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REFERAT FRA UDDANNELSESUDVALGSMØDE 

TIRSDAG DEN 24. JANUAR 2017 

PÅ BRANDE BIBLIOTEK, BRANDE. 

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

Lagoni og Peter Jon Larsen.  

Referat: Peter Jon Larsen. 

Merete Riber bød velkommen og takkede Lisbeth for værtskabet. Hun bød særligt velkommen til 

Christian Lagoni, som netop var tiltrådt som Nordjobb-konsulent i Foreningen NORDEN, men 

som inden havde udarbejdet oplægget til en større skoleansøgning i forbindelse med foreningens 

jubilæum. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra den 30. september 2015 

Referatet blev godkendt. 

Merete Riber spurgte dog til opfølgningen, herunder om der var kommet en reminder ud til 

tillidsfolkene på de introduktionssider om skolearbejdet, som lå på intranettet, hvilket Peter Jon 

Larsen kunne svare bekræftende på (Tillidsmandsinfo nr. 6/2016). Han gjorde også opmærksom 

på, at visitkortene var genoptrykt. 

3. Nyt fra biblioteksområdet 

Lisbeth Bjørn Hansen fortalte, at hun havde lagt Morgengry på skolernes intranet.  

4. Nyt fra skolearbejdet 

Bodil Porsbjerg håbede, at skolerne ville tage Finlands 100 års jubilæum op i år og senere 

foreningen jubilæum i 2019. 

Merete Riber foreslog, at der blev lavet en ”tipskupon” eller lignende, hvor elever kunne få 

afprøvet deres viden om det nordiske. 

Merete Riber og Bodil Porsbjerg ville udarbejde dette. 

Peter Jon Larsen ville sikre, at det med Finlands jubilæum ville komme med på Folkeskolens web. 

 



 

5. Skolearbejdets videreudvikling i forhold til Jubilæumsåret 2019 

Merete Riber henviste til det materiale, der var sendt ud i form af ansøgningen til 

Undervisningsministeriet, hvor første del var knyttet til jubilæumsårets ideer og anden del var 

rapporteringen for 2016. Hun gav derefter ordet til Christian Lagoni, som arbejdede med 

udviklingen af ansøgningen til A. P. Møllers fond. 

Christian Lagoni fortalte om ideerne, der var rettet til tre grupper: eleverne, lærerne og de 

lærerstuderende. Sidste gruppe skulle have en nordisk tilgang til almen dannelse, så de var forberedt 

på den nordiske elementer inden de kom ud af virke. Ellers var udveksling i Norden, og kendskabet 

til de muligheder, der allerede ligger, en vigtig del. Han talte også om inddragelse af Miljøskolerne i 

et pilotprojekt – og også inddragelse af naturskolerne. Også uddannelse af frivillige (fra 

foreningen), der kunne bidrage i undervisningen i folkeskolen i ikke mindst dansk, hvor 

medlemmer med svensk eller norsk som modersmål kunne hjælpe lærerne med den lovpligtige 

undervisning i skandinaviske sprog. Men også undervisningen i nordiske forhold kan komme i spil 

på andre områder, som husgerning (mad fra deres hjemstavn), historie, geografi mm. De frivillige 

skal selvfølgelig klædes på til at løfte opgaven gennem kurser (der er lagt op til fire kurser i 

efteråret 2018 og fire i 2019). Han var også i gang med at udvikle en ny it-platform med Inga Sætre 

og Animationsskolen i Viborg, som kan aktivere eleverne i en nordisk dialog. Animationsskolen 

afholder hvert år en animationsfestival, og han havde talt med dem om i 2019 at gå i samarbejde 

med de andre nordiske landes animationsskoler og lave en nordisk festival. 

Merete Riber glædede sig over det ambitiøse projekt, der virkelig ville løfte foreningens 

skolearbejde op i helt nye dimensioner, hvis det blev realiseret. Hun mente også, at vi skulle tage 

kontakt til sprogpiloterne, som vi jo tidligere havde være i kontakt med. 

Marion Pedersen mente også, at oplægget lød meget spændende. Hun håbede, at selve 

ansøgningen til A. P. Møller fonden kunne blive en smule mere konkret, end det der fremgik af 

papiret til Undervisningsministeriet.  

Lisbeth Bjørn Hansen synes også det er godt at understrege, at skolerne kan søge konsulentbistand 

hos Foreningen NORDEN, når de skal søge penge til nordiske udvekslingsprojekter gennem f.eks. 

Nordplus. 

Bodil Porsbjerg understregede også, at undervisning i skandinaviske sprog og nordiske forhold 

fortsat var en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. 

6. Nyt fra Nordisk Biblioteksuge, 2016 og 2017.  

Merete Riber fortalte om 2016, som alt i alt var gået godt. 84 biblioteker, 69 skoler, 76 

skolebiblioteker, 20 lokalafdelinger af Foreningen NORDEN og 3 børnehaver havde deltaget i 

Danmark, altså i alt 252 aktiviteter. Hun havde deltaget i et fællesnordisk møde om biblioteksugen 

2017, der skulle holdes fra 13. november til 19. november. Det havde været et godt møde, men pga. 



indhentning af ophavsrettigheder mm., kunne hun endnu ikke fortælle, hvad det ville ende op med. 

Hun havde dog fremført ønsket om, at tidsplanen blev overholdt, så materialerne var til rådighed i 

bedre tid inden afholdelsen, end tilfældet havde været tidligere. 

Merete Riber lovede, at udvalget ville få tema og bøger, så snart de foreligger. 

7. Forfatterbesøg 2016 og 2017 

Peter Jon Larsen fortalte om forfatterbesøget 2016 med Inga H. Sætre, som der også lå en rapport 

over, som havde været udsendt til udvalget. Det var gået godt, og vi havde i løbet af forfatterturneen 

haft besøg i 10 skoler, 27 klasser med 663 elever. Med hensyn til 2017 var der samtaler med 

Nordisk Sprogkoordination, som ville gå ind med ekstra støtte, hvis vi kunne samkøre projektet 

med deres sprogprojekt i Åhus i efteråret, hvor han så regnede med, at vi kunne få den svenske 

forfatter mm. Hanna Gustavsson til at indgå.  

Udvalget bifaldt ideen om Århus, som omdrejningspunkt for forfatterbesøget 2017.   

8. Nyt fra Landskontoret 

Peter Jon Larsen fortalte om udviklingen i landsforeningen, herunder forberedelsen af foreningen 

jubilæum 2019, hvor skoleområdet havde særlig prioritet. Også i forbindelse med Finlands 100 års 

jubilæum i år, ville hav sikre, at der kom noget ud på Folkeskolen om jubilæet med ideer til, hvad 

skolerne kan gøre i den anledning.  

9. Nyt fra Sprogudvalget 

Marion Pedersen, der er foreningens repræsentant i Dansk Sprognævn, havde ikke noget at berette, 

da første møde, som hun skulle deltage i, først fandt sted i slutningen af marts i år. 

10. Eventuelt og ny dato for næste møde 

Udvalget blev enigt om at afholde næste møde 

TIRSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2017 KL. 12 - 15 I BRANDE. 

Pjl/pjl 30.01.17 

 

 


