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REFERAT 

FORENINGEN NORDENS UDDANNELSESUDVALGSMØDE 

TORSDAG DEN 7. FEBRUAR 2019 I BRANDE. 

 

Til stede: Merete Riber (formand), Bodil Porsbjerg, Maria Frey Sjøblom og Peter Jon Larsen. 

Afbud: Marion Pedersen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra den 28. september 2018 

Referatet blev godkendt.  

3. Nyt fra Christian – Nordjobb m.m. 

Peter Jon Larsen fortalte, at Nordjobb var inde i en god trend, hvor resultatet i Danmark forbedres 

år for år. Vi forsøger at få jubilæet ind i programmet i år, lige som vi forsøger at overbevise de 

andre lande om, at Nordjobb er en vigtig rekrutteringsplatform i forhold til at få unge til at 

interesserer sig mere for det nordiske arbejde. 

4. Nyt fra skoleområdet  

Maria Frey Sjøblom mente det var vigtigt i højere grad at involvere 

skolebibliotekerne/skolebibliotekarerne for at øge elevernes læselyst også til nordisk litteratur. En 

ide var at inddrage skolebibliotekarforeningen i udvalget. Hun erkendte også, at ressourcerne på 

skolebiblioteksområdet var meget begrænsede, men et tæt samarbejde med folkebibliotekerne kan 

give god nytte. Hun henviste til folkeskolegrundlaget, hvor læsning var et vigtigt element. 

Merete Riber henviste til Norden i Skolen-hjemmesiden, hvor tallene ser gode ud mht. brug blandt 

lærere og elever. Hun viste også en ny brochure, som just var blevet lavet til at reklamere for 

hjemmesiden.  



Bodil Porsbjerg opfordrede til, at folkene bag Norden i Skolen også lavede en plakat, der kunne 

hænges op på lærerværelserne rundt omkring. Det kan give god opmærksomhed. 

5. Nordisk Litteraturuge. Status fra 2018 og nyt om 2019 

Merete Riber berettede fra det nyligt afholdt fællesnordiske koordinationsmøde, hvor temaet var 

besluttet: Fest i Norden, som også kædede litteraturugen sammen med foreningernes 100-års 

jubilæum. Hun glædede sig også over den flotte danske deltagelse, hvor der i 2018 var tilmeldt 30 

flere end året før, så der nu var 249 steder i Danmark, hvor litteraturugen blev afholdt. 

Maria Frey Sjøblom meddelte, at Danmarks Biblioteksforening også havde gennemført en 

Facebook-kampagne for litteraturugen, hvilket de også havde lovet at gøre i 2019. 

Merete Riber anerkendte indsatsen, som også havde givet større deltagelse fra bibliotekerne.   

6. Forfatterbesøg 2018  

Peter Jon Larsen fortalte om gennemførelsen af forfatterbesøget, der i 2018 var henlagt til Fyn, og 

som havde været en stor succes – ikke mindst fordi Svend Tychsen havde lagt et stort arbejde i 

forberedelsen og gennemførelsen. 

Merete Riber fortalte, at forfatterbesøgene egentlig ophører med projektet i 2018, men der havde 

vist sig en åbning hos de der finansierer, så vi måske alligevel får mulighed for at køre det videre.  

7. Biblioteksområdet  

Maria Frey Sjøblom fortalte, at der desværre har vist sig et fald i læsningen blandt børn og unge – 

også pigerne, hvilket er nyt. Flere aktører som biblioteksforening, forfatterforening, forlag mm. har 

sat sig sammen for at lave en national læsestrategi. Det projekt om demokrati, som 

biblioteksforeningen har lavet sammen med Foreningen NORDEN har endnu ikke opnået støtte, 

men der arbejdes fortsat på støtte/gennemførelse. Hun fortalte også, at Aalborgs biblioteker er med 

på kultursporet på kulturmødet på Mors, og vil gerne samarbejde med foreningen i forbindelse med 

kulturmødet.  

8. Nyt fra Landskontoret 

Peter Jon Larsen fortalte om arbejdet på landskontoret, som i allerhøjeste grad er præget af 

forberedelsen af jubilæet, som går rigtigt godt. Den store galla i DR’s koncertsal bliver 

livetransmitteret på alle fem nordiske landes public service stationer, og det bliver stort. En lang 

række andre aktiviteter er sat i søen, og det ”almindelige” foreningsarbejde er også på sporet, så alt 

er godt. 

9. Sprogudvalget 

Peter Jon Larsen skulle hilse fra Marion, og hvad angår Dansk Sprognævn, så er alt jo i et 

vadested efter beslutningen om at flytte sekretariatet til Bogense, og ingen medarbejdere følger 

med. 



10. Eventuelt og dato for næste møde 

Næste møde blev fastsat til 

ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2019 

Stedet aftales senere.  

 

PJL/pjl 19.02.19 

 

 

 


