
 

Århus, den 18. september 2019 

 

Tilstede: Merete Riber, Peter Jon Larsen, Marion Petersen, Christian 
Lagoni, Ida Geertz, Maria Frey 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
a. Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 7. februar 2019. 
a. Godkendt 

3. Orientering og nyt fra Maria. Bibliotek 
a. National Læsestrategi. Der har været høring på Christiansborg, 

Kulturministeren er positivt stemt, men afsætter ikke 
umiddelbart midler. Opfordrer i stedet til at strategien prioriteres 
i kommunerne.  

b. Biblioteket i Aalborg inddrager Foreningen NORDEN i 
arrangementerne Nordisk Litteraturuge. FN i Ålborg bager bl.a. 
kager til arrangementet for voksne. Læringsaktiviteter omkring 
Sofies Verden. Udskolingseleverne inddrages med stor succes.  

c. Kunne man lave et Idé katalog til biblioteker? Merete oplyser at 
det findes allerede på hjemmesiden. 
http://ide.nordisklitteratur.org/da/. 
Til inspiration til aktiviteter til på lokale biblioteker og skoler.  

d. Uge 40 er biblioteksuge – læs løs, ex. Bibliotekarer læser på 
forskellige bænke eller lignende i byen.  

4. Orientering og nyt fra Ida. Skole 
a. Atlantbib.org – en hjemmeside med små fagbøger om Norden, 

skrevet af børn, på forskellige nordiske sprog.  
i. Man kan få læst tekster højt, få dem oversat mm.  

b. Hvordan står det til med nabosproget i Norden generelt.  
i. Sverige, skal både i skønlitteratur og sagprosa gøre sig 

bekendt med nordiske sprog.  
ii. Norge, Der fylder det mindre og mindre. På 7. klassetrin 

skal de læse på bl.a. dansk, svensk og samtale mm.  
iii. Danmark, Ikke et krav at opgive nordiske tekster til prøver 

(men man kan) Man må godt have nordiske sprog på ex. 
Reklamer, men ikke Engelsk.  



iv. Danmark, enkle sammenligninger mellem sprogene, enkelt 
kommunikation. Vi ville gerne have flere konkrete 
eksempler med.  

v. Danmark, Der opfordres til venskabsklasser, relationer mm. 
”Norden i Skolen” kan bruges.  

vi. Kort sagt er det et lunkent emne i skolerne – det er noget 
lærerne skal gøre, men det er svært at få sat tiden af til det.  

c. Ida opfordrer til at nabosprogsundervisningen skal være en del af 
den daglige undervisning, en naturlig del af hverdagen. I 
Natur/teknik, Idræt mm.  

d. Kontakt til skolerne skal ske i foråret, og måske gerne på 
mellemtrinnet hvor deres umiddelbarhed og nysgerrighed er stor.  

e. Marion nævner udfordringerne ved at kunne se og opleve alt 
synkroniseret og ikke på originalsproget.  

f. Peter Jon efterlyser koordination af hjemmesider og hjælp til 
lærerne således at lærere i folkeskolen nemmere kan finde god 
hjælp til undervisningen.  
”Norden I Skolen” arbejder den nye minister på at vi kan få fast 
økonomisk dækning således, at det fremtidige arbejde fortsættes.  

  

5. Orientering og nyt fra Merete. Nordisk Litteraturuge 
a. Det er 23. gang at det afholdes.  
b. Der er forløbeligt tilmeldt 130 deltagere i Danmark. I 2018 var 

der ca. 100 deltagere.  
c. Teksterne kan ikke frigives endnu pga. forlagene, omkring d 11. 

oktober frigives de. Pippi Langstrømpe og Karen Blixen. Vi 
arbejder på at dette kan fremrykkes, så man har bedre tid til 
forberedelsen af arrangementer.  

d. Ida, Kunne man næste gang vælge en ny forfatter, hvor det er 
lettere at få rettigheder til?  

e. Maria foreslår en dansk forfatter, og gerne en ny forfatter med 
næste år.  
 

6. Orientering og nyt fra Christian. Nordjobb m.m. 
a. Alt går efter planen, i år er der ca. 100 unge der har været eller 

er i Danmark. Oplever også at sende flere og flere ud i Norden og 
arbejde.  

b. Nyt projekt med MINE i Sverige, indvandre i Sverige kan få job i 
Danmark.  

c. Projekt nordiske frivillige til Folkemøder arbejder vi på.  
d. Projektidé med Camilla Hübbe – Nord, et nyt Multimodalt værk. 

Værket ligger online hvor man både kan finde tekst, lyd, film og 



billeder. Man kan ex. få det oversat til svensk, læse det på dansk 
og se film på norsk. På denne måde kan man arbejde med 
sproget på andre måder.  
 

7. Orientering og nyt fra Landsforeningen fra Peter. 
a. Maria, Laver Foreningen NORDEN noget i forhold til 

genforeningen? Der er mange midler at søge til arrangementer, 
altså noget omkring det at være nordisk minoritet. Peter mener, 
at det vil være for svært. 
 

b. På grundlag af beslutningen fra sidste repræsentantskabsmøde: 

Svensk og norsk tilføjes listen over 2. fremmedsprog på de gymnasiale 
uddannelser. Her er der i forvejen tradition for et stort udbud af mange 
forskellige sprog, så svensk og norsk kan indgå i fagrækken uden 
administrative ændringer. 

- Vi betragter svensk og norsk som nabosprog og ikke 
fremmedsprog, hvilket giver en anden tilgang til læringen i 
sprogene.  

- Peter Jon tager denne beslutning med videre til den relevante 
minister.  

c. Jubilæet har fungeret godt, stor folkelig inddragelse. Mange 
arrangementer over hele landet.  
Koncerten i DR’s koncertsal forløb forrygende.  
Repræsentantskabsmødet var stor succes.  
Sofie Gråbøl læste op.  
Per Arnoldi præsenterede hans plakat.  
Syng Norden sammen i forbindelse med Århus festuge.  
Deltagelse på Folkemødet, Kulturmødet mm.  
Alle arrangementer har givet glæde og omtale af Foreningen 
NORDEN, både lokalt og nationalt.  

d. ”Syng Norden sammen”, skal videreudvikles d. 23 marts på 
Nordens dag. Alle fra morgen til aften kan man synge de samme 
sange og dirigeres af samme dirigent. Dette skal løftes lokalt som 
ex. Skumringstimen.  

e. I 2020 er Danmark formand for det nordiske samarbejde, vi 
arbejder på at kunne følge op og synliggøre den folkelige vinkel 
på det nordiske samarbejde.  

f. Vi hægter os op på Klima tænkningen og FN’s verdensmål.  
Gro og Gretha, Klima er ikke bare en udfordring, men også en 
mulighed. Vi binder os op på ungdommens ansvarstagen i 
forhold til de konkrete problemstillinger og politiske 
prioriteringer.  



g. Vi har haft 100 gode år for Nordisk samarbejde, men vi har 
mange opgaver der lægger foran os, især i lyset af globaliseringen 
og de politiske strømninger dette fører med.  
 

8. Orientering og nyt fra Marion. Sprog. 
a. Der er først møde d 4/10, derfor intet nyt.  

9. Forfatterbesøg i DK, er den helt ”død”? 
a. Projekt med FNF omkring musik i skolen. Startende med Rap 

besøg i skolen, opbygget på samme måde som forfatterbesøget.  
b. Ida, ”Kom med, Det gror i Nord” – musik og nordiske fortællinger 

i børnehøjde.  
 

10. Opsamling og hvordan kommer vi videre! 
a. Maria vil gerne have tal mm. Omkring bibliotekerne deltagelse i 

Nordisk litteratur uge, så der kan laves historier mm. Om dette.  
 

11. Eventuelt og dato for næste møde. 
a. 26 februar kl. 10-13 i Vejle 

 


