
København den 28.1.2003  

 

 

 

 

Referat af Foreningen NORDENs skolenetværks 11. møde den 25. januar 2003, kl. 11 – 16 på 

Københavns Hovedbanegård. 

 

I mødet deltog udover formanden Bendt Thuesen og skolekonsulent Edith Kjærsgaard (ref): 

 

Bornholm:  Bente Vesløv  Frederiksborg: Grethe Olsen 

Fyn:  Poul Lundsgaard København:  Mogens Bille 

Nordjylland:  Henning Asp-Poulsen Ribe.  Carl Johan Grabe 

Ringkøbing:  Søren Nørgaard Storstrøm:  Folke Hansen 

Sønderjylland: Ann Møller Gram Vejle:  Egon Munk-Andersen 

Viborg:  Ellen Andersen Århus:  Gun Løvschal 

 

Der var afbud fra Hovedstanden ved Kirsten Gjaldbæk og Vestsjælland ved Hanne Dyrnits. 

Roskilde amtskreds ved Thorkel Hyllested udeblev uden afbud. 

 

Under mødets punkt 2 deltog Carsten Andersen, Frederiks og Carls Bastioner. 

 

Til mødet forelå følgende DAGSORDEN 

 

1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer, Kbh og Ribe. 

2. Orientering om naturskolen på Carls Bastion. 

3. Gensidige erfaringsudvekslinger. 

4. Foreningens handlingsplan 2003-04 

5. Situationen om Nordplus Mini og Nordplus Junior fra næste årsskifte. 

6. Orientering om foreningens tilbagevendende årlige arrangementer:  

Skumringstid/Morgengry og Det Nordiske Gæstebud. 

7. Brevvekslinger og udvekslingsrejser i indeværende skoleår. 

8. Eventuelt og næste møde. 

 

Der var i forbindelse med dagsordenen udsendt følgende bilag: 

 

 Revideret medlemsliste. 

 Foreningen NORDENs handlingsplan 2003-04, skoleafsnittet. 

 Oversigt over etablerede brevvekslinger 2001-2002 og 2002-2003. 

 Oversigt over uddelte beløb til udvekslingsrejser for hele 2002 og over foråret 2003. 

 Oversigt over medlemmer af de lokale skolenetværk i de amtskredse, som har sådanne netværk. 

 Liste over udmeldte skolemedlemmer siden udsendelse af kontingentopkrævning for 2003.  

 Liste over skole- og biblioteksmedlemmer pr. 1.1.02 og 1.1.03. 

 Evaluering af Skumringstid/Morgengry 2002. 

 Kopi af invitation til skolemedlemskab til grønlandske skoler. 

 Information om Orkester Norden. 

 Plakat om Det Nordiske Gæstebud. 

 Oplæg til et undervisningsmateriale om Danmark henvendt til islandske elever. 

 

Ny skolehvervefolder blev uddelt blev uddelt ved mødet. 



Ad 1. Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer og til Carsten Andersen. 

 

Ad 2. CA orienterede om bastionerne og om samarbejdet med Københavns Kommune og de 

 fælles planer for en naturskole på Carls Bastion. På forespørgsel blev det oplyst, at der i  

Vintersæsonen 2003-04 vil blive etableret en turné med Selma Lagerlöfs ”Juleroserne”. 

Pris pr. forestilling 16.000 kr. Mere herom vedlægges referatet. 

 

Ad 3. Fra Fyn kunne PL berette, at det var vanskeligt at samle medlemmerne af det lokale 

 Skolenetværk, han ville derfor nu gå over til at holde møde med amtskredsens lokal- 

 Formænd, hvoraf et flertal er lærere. Fyns amts rådgivende udvalg for unge havde nu 

 I tre år givet tilskud til ture, entreer og andre aktiviteter for børn, men ikke til rejser. 

 PL skal sammen med en 10. kl. på kursus i at lave hjemmesider. Herefter vil de sammen 

 Fremstille en nordisk hjemmeside for børn og unge. 

 

Sønderjysk skolenetværk havde sammen med amtscenteret forsøgt at udbyde en hel 

kursusdag om Færøerne, det gik ikke. Nu kommer tilbud om et eftermiddagsarrangement i 

april. Der var ligeledes samarbejde om at tilbyde filmeftermiddage for elever og aftenditto 

for lokalafdelingerne med nordiske film. Det fremgik, at der billigt kan lånes og vises film 

for unge, hvis der ikke tages entré. Også amtscentrene hjemkøber film. Der udspandt sig i 

denne forbindelse en diskussion om danske undertekster og en evt. henvendelse til 

filmdistributører om film uden undertekster kunne blive en valgmulighed. 

 

På Bornholm bliver skolebibliotekarerne fortsat fodret hver 3. uge med nyt stof. Sammen 

med Skumringstid/Morgengry til efteråret etableres en ny læsekampagne. Den svenske 

ungdomsforfatter Per Nilsson besøger skoler i april og der holdes cafémøder for lærerne. 

Der anskaffes i den forbindelse klassesæt af svenske børne/ungdomsbøger. Kontakt til 

dansklærerforeningens formand Jens Råhauge havde resulteret i, at der herfra var interesse 

for produktion af let læselige bøger på norsk og svensk med lydbånd. 

 

Storstrøm anfefalede en opbakning til produktionsforslaget om undervisningsmateriale til 

brug i Island. I forbindelse hermed drøftedes, om værkstedskurser og projekter er ligeså 

anvendt i Island som i Danmark. Det undersøges via den islandske skolekonsulent. I 

Vordingborg er der et fortsat godt samarbejde om udvekslinger mellem skoler og 

gymnasiet med skolerne i den svenske venskabsby Falun. 

 

Københavnerkredsens nye medlem undrede sig over, at foreningens gode tilbud ikke havde 

større gennemslagskraft på skolerne. Glædede sig til samarbejdet, og ville arbejde for at 

forbedre materialesiden. 

 

I Ålborg er der et velfungerende skolenetværk med to årlige møder, det ene holdes 

umiddelbart før et amtskredsmøde. Man stimulerer lærere, giver info og hverver nye 

medlemmer. Et planlagt forårskursus om norsk og svensk i dansk på amtscentret med 

Preben Birkbak og EK er udsat til september. Slår et slag for fællesnordiske lærerkursus. 

Var godt i gang med planlægning af Det Nordiske Gæstebud. 

 

Falkenborgskolen, Frederiksborg amt, havde været i Finland på udvekslingsrejse i sommer 

med to 4. kl. og i foråret har skolen en 6. kl. i Norge. – Der forestår en reorganisering af 

det lokale netværk. – Efterlyste Preben Birkbaks bog om de nordiske sprog. 

 



Amtscenterlederen i Vejle, Ole Østergård, havde også konstateret et materialebrist til 

mellemgruppen. Der afholdes kursus ved Birgitte Mikkelsen 29.4. i Fredericia om Levende 

billeder, lyrik og musik i norsk, svensk og dansk. – På Lund skolen i Horsens foregår et 

særligt projekt pt, som EMA vil forsøge at få refereret i Skolenyhedsbrevet. 

 

Det nye medlem fra Ribe glædede sig til sin nye opgave. 

 

I Ringkøbing har netværket fin kontakt til lokalafdelingerne, brevveksling mellem 

nordiske klasser går godt, men det understreges, at der skal personlig kontakter til. Alis 

Kjems har fremstillet et materiale til en nordisk sprogdag for de små klasser. Det lokale 

skolenetværk holder to årlige møder. Omtale Herning Biblioteks store arrangementer om 

Mumitroldene i forbindelse med Skumringstid/Morgengry. 

 

I Århus kniber det med kontakten til lokalafdelingerne, kun få kommer til indbudte møder. 

Vil forsøge med personkontakt på hver skole. Rejser med egen skole til Bergen i foråret. 

 

I Viborg arrangeres to kurser i henholdsvis Viborg og Thisted om norsk og svensk i dansk 

ved Preben Birkbak og EK. – EA´s erfaring er, at det lokale skolenetværk må være tæt 

integreret i amtskredens arbejde for at kunne lykkes. Et fast punkt på amtskredsens 

forårsmøde er skoler og uddannelse. – Der findes på Viborg amts hjemmeside under Skive 

litteraturlister over bøger til undervisning i nordiske sprog. 

 

Ad 4. Man drøftede konkrete indsatsområder og besluttede at satse på undervisningsmaterialer i  

 forbindelse med foreningens handlingsplan. Efter nogen diskussion om konkrete  

målgrupper og materialers udseende konkluderedes det, at skolenetværket vil arbejde på en 

henvendelse til forslag, hvor et konkret behov beskrives. I den forbindelse aftaltes

   

- at alle tilstedeværende og fraværende skolenetværksmedlemmer inden  

juni 2003 fremsender til landskontoret en beskrivelse af behov for 

undervisningsmateriale, man beskriver, hvilken aldersgruppe der skal i fokus 

og hvilke type® af materiale der er optimale ønskemål til sprog og til andre 

fag. 

 

- at netværksmedlemmerne beskriver kendt og anvendeligt materiale i kort 

form til omtale i Skolenyhedsbrevet og på foreningens hjemmeside, således 

at vi samler alt det, vi kender. 

 

- at næste Skolenyhedsbrev opfordrer læserne – skolemedlemmerne – til at 

beskrive, hvilket materiale de savner mest til sprog og til andre fag. 

 

- at det fremkomne produkt diskuteres på mødet i august for at kunne 

fremlægges som forslag på foreningens repræsentantskabsmøde i september. 

Forslaget går ud på at præsentere behovet for materialer til undervisning i det 

nordiske indhold i sprog og andre fag, som er beskrevet i de officielle 

faghefter. 

 

Ad 5. Nordisk Ministerråds to programmer Nordplus-mini og Nordplus-junior slås fra 1.1.04 

sammen med Vestnorden- og Nordskol-programmerne til én fælles pulje benævnt 

Nordplus-junior. Foreningen NORDEN vil arbejde intenst på, at det nye program kan 

administreres af Norden foreningerne, som har stor erfaring i at opfylde målene med 



anvendelsen af de ganske mange penge: At flest mulige skoleelever i løbet af skoleforløbet 

får en solid nordisk oplevelse. Nu afventes en politisk beslutning om administrationens 

placering.  

 

Ad 6. Projekt Skumringstid/Morgengry afholdes i 2003 igen i den nordiske biblioteksuge med 

åbning mandag den 10. november. Temaet bliver ”Havet og Norden”. Temaet i 2004 bliver 

H.C. Andersen. Teksterne oplyses i skrift og på hjemmesiden, så snart de er tilgængelige 

fra Den nordiske PR-forening for biblioteker. 

Nordisk Gæstebud afholdes i marts efter de enkelte lokalafdelingers beslutning.  

Der udsendes en inspirationspakke til alle lokalafdelinger og til de skoler, som melder sig 

til deltagelse via Skolenyhedsbrevet. Pakken vedlægges referatet. 

 

 

Ad 7. De fremsendte oversigter diskuteres ligesom årsagerne til faldet i skolemedlemstallet. Man  

 glædede sig over, at så mange skoleelever kan komme på en nordisk udvekslingsrejse, med 

 så gode tilskud. Brevvekslingslisterne omfatter alene de klasser, som henvender sig på  

 Norden-foreningernes landskontor. Herudover etableres kontakter via venskabsbysystemet  

 Og Nordisk Ministerråds Odin-projekt. 

 

Ad 8. Næste møde blev fastsat til lørdag den 23. august 2003 kl. 11.30 på Frederiks Bastion. 

 

 

 

 

 

PS. Også vedlagt kopi af folder fra Henning Asp-Poulsen og  

 Invitation til deltagelse i Nordisk Sommerlejr i Hillerød 2003 modtaget d.d. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


