info og  
         adresser til brug for lejrskoler. PL blev bedt om at takke GL for ideerne.    
          
         BBH samarbejder fortsat med Bente Vesløv, tidligere netværksmedlem. Undervisningsmate-   
         riale-samlingen syntes hun godt om, den burde være bedre kendt og evt.være på nettet. Man  
         havde haft succes med besøg af en svensk forfatter til fyraftensmøder. Morgengry blev rost,  
         en god vane, børnene glæder sig til hvert år. 
 
         BON havde nylig fået støtte til en Finlands-udveksling med sin Horsens-skole. Som geografi- 
         lærer er det en fornøjelse med denne mulighed. Han fandt, at vi må se nærmere på verden i  
        2005: Nu er det Ryan Air, der bestemmer, hvor skolerejsen går hen, - og det er ikke i Norden. 
         Talte for annonce i ”Folkeskolen” og omtale i lærerkalenderen. Formanden mindede om      
         ”Folkeskolen”s annoncepriser. En musemåtte til eleverne ville også være befordrende for  
          kendskabet til foreningens skolearbejde Fandt ikke vor hjemmeside særlig god. Den er for  
          besværlig og ikke skolevenlig. 
 
         ABJ nævnte, at Mogens Billes pjece om Skåne-besøg mm anvendes bredt i amtskredsen, dvs  
         til samtlige skoler. Deltager selv i amtskredsens møder. Herfra skal nu tages initiativer i  
         Kalundborgegnen. Mente, at man skulle forsøge at ride med på interessen for Pisa-undersøgel- 



         sen, og også udnytte den i nordisk sammenhæng, som fx med det forestående kursus. 
 
          BJ omtalte stedlig promenadekoncert i nordisk perspektiv som tilbagevendende begivenhed i  
          Nykøbing F og samarbejdet med norske borgere bosat i amtet for fejringen af 17.maj. Nævnte  
          mediekonferencen på Frederiks Bastion, hvor journalister havde svaret, at de nordiske lande  
          havde for få skandaler.  
 
          Formanden mindede om, at der nylig var udsendt ny vejledning for skolenetværkets arbejde,  
          og at der i hver amtskreds er penge til skolearbejdet. Beklagede, at Roskilde amtskreds ikke  
          deltog i skolenetværkets arbejde, trods pengeoverførsel til arbejdet. – Nævnte tillige den  
          Nordiske Triangel mellem Nordjylland, norsk fylke og svensk len, som Ask-Poulsen var gået  
          i forhandling med. Dette projekt må imidlertid afvente lidt. – Formanden nævnte tillige, at  
          hele sagen om venskabsbyer og nye kommuner naturligt vil blive behandlet på det forestå- 
          ende repræsentantskabsmøde. 
 
ad 3. Der var ingen bemærkninger,. 
 
ad 4. Formanden efterlyste synspunkter fra medlemmerne, gerne facts om erfaringer med den  
         nuværende administrationsform af Nordplus Junior hos Cirius. 
         Der er dd stadig intet nyt om Nordkontakt og projektets evt. fortsatte eksistens.   
         Man så på de mange konkurrencer, der pt udbydes til skoler om nordiske anliggender, alt for  
         mange, og aldeles ukoordinerede. 
         Man ser frem til et mere konkret tilbud fra Dansk-Svensk forfatterforening om besøg på skoler  
         af foreningens medlemmer for oplæsning af danske og svenske tekster. 
         Den på Mogens Billes initiativ fremstillede pjece om udflugter til Skåne er nu distribueret i  
         Københavns og Frederiksborg amtskredse til alle skoler – og bliver det i Vestsjælland.   
         Til det fortsatte samarbejde med Gyldendals forlag udpegedes Mogens Bille, Grethe Olsen og  
         Anni Bøge Jørgensen som kontaktpersoner. 
          EK henstillede, at medlemmerne skaffede flere klasser til nordisk brevveksling. 
 
ad 5. Man måtte konstatere, at noget egentligt samarbejde med seminarierne om styrkelse af norsk  
        og svensk i dansk næppe var muligt på nuværende tidspunkt. BJ refererede en samtale med  
        dansklærerne på Zahles seminarium i forbindelse med sin censorvirksomhed. Tiden rækker  
        ikke. 
 
ad 6. Den af skolenetværket ønskede fællesnordiske materialesamling fra NORDEN-foreningerne  
          er nu fremstillet og omdelt. Den danske samling er mest omfattende. 
 
ad 7. Der var interesse for deltagelse i det finske kursus om Pisa-undersøgelserne fra ABJ, BJ og  
        GO. 
 
ad 8. Næste møde blev fastsat til den 21. januar 2006. 
 
ad 9.  Intet. 
 


