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1.Velkomst og præsentation af medlemmerne. 
 
Bendt Thuesen bød velkommen til nye – og ”gamle” medlemmer af Skolenetværket. Han gav ordet 
til Jesper Boysen, der som leder  bød velkommen til Bastionen. Han udtrykte ønske om et 
samarbejde med skolenetværket omkring en konference eller lignende med relation til 
skoleverdenen. Jesper inviteres til næste skolenetværksmøde hvor ideen kan videreudvikles. 
 
2. Kort præsentation af de lokale netværks arbejde – herunder gensidig erfaringsudveksling. 
 
Anni Bøge Jørgensen fortalte at man havde arbejdet for at få Skumringstid på bibliotekerne og ikke 
mindst Morgengry på skolerne. Samarbejder med et par skoler i Stockholmsområdet med henblik 
på konkrete aktiviteter. Har været med skoleklasse i Tyrkiet, men ville hellere til et nordisk land. 
Dette er dog blevet vanskeliggjort på grund af den vanskelige ansøgningsprocedure hos Cirius. 
Nævnte endvidere, at sproget er vigtigt for det nordiske samarbejde. Der er behov for mere og bedre 
nordisk undervisningsmateriale. Anni har et bredt netværk indenfor undervisning i nordisk bl.a. 
læsepædagogerne. 
 
Grethe Olsen nævnte, at der fra skolenetværket har været kontakt til forlagene for at få dem til at 
udgive mere nordisk undervisningsmateriale – og det er lykkedes. 
 
Folke Hansen sagde, at der hos Foreningen NORDEN og bibliotekerne er en fælles interesse for 
Skumringstid. Samarbejdet er vigtigt. Berettede endvidere om et meget vellykket besøg i en klasse 
som foredragsholder om det nordiske. Eleverne havde vist stor interesse. Det kunne man lokalt gøre 
mere ud af. 
 
Bent Ole Nielsen omtalte problemer med at få støtte fra Cirius til islandsrejse. 
 
Vibeke Olesen mente ikke vi er gode nok til vidensdeling. Nævnte  i den forbindelse at DR har god 
hjemmeside om nordiske sprog. Foreningen NORDEN skal tilbyde links til relevante hjemmesider, 
billige nordiske rejser og gæstelærere fra lokalafdelingerne. 
 
Ann Møller Gram omtalte oplæg vedrørende undervisning i jule-tema. Oplægget blev positivt 
modtaget og fik mange rosende ord fra skolenetværket. Det blev aftalt at Klaus Elmo sørger for at 
det bliver sendt til skolekonsulenterne i de øvrige nordiske lande  med henblik på en drøftelse på det 
næste skolekonsulentmøde. Fremhævede det lokale skolenetværks samarbejde med den lokale 
amtscentral for undervisningsmidler. 



 
Gun Løvschal omtalte et initiativ fra Poul Lundsgaard (Nyborg) om ”gratis vikar” eller gæstelærer 
fra Foreningen NORDEN. Skumringstid har fungeret fint på Fyn. 
 
Ingrid Martlev ønskede ”læs let”- bøger og novellesamlinger  fra de øvrige nordiske lande. Det ville 
også være godt hvis der kunne frikøbes DVD film på nabosprogene til undervisningsbrug. Lejrskole 
udveksling med venskabsbyerne er meget populær! 
 
Bo Knudsen orienterede om muligheden for et tættere samarbejde omkring sprogundervisningen 
med fagforfatterne, der er repræsenteret i Foreningen NORDEN’s repræsentantskab. I Ålborg har 
skolebibliotekarerne et netværk, der minder om, at nu er det tid for Morgengry. Man har i Ålborg 
rettet henvendelse til skoleforvaltningen for at gøre opmærksom på foreningens skolearbejde. 
Skolearbejdet er med som punkt på et amtskredsseminar i marts. 
 
Bent Jensen fortalte, at man lokalt har et godt samarbejde med folkebibliotekerne omkring 
Skumringstid, mens det går lidt trægt med Morgengry. Det er vanskeligt at foretage 
skoleudvekslinger med privat indkvartering, da eleverne er blevet for magelige. Bendt Thuesen 
bemærkede at problematikken omkring privat indkvartering også gjaldt for indvandrerelever hvis 
forældre ofte er skeptiske i forhold til, at deres børn indkvarteres privat. 
 
Kristina Aaltonen omtalte planer om kontakt til bl.a. seminariestuderende der har interesse for 
nordisk uddannelsespolitik og nordisk pædagogik. Vil kontakte FNU med henblik på at FNU også 
tilbyder foredrag på skoler eller andre aktiviteter. Skolenetværket skal lægge pres på Nordisk 
Ministerråd for at få forskning i ”den nordiske folkeskole”. 
 
3. Internt kursus – tema: Skolearbejdet i Foreningen NORDEN. 
 
Bendt Thuesen gennemgik programmet for kurset og var glad for at 5 skolenetværksmedlemmer 
havde tilmeldt sig. De skulle fungere som gruppeledere.  
 
Man diskuterede relevante emner så gruppelederne var forberedte. Da det var aktive i 
lokalafdelingerne der deltager i internt kursus var der enighed om at hovedtemaet skulle være: 
Hvordan sikrer man lokalt at det nordiske har en central placering i indholdet i undervisningen. 
Der var enighed om, at det var vigtigt at tage udgangspunkt i læseplanerne og det blev også 
fremhævet at venskabsbysamarbejdet kan bruges aktivt i undervisningen. Spørgsmålene ”Hvad har 
I gjort”? og ”hvad kan I gøre”? lokalt, det skal være udgangspunktet for gruppearbejdet. Bo 
Knudsen forbereder en kort introduktion om læseplaner til kurset. 
 
Bendt Thuesen påpegede at de fremkomne ideer skulle samles i et idekatalog. 
 
4. Orientering om Skumringstid og Morgengry. 
 
Klaus Elmo fortalte at det var 10. gang at Skumringstid blev gennemført og interessen hos både 
biblioteker og skoler samt lokalafdelingerne havde været stor. De evalueringer der er kommet ind 
har stort set alle været meget positive. Temaet for Skumringstid 2007 er: ”Kvinden i Norden”. 
Teksten tages fra en roman af Sigrid Undset. For Morgengry tages teksterne fra henholdsvis Pippi 
Langstrømpe og Ronja Røverdatter. 



 
5. Orientering om Norden i Bio. 
 
Klaus Elmo fortalte at salget af mapper var gået lidt trægt til trods for annoncering i Folkeskolen. 
De tidligere amtscentre for undervisningsmidler vil blive kontaktet med henblik på filmpakken. 
I år vil der blive fremstillet et materiale til mellemtrinet i folkeskolen. 
 
6. Orientering om Nordplus. 
 
Bendt Thuesen fortalte at Nordisk Ministerråd har udskudt beslutning om placeringen af 
administrationsansvaret for Nordplus i et år. FNF forsøger fortsat at arbejde for at Foreningerne 
NORDEN får Nordplus tilbage. 
 
7. Brevvekslinger og udvekslingsrejser i indeværende år (2006). 
 
Klaus Elmo berettede, at der har været stor interesse for venskabsklasser og de fleste er blevet 
matchet med en anden skole. Det kniber med at skaffe tilstrækkeligt med islandske skoler. 3 skoler 
har delt Færøpengene.(Der var 3 ansøgere). Der har været en stor stigning i antallet af islandske 
højskoleelever, der ønsker støtte, dette har medført at de fleste ”kun” har fået 1000 kr. 
 
8. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde. 
 
I forbindelse med debatten om nordiske undervisningsmidler nævnte Grethe Olsen 
undervisningsplatformen Emuen www.emu.dk her lægger lærerne undervisningsforløb ud til 
inspiration for andre undervisere. Ingrid  Martlev foreslog i den sammenhæng en nordisk 
elevplatform med chatroom og blogs. En sådan platform vil kunne motivere og stimulere elevernes 
interesse for det nordiske stof. 
 
Næste møde afholdes 15. september 2007 på Frederiks Bastion. 
 


