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REFERAT FRA UDDANNELSESUDVALGSMØDE  

TIRSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2017  

PÅ BRANDE BIBLIOTEK, BRANDE. 

 

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

Jon Larsen.  

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 24. januar 2017 

Referatet blev godkendt. 

3. Nyt fra Landskontoret 

Peter Jon Larsen redegjorde for arbejdet. 

4. Landsforeningens jubilæum 

Peter Jon Larsen redegjorde for arbejdet med jubilæet. Vi havde haft et meget positivt møde med 

Nordisk Ministerråds generalsekretær, som havde givet sin opbakning til de fællesnordiske 

initiativer, som nu var i støbeskeen sammen med de andre foreninger, og han tilbød at være med til 

at løfte jubilæumsaktiviteterne sammen med os. Han gav tilsagn om, at de gerne ville arrangere 

statsministerkonferencen, men da ministerrådet ikke havde ansvar for det militære- og 

sikkerhedspolitiske samarbejde, ville han foreslå et tema, der centrerede om Verdensmålene, 

Norden 2030, den globale udfordring og velfærdsmodellerne. Han gav også tilsagn om at ville støtte 

gallaaftenen økonomisk og med hjælp fra kommunikationsafdelingen i ministerrådet. Vi havde også 

vendt 1.000.000 synger nordisk-projektet, som han havde været positiv overfor. 

5. Forfatterbesøg 2017 og 2018 

Peter Jon Larsen fortalte om forfatterbesøget, som netop var gennemført i Århus i forbindelse med 

en stort anlagt sprogfest under kulturbyåret. Forfatterbesøget var gået godt og havde i høj grad 

været gennemført med hjælp fra den lokale afdeling og ikke mindst Arne Nielsen. Vi regner med, 

at vi kan fortsætte med forfatterbesøget i 2018, og vi må så drøfte tid og sted ved udvalgets næste 

møde. 

 



6. Nyt om Skoleprojektet 2019 

Da Christian Lagoni desværre ikke kunne være til stede pga. tjenesterejse, redegjorde 

generalsekretæren for status. Vi var nu tæt på at færdiggøre ansøgningen til A. P. Møller Fonden, 

som skulle være ind den 12. oktober kl. 12. (Den er nu sendt, og vedhæftes referatet, red.) 

7. Nyt fra biblioteksområdet 

Lisbeth Bjørn Hansen fortalte mere om den nordiske sprogfestival og henviste også til Nord Link i 

Helsingør. Hun havde også deltaget i et arrangement med Nordplus for bibliotekarer fra Norden og 

Baltikum. Man havde drøftet forskellige oplæg, f.eks. hvor opfattes humor forskellige steder i 

Norden, hvordan er jeres morgen, hvem er jeres maskot, hvad spiser I og hvordan bor I. 

8. Nyt fra skolearbejdet 

Bodil Porsbjerg fulgte løbende skolearbejdet og henviste til den nordiske chatdag, der skulle være 

dagen efter nærværende møde, og som hjemmesiden Norden i Skolen faciliterede. Hun fortalte også 

om udviklingen på skolehjemmesiden, so heldigvis blev brugt mere og mere af lærere og elever. 

9. Skal vi have et medlem mere i udvalget?  

Merete Riber henviste til konstitueringsmødet i landsstyrelsen, hvor landsstyrelsen gav mulighed 

for, at uddannelsesudvalget kunne knytte en aktiv lærer til udvalget. Efter en drøftelse i udvalget, 

blev man enige om, at efter vi havde fået Christian Lagoni med i arbejdet, var det ikke brug for at 

udvide kredsen.  

10. Nordisk Biblioteksuge 2017 (2019)  

Merete Riber fortalte med arbejdet med biblioteksugen, der fra næste år kommer til at hedde 

litteraturugen. Der var pt. 961 tilmeldte institutioner, heraf 170 danske. Hun fortalte om bøgerne, 

som lå til grund for ugen og idekataloget.  

Angående jubilæumsåret vil hun meget gerne modtage inspiration fra udvalget til litteratur og 

aktiviteter. Der ville blive søgt penge til at udvide ugen med forfatterbesøg mm. 

11. Nyt fra Sprogudvalget 

Marion Pedersen fortalte, at der havde været en stor udskiftning i sprognævnet, hvor man havde 

afholdt et intromøde og var blevet enige om at holde to møder om året i stedet for et. Hun henviste 

til sprognævnets årsberetning fra 2016, som kan læses https://dsn.dk/om-

os/organisation/aarsberetninger/arsberetning-2016 og Nyt fra Sprognævnet, som man kan læse 

https://dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet.  

12. Eventuelt og dato for næste møde  

Næste møde blev fastsat til TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR 2018 KL. 10 – 13 I BRANDE. 

Pjl/pjl 13.10.17 
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