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REFERAT 
 

 

Emne: Skolenetværksmøde nr. 15  

Dato: Den 8. januar 2005,  kl. 11 – 16. 

Sted: Frederiks Bastion, København 

 

 

Deltagere: 

 

Formand   Bendt Thuesen, 

Frederiksborg:  Grethe Olsen                                             

Fyn:        Poul Lundsgaard 

København:     Mogens Bille                                            

Nordjylland:   Henning Asp-Poulsen 

Ribe:      Aage Rieck                                               

Storstrøm:      Folke Hansen 

Vestsjælland: Anni Bøge Jørgensen                               

Viborg:          Ellen Andersen 

Landskontoret: Edith Kjærsgaard (ref.) 

 

I mødet deltog som gæst Foreningen NORDENs islandske skolekonsulent Maria Jonsdottir. 

Der var afbud fra Kirsten Gjaldbæk, Hovedstaden, Alis Kjems, Ringkøbing, Ann Møller Gram, 

Sønderjylland, Egon Munk-Andersen, Vejle og Gun Løvschal, Århus. Aage Rieck deltog som 

suppleant for Johan Grabe, Ribe. Bettina Breiding Hansen, Bornholm deltog ikke i mødet.  

Roskilde er fortsat vakant.   

 

Dagsordenen: 

 

1. Velkomst. 

2. Erfaringsudveksling. 

3. Et fremtidsperspektiv: En nordisk Skoletriangel ved Henning Asp-Poulsen. 

4. Orientering om gymnasiereformen.  

5. Henvendelse fra Nordisk Råd om sammenligning af Læreruddannelse i Norden. 

6. Henvendelse om samarbejde om Historiesyn. Historiens Dag.  

7. Orientering fra fællesnordisk skolekonsulentmøde i Malmø i oktober og Stockholm i 

december, herunder Nordkont@kt og fællesindsats på området: undervisningsmaterialer.        

       8.  Fællesnordisk lærerkursus: ”Om at sætte grænser”. 

       9.  Næste møde 

     10.  Evt. 

 

 



ad 1.   Formanden bød velkommen og nævnte, at Maria Jonsdottir deltog i mødet af 

 interesse, da hun alligevel var i København. 

 

ad 2.   Fyn: Den udsendte pjece om, at et lokalt skolenetværksmedlem gerne besøger skoler, 

 havde resulteret i foreløbig 4 henvendelser. De 2 var klaret. Formålet er at fortælle om 

 foreningens arbejde og at hverve skolemedlemmer. Der havde været velbesøgt ved 

 arrangementer om Skumringstid. Lokalnetværket får 11.000 kr. årl. fra amtet til 

 arbejde med unge, ophører desværre ved kommunalreformen. Havde søgt penge til en 

 skuespiller-runde på skoler om H.C. Andersen 17-22 maj. 

 Vestsjælland: Ringsted afholder stormøde om Norden i skolen den 1.2.05. Alle 

 skolebibliotekarer deltager, oplæg ved ABJ og EK. Alle 12 skoler i kommunen 

 markerer HCA ved maraton læsning. Foreningens bog HCA i Sverige medtænkes. 

 ABJ fortalte spændende om sit engagement i  Sct. Knudsgildet. 

 Viborg: 3 lokalafdelinger i amtskredsen var nu sammenlagt og havde fejret fælles 

 Skumringstid i Bjerringbro for 70 med Frits Helmuth. Preben Birkbak tager fortsat 

 med sine lærerstuderende til Lysebu, og man arbejder fortsat med skandinaver bosat i 

 amtskredsen som oplæsere på skoler. 

 

Storstrøm: Netværket i amtskredsen består nu af FH og Bent Jensen, fhv. 

ungdomsskoleinspektør. Flot Skumringsfest for 80 deltagere. HCA-udstilling på 

stedlige kunstmuseum forberedes. Foreningens formand ville blive båltaler til Sct. 

Hans. 

Nordjylland: Hvis vi ikke gør noget aktivt – så dør vi. Lokalt også på skoleområdet. 

Havde derfor i det lokale skolenetværk  i september drøftet et oplæg, som behandles 

under dagsordenens punkt 3. 

København: Udkast til en pjece til udsendelse til alle skoler i amtet blev forelagt. 

Formanden og EK deltager i møde herom den 18.1. Omtalte bogen ”Det er nette folk i 

Ballerup” omhandlende et ”glemt og overset” HCAs dagbogsnotat fra et besøg på 

Pederstrup kro. Der var  oplæsning af bogen ved Skumringstid, og musical over bogen 

opføres i maj af elever fra ungdomsskolen  

Frederiksborg: Hele Frederikssund pyntes op til HCA fødselsdag. Børn klædes ud som 

i eventyrene, GO skal være ”Konen med æggene”, musikskolen og bibliotekerne 

medvirker. Alle indvandrere skal have en HCA-bog. Roste Alis Kjems Morgengry-

forslag i Skolenyhedsbrevet. Omtalte en Inuit-forestilling, som burde på bastionen. 

Rejse til Finland med 6.kl. forestod, samarbejdsprojektet er at opføre ”Kejserens nye 

klæder”. Pointerede, at det vigtige i en nordisk klasseudvekslingsrejse er, at det gøres 

før det engelske sprog er for dominerende. 

Ribe: Lokalt i amtet er udsendt opfordring til alle skoler om at få en nordisk 

venskabsklasse.  

Vil også henvende sig til de enkelte skoler i venskabsbyerne. Havde vellykket 

Skumringsarrangement med 60 deltagere. 

 

ad 3.   Viden kan aldrig skade, var indledningen til information om Den Skandinaviske 

 Triangel, som er et erhvervsrelateret samarbejde mellem Nordjylland/ Viborgs amter 

 med henholdsvis Västre Götlands len og Vester Agder /Aust/Telemarks fylker. Nu 

 forsøger HAP at udstrække samarbejdet til at omfatte kultur og skoler. Der lægges op 

 til et seminar for håndplukkede, hvorfra en styregruppe kan formeres. Formålet må 

 være at komme ud med: Hvad kan vi  



tilbyde i trianglen af undervisningsforløb og  lærerudvekslinger. Hvad skal vi vide om 

hinanden om geografi, historie og litteratur. En slags nordisk kanon for folkeskoler og 

ungdomsuddannelser. Der arbejdes videre. Mere nyt næste gang. 

 

ad 4.   Besvarelse af høringen drøftedes, brev er herefter afsendt mandag den 10.1. som aftalt 

 og efter aftale med foreningens formand. Vedlagt referatet. 

 

ad 5.   I fortsættelse af drøftelserne på sidste møde var der tilfredshed med reaktionen overfor 

 undervisningsministeriet. EK ville holde fortsat kontakt med Kirsten Gjaldbæk med 

 henblik på de vejledninger, der nu er under formulering. 

  

ad 6.   De udsendte bilag i form af pressemeddelelse fra kulturministeren om Historiens Dag, 

 Søren Sørensens forslag til emner til aktiviteter i lokalafdelingerne og henvendelsen  

 fra Foreningen til fremme af levende kultur i skolen drøftedes. Det besluttedes, at 

 opfordre Nord NU til en artikel i næste nummer, hvor Søren Sørensen opfordres til at 

 udvikle konkrete forslag. Historiens Dag’s sekretariats planer og materialer omtales i 

 næste skolenyhedsbrev.      

 

 

 

 

 

ad 7.  EK berettede fra skolekonsulentmøde i Malmø i oktober, at 2005 bliver et 

 bevægelsesår, hvor de nordiske TV-stationer i samarbejde vil producere 

 børneprogrammer, som man gerne vil have markedsført gennem folkelige foreninger. 

 Foreningerne NORDEN sagde ja, såfremt man fik materiale i tide. Vi har endnu intet 

 set trods rykker. - Der drøftedes også undervisningsmaterialer. En samling af alt, hvad 

 der findes på alle NORDEN-kontorer er på vej. Det danske bidrag er udsendt til 

 netværkets medlemmer, og kommer også i næste Skolenyhedsbrev.  – I december 

 havde været Nordkontakt-møde i Stockholm, Danmark er nu med i denne  

           støtteordning og råder således igen over midler til udvekslingsrejser. Det omtales 

 løbende i  Skolenyhedsbrevene. 

           EK ville tale med Alinea, om der vil komme flere gode bøger om norsk og svensk i 

 dansk til mellemtrin og overbygningen. 

           Man drøftede en henvendelse til dansklærerne på seminarierne for at fremme islæt af 

 nordisk stof. Netværket er interesseret i at høre om, hvilke materialer man mangler for 

 at nye lærere er klædt bedre på til deres undervisning. FH spørger lærerstuderende i 

 praktik i Vordingborg, hvor meget nordisk stof, de har behandlet. 

 

ad 9.   Næste møde blev fastsat til lørdag den 20. august 2005 kl. 11-16 på Frederiks Bastion. 

 

ad 10.  EK fremviste nyanskaffede materialer, som vil blive omtalt i næste Skolenyhedsbrev 

 og opfordrede til, at der også på skoleområdet evt. i samarbejde med lokalafdelinger 

 kunne iværksættes aktiviteter i forbindelse  med Det Nordisk Gæstebud 

 

 

 


