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1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. marts 2009 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Hvad bidrog vi med til Repræsentantskabsmødet den 16.05 09? 

Merete orienterede om skolearbejdet og fortalte at vi ønskede bidrag til 

skolehjemmesiden. Lars Aagaard og Gudrun Wiwe reagerede positivt på opfordringen 

allerede under repræsentantskabsmødet. 

3. Arbejdet med hjemmesiden?? Klaus 

Der henvises til orienteringen om arbejdet med (ny) skolehjemmeside. Der udarbejdes en 

skolehvervefolder, der præsenterer hjemmesiden samt Norden i Bio, Morgengry og andre 

skolerelaterede aktiviteter. Lokalafdelingerne skal kunne anvende den i forholde til kontakt 

med lokale skoler. Klaus udarbejder oplæg, som gennemgås af Merete og udvalget. 

Færdigt oplæg til Landsstyrelsesmødet 7. november. 

4. Brev til skolenetværket og lokalforeningerne angående ”skolenetværket” og 

hvad de 5,-kr. skal bruges til. Brevet skriver vi i fællesskab.  

Merete undersøger med Arne om vi kan få et indlæg i formandsinfo. Klaus udarbejder 

forslag. 

5. Indbydelse til Norden Før og Nu. DR. Et website om de nordiske landes 

historie, geografi m.m. Merete og Klaus 

Udsat til næste møde. 

6. Har vi stadig kontakt til Sprogpiloterne? Peter og Klaus 

Udsat til næste møde. 



7. Er der nyt om bladet Folkeskolen m.m. Kristina 

Udsat til næste møde. 

8. Orientering om et møde med Biblioteksforeningen om fremtidens 

Skumringsaften. Merete og Klaus 

Klaus kontakter Carl i FNF for at få oplyst hvordan planlægningen af Skumringstid 2010 

skrider frem. Vi følger op på møde med biblioteksforeningen. 

9. Nordjobb, hvordan gik det i sommer? Klaus 

Nordjobb har i år været præget af, at det har været vanskeligt at skaffe job ved danske 

virksomheder på grund af finanskrisen. Der har i år været Nordjobbere i København, 

Odense og Skagen. I alt var der 60 Nordjobbere i Danmark mod 141 sidste år. 25 danskere 

fik Nordjobb i år. I alt søgte 296 danskere om Nordjobb. Fritids- og kulturprogrammet har 

været præget af det lavere antal Nordjobbere, men der har været gennemført et godt 

program i både København, Odense og Skagen. Det skal fremhæves at lokalafdelingen i 

Odense har været meget engageret i gennemførelsen af programmet lokalt. Der blev 

arrangeret modtagelse af borgmester Ivan Boye på rådhuset efterfulgt af cykeltur til 

Odense genbrugsstation hvor Nordjobberne fik et inspirerende foredrag om 

affaldshåndtering, genanvendelse og miljø. 

10. Kommissorium.  

    Udvalget udarbejder på næste møde et oplæg til repræsentantskabsmødet i     

       maj. 

11. Eventuelt eller ”bordet rundt” 

    Udvalget drøftede det af Kristina fremsendte forslag fra Nordisk Råds  

       Kultur- og uddannelsesudvalg om Kultur i Skolen. Udvalget mener, at  

       Foreningen NORDEN kan spille en aktiv rolle i forbindelse med markeds- 

     føringen af projektet samt i forhold til klasseudvekslingerne, som kan 

     formidles via den nye hjemmeside. Udvalget beder Kristina rapportere om 

     forslagets videre skæbne i Nordisk Råd. 

      

12. Dato på næste møde (husk kalenderen) 

    Næste møde afholdes mandag den 8. marts eller torsdag den 18. marts 2010. 

 


