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REFERAT FRA UDDANNELSESUDVALGSMØDE 

MANDAG DEN 12. SEPTEMBER 2016 

PÅ BRANDE BIBLIOTEK, BRANDE. 

Til stede: Merete Riber, Bodil Porsbjerg, Lisbeth Bjørn Hansen, Marion Pedersen og Peter Jon 

Larsen.  

Afbud: Bo Knudsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

Merete Riber bød velkommen og særligt velkommen til Marion, der nu har overtaget Bente Dahls 

”job”, som foreningens repræsentant i Dansk Sprognævn. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra den 30. september 2015 

Referatet blev godkendt. 

3. Nyt fra skolearbejdet 

Bodil Porsbjerg mente, at det fortrinsvis er lokal, man kan gøre en indsats. 

Marion Pedersen henviste til den nye kontingentfordeling, hvor de lokale afdelinger nu får 50% af 

skolekontingentet, hvilket burde hjælpe til med at få en større lokal motivation i forbindelse med 

skolearbejdet. 

Peter Jon Larsen henviste også til, at det store skoleprojekt med gæstelærere nu forsøges realiseret 

i forbindelse med jubilæumsåret 2019. 

Bodil Porsbjerg mente også, at der burde sendes en reminder ud mht. det materiale, der lå på 

intranettet, og som var en hjælp til at få gang i den lokale indsats over for skolerne. 

Peter Jon Larsen nævnte også Finlands 100 års jubilæum, som burde ud i Tillidsmandsinfo med 

opfordring til at gøre noget i skolerne (dansk, historie, geografi, hjemkundskab).  

4. Nyt fra biblioteksområdet 

Lisbeth Bjørn Hansen mente omdrejningspunktet var Biblioteksugen. Hun havde været i Finland i 

jobmæssig sammenhæng og set, hvordan børnebiblioteker og skolebiblioteker samarbejder, 

læsegrupper der slutter med debat, spisning og overnatning, læsekontrakter med forældre med mere. 

Hun ville nu gøre et ekstra fremstød for Morgengry. 

5. Nyt fra Nordisk Biblioteksuge 2016 



Merete Riber meddelte, at der pt. var 649 tilmeldte, heraf 163 fra Danmark. Idekatalog, tekster, 

plakat mm. er på hjemmesiden. Nu er det aftalt, at det nordiske koordineringsmøde i FNF finder 

sted inden jul, for at fremskynde processen. Tema mm. bør være til rådighed i god tid. Temaet i 

2017 bør knytte sig op til Finlands jubilæum.  

6. Nyt fra sprogudvalget 

Marion Pedersen fortalte, at hun først tiltræder Dansk Sprognævn pr. 1. januar 2017, og Bente 

sidder der indtil da, men hun ville se, om hun ikke skulle deltage på årets repræsentantskabsmøde 

sammen med Bente. 

Efter en drøftelse i udvalget, blev udvalget enige om at foreslå, at vi i Danmark dropper vores 

tyvetalsbaserede (snese) titalssystemet, da vores danske talsystem er det, der er årsag til fleste 

misforståelser i skandinavisk sammenhæng.  

7. Nyt fra landskontoret 

Peter Jon Larsen henviste til det arbejde, som jubilæumsudvalget nu skulle i gang med, så vi får 

aktiviteter i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 2019. Forretningsudvalget havde nu 

også vedtaget, at aktivitetsfonden til støtte for lokale aktiviteter i de kommende år vil have fokus 

rettet på jubilæet og aktiviteter, der knytter sig til dette. 

Udvalget havde en drøftelse og foreslog, at man gjorde en ekstra indsats for at blive synlige med 

nordiske spørgsmål i Hvem vil være Millionær? Danmarksmester, lave en tipskupon med nordisk 

viden til skolerne, få fokus på Norden i Anne og Anders Aggers og Puk og Hermanns programmer i 

TV. 

8. Fiskeri projekt 

Merete Riber meddelte, at Bo ikke kunne komme, og næppe heller ville komme til de kommende 

møder, så der skal foretages en ny konstituering på det konstituerende landsstyrelsesmøde i juni 

2017. Så punktet udgår. 

9. Forfatterbesøg i 2016 

Peter Jon Larsen havde lovet at tage sig af dette i år, da vi ikke havde nogen skolemedarbejder. 

Det ville blive i uge 46, samtidig med Biblioteksugen, og ville tage udgangspunkt i de skoler, der 

har tilmeldt sig Morgengry i Sønderjylland. Vi var i gang med at finde en forfatter. 

Lisbeth Bjørn Hansen lovede at hjælpe via hendes kontakter i det syd- og sønderjyske.  

10. Forslag til nye tiltag 

Uddannelsesudvalget havde et forslag om at genoptrykke (med ny adresse) skolevisitkortene, som 

markerede vores og Norden i Skolens tilstedeværelse. 

11. Det reviderede kommissorie 



Merete Riber gjorde opmærksom på, at landsstyrelsen havde godkendt det reviderede kommissorie 

for udvalget på sit møde i juni. 

12. Eventuelt og dato for næste møde 

Udvalget blev enigt om at afholde næste møde 

TIRSDAG DEN 24. JANUAR 2017 KL. 12 - 15 I BRANDE. 
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