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REFERAT FRA UDDANNELSESUDVALGSMØDE  

TIRSDAG DEN 13. FEBRUAR 2018 KL. 11.00 – 14.00  

PÅ BRANDE BIBLIOTEK, BRANDE. 

 

Til stede: Merete Riber, Bodil Porsbjerg, Lisbeth Bjørn Hansen og Peter Jon Larsen. 

Afbud: Marion Pedersen.  

Referat: Peter Jon Larsen.  

 

Merete Riber bød velkommen og takkede Lisbeth for værtskabet.  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra den 19. september 2017 

Referatet blev godkendt. 

3. Nyt fra biblioteksområdet 

Lisbeth Bjørn Hansen fortalte om bibliotekets nordiske samarbejde, hvor hun just havde været på 

studietur til Åbo i Finland i forbindelse med et nordisk/baltisk projekt under Nordplus Window to 

the World, som forsøger at sætte fokus på de forskellige nordiske kulturer på en række områder. 

Der har været samarbejdet på kryds og tværs af bibliotekerne under en række delprojekter, som alle 

er endt med en række billeder eller en video, som kan ses her på siden https://www.ikast-

brandebibliotek.dk/node/1878. Bibliotekerne arbejder også med en opfølgning i et nyt projekt My 

green Identity.  

4. Nyt fra skoleområdet 

Bodil Porsbjerg mente, at udvekslinger mellem skoler i de nordiske lande skulle opprioriteres. 

Men hun glædede sig over det pædagogiske materiale, der var til rådighed på hjemmesiden 

www.nordeniskolen.org. Det var en rigtig god hjælp til lærere og elever i folkeskolen. 

Udvalget drøftede udvekslingsproblematikken, som ikke hang sammen med tilskudsmulighederne, 

som overordnet set er gode gennem Nordplus Jr. Det største problem i den sammenhæng er nok 

lærernes arbejdstidsregler – eller mangel på samme, eller vilje til at tage med på klasseudvekslinger 

af 4 – 5 dages varighed 24/7.  

https://www.ikast-brandebibliotek.dk/node/1878
https://www.ikast-brandebibliotek.dk/node/1878
http://www.nordeniskolen.org/


Lisbeth Bjørn Hansen kom ind på den gamle ordning med venskabsklasser og brevveksling, som i 

dag sagtens kunne finde nye former gennem mail og skype. Hun anbefalede, at kommunikationen 

mellem klasserne blev temabaseret, ex. miljø. 

5. Nyt fra Christian. 

Da Christian Lagoni, som er foreningens Nordjobbkonsulent med en deltidsfunktion som 

skoleudviklingsmedarbejder, ikke kunne være til stede, havde han sendt følgende oplæg vedr. Unge 

Nordiske animatorer: 

I forlængelse af arbejdet med forfatterugen hvor Inga Sætre var på besøg i Danmark i 2016 opstod 

en ide om en nordisk internetside hvor børn og unge kunne arbejde med animation og nordisk sprog 

på samme tid. Denne idé er det nu muligt at arbejde videre med, gennem Nordplus, Nordisk 

Ministerråds undervisningsprogram.  

Jeg har holdt møder med Animationsskolen i Viborg og et lille firma, Tumble head, der arbejder 

med animation og hjemmesider der hjalp med at forfine ideen og synliggøre hvad der er muligt. 

Jeg håber på en hjemmeside hvor der på forhånd vil være små striber/tegneserier tegnet af 

professionelle fra forskellige lande i Norden. Striberne skal optræde på forskellige sprog og fortælle 

en kort og relevant historie. Efterhånden som man læser gennem striben vil der komme forskellige 

spørgsmål til undren for eleven, spørgsmål der retter sig både mod teksten og sproget, men også 

mod de nordiske kulturer, således at eleverne skal undersøge eller undre sig over de forskelle og 

ligheder der er mellem vores lande. Når eleverne har arbejdet hele teksten igennem slutter striberne 

åbne, således at de selv kan arbejde videre med dem. De kan printe figurerne ud og bruge dem til 

selv at fortsætte striben, eller lave en lille animationsfilm og dermed selv konstruere en slutning. 

Disse forskellige slutninger uploades på siden, og dermed skabes et univers af forskellige 

slutninger, hvor børnene kan gå ind og sammenligne slutningerne og se om der er forskelle mellem 

de forskellige lande.  

Formålet med siden er at eleverne kan arbejde både med animation samt nordisk sprog og kulturer 

på samme tid. Gennem deres fascination for IT og animation sigter vi mod at kunne fange eleverne i 

et univers med kreative opgaver der kan være med til at vække deres undren mod nordiske kulturer, 

hvor er vores ligheder og forskelle.  

Siden skal bygges simpelt, men flot, op. I toppen skal være billeder af de forskellige figurer der er 

historier med, hvor eleverne kan vælge mellem de forskellige historier. Der skal ligeledes være en 

kort præsentation af den enkelte kunstner ved hver historie, hvor vedkommende præsenteres samt 

fortæller hvilket sprog historien er på.  

Arbejdet med siden skal udbredes gennem fem skoler fra hele norden, en fra hvert land, som på 

forhånd forpligter sig til at arbejde med siden og give feedback i forhold til historier opbygning osv. 

Disse fem skoler er også med til at lave en lille database af slutninger inden udbredelsen af siden 

kommer helt i gear.  



Nøgleordene omkring siden er nordiske sprog og kulturer, animation og moderne kunstnere. For at 

dette kan lykkes skal siden bygges enkelt op, hvis det bliver en succes, kan man søge flere midler til 

at udbygge mulighederne.  

Udvalget drøftede oplægget, som medlemmerne var positive over for. 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at ansøgningen på det store skoleprojekt desværre ikke 

havde opnået støtte fra A. P. Møller Fonden. Derfor var det ovenstående et af delprojekterne, som 

var taget ud af den store sammenhæng, og som vi nu ville forsøge at realisere på trods af afslaget. 

Han gjorde endvidere opmærksom på, at vi nu havde søgt Undervisningsministeriet om vores 

”sædvanlige” tilskud til skolearbejdet, og havde i den forbindelse søgt en forhøjelse, som ville gøre 

os i stand til at ansætte en fuldtids skolemedarbejder, som kunne gennemføre projekter. Problemet 

er ofte, at fonde ikke giver tilskud til administration (hvilket også gælder Møller-fonden), og det er 

svært at gennemføre projekter uden medarbejdere.  

6. Nyt fra Nordisk Litteraturuge 2018 

Merete Riber fortalte, at Nordisk Biblioteksuge holdtes for 21. gang med over 2000 deltagende 

biblioteker, skoler og andre institutioner i 2017. 

I år 2018 ændrer projektet navn til NORDISK LITTERATURUGE med håbet om at flere skoler, 

skolebiblioteker, børnehaver og andre kulturinstitutioner skal føle sig inkluderet og velkomne til at 

deltage. Biblioteket er dog fortsat en naturlig og vigtig del af litteraturugens koncept. Nordisk 

Biblioteksuge skifter navn, og i 2018 arrangeres derfor NORDISK LITTERATURUGE for første 

gang under det nye navn, men med samme kendte højlæsningskoncept som tidligere. 

Navneændringen begynder allerede i de første uger af 2018, og projektets hjemmeside ændres til 

www.nordisklitteratur.org. Den gamle web-adresse, www.bibliotek.org beholdes for automatisk at 

flytte besøgende til den nye hjemmeside. Navnene ”Morgengry” og ”Skumring” ændres ikke. 

Navneændringen sker i alle de nordiske lande, vi beholder det gamle logo og navnet er NORDISK 

LITTERATURUGE. 

Hun berettede endvidere fra det fællesnordiske møde, der havde været afholdt på Foreningerne 

Nordens Forbunds kontor i København i januar, hvor temaet for årets litteraturuge var blevet 

fastlagt til Helte i Norden. Der arbejdes nu videre med at finde egnede bøger og tekster til emnet for 

børn, unge og voksne, hvilket ikke var så let. 

Udvalget havde en drøftelse af bøger, som kunne være relevante, som Merete Riber ville tage med 

i de videre overvejelser.  

7. Forfatterbesøg 2018 

Peter Jon Larsen fortalte, at Foreningen NORDEN igen i 2018 havde fået tilbud om at arrangere 

Nordisk Forfatterbesøg. Han ville nu undersøge, om Fyn ville være omdrejningspunkt for årets 

forfatterbesøg. Vi havde endvidere mulighed for at få endnu et forfatterbesøg i 2018, men det 

http://www.nordisklitteratur.org/
http://www.bibliotek.org/


krævet givet, at noget ville finde det så interessant, at de ville påtage sig hele opgaven – selvfølgelig 

samtidig med, at penge fulgte opdraget. 

8. Nyt fra landskontoret, herunder jubilæum 2019  

Peter Jon Larsen berettede om jubilæumsforberedelserne, hvis status var i et dokument, der var 

oversendt til jubilæumsudvalget, og som følger med referatet, som vedhæftet fil. 

Opmærksomheden henledes, for dette udvalgs vedkommende, især på et samarbejdsprojekt mellem 

Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet, Fremtidens Biblioteker og Foreningen 

NORDEN – projekt 7. Endvidere følger vedhæftet også projektets samlede fremstilling.  

9. Nyt fra Sprogudvalget 

Marion Pedersen havde meddelt Merete, at der ikke havde været nogen møder i Sprognævnet.  

10. Eventuelt og dato for næste møde  

Næste møde blev fastsat til FREDAG DEN 7. SEPTEMBER 2018 KL. 10 – 13 I BRANDE. 

Pjl/pjl 14.02.18 

 

 


