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TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2011 KL. 15.00 – 19.00 
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Til stede: Merete Riber (formand), Hanne Schilling, Lise Vogt, Mikkel Bredsgaard Randers 
og Peter Jon Larsen 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra 11. maj 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Velkommen til Peter, vores nye sekretær 
3. Orientering om ny skolekonsulent, Mikkel Bredsgaard Randers 
 
Merete Riber bød velkommen til Peter, som dog havde deltaget i udvalgets møder tidligere. 
Peter Jon Larsen kvitterede med at meddele, at han havde ansat medarbejder Mikkel Bredsgaard 
Randers, som bl.a. ville have skole og biblioteksarbejdet som ressort i de kommende måneder. 
Udvalget fik lejlighed til at tale med ham under aftensmaden. 
 
4. Morgengry 
 
Peter Jon Larsen orienterede om arbejdet med at få idekataloget til skolerne, som Hanne og Lise 
havde udarbejdet på bibliotekshjemmesiden i Foreningerne Nordens Forbund. Det havde været 
meget besværligt, og desværre var det ikke kommet på endnu. Han havde så lagt det på Foreningen 
NORDENs egen hjemmeside og sendt en mail til medlemsskolerne om, at det fandtes, og at vi 
opfordrede skolerne til at bruge materialet. Men nu var der sat en proces i gang, så det med at lægge 
teksterne på lydfiler på hjemmesiden blev medtænkt ved planlægningen af næste års Morgengry. 
 
Hanne Schilling og Lise Vogt var ikke begejstrede for den valgte tekst Mustafas Kiosk. På den 
baggrund blev idekataloget vendt igen, og de ville nu gå tilbage og lave et revideret oplæg til 
skolerne med udgangspunkt i tre af de fire valgte tekster, og dermed udelade den ”værste”. Når den 
forelå, ville skolekonsulenten sende den reviderede udgave til skolerne. 
 
5. FNF skolehjemmesiden 
 
Merete Riber orienterede om, at den af Foreningen NORDEN udviklede skolehjemmeside er 
formelt overtaget af alle foreningerne og via FNF skulle gøres til alle foreningernes 
skolehjemmeside. I FNF har man dog endnu ikke taget hånd om hjemmesiden, men den fungere 
dog, og Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der dagligt var nye brugere på hjemmesiden. 



Han modtog dog også stadig mails med anmodninger om venskabsklasser – hvilket hjemmesiden 
skulle kunne sammenstille. Men de blev matchet af den svenske skolekonsulent, som var hurtig og 
grundig.  
 
Udvalget drøftede indholdet af den fremtidige hjemmeside, som nok skulle fokusere på at være en 
dialogplatform for ”brevskrivning” mellem venskabsklasser, men der ville og være pædagogisk 
materiale og frem for alt links til steder, hvor der var undervisningsmateriale. Også de andre 
Norden-foreninger ville lægge deres skolematerialer på den fælles hjemmeside, så når den kom op 
at køre ville den blive et aktivt værktøj for lærere og elever i skandinavisk og nordiske forhold.  
 
6. Eventuelt  
 
Udvalget spurgte til den nordiske skolekonference, som FNF skulle gennemføre. Peter Jon Larsen 
ville undersøge sagen. 
 
Det nordiske musikprojekt, som Karen Valeur havde lovet at arbejde på vil Merete Riber spørge 
til. 
 
7. Fastsættelsen af kommende møde 
 
Næste møde blev fastsat til 

TORSDAG DEN 12. JANUAR 2012 KL. 16.30 – 18.30 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

Til mødet vil Bodil Aurstad fra Nordisk Sprogkoordination og Lis Madsen blive inviteret. 

Pjl/PJL 13.09.11    

 

 


