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REFERAT FRA UDDANNELSESUDVALGSMØDE 

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2016 

PÅ BRANDE BIBLIOTEK, BRANDE. 

Til stede: Merete Riber, Bodil Porsbjerg, Lisbeth Bjørn Hansen, Bo Knudsen 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 30. september 2015 

Referatet blev godkendt. 

3. Forslag til revidering af kommissorie (en 2016 udgave) 

Udvalget havde en drøftelse af kommissoriet og ville forslå landsstyrelsen, at det fra 2016 kom til at 

lyde således: 

Foreningen NORDENs Uddannelsesudvalgs opgave er at sikre og udbygge kontakten til 

nuværende og fremtidige skole- og biblioteksmedlemmer. Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne 

i højere grad involveres i Den Nordiske Biblioteksuge. Udvalget foretager en lovovervågning som 

sikrer, at Foreningen NORDEN kan afgive høringssvar, når der fremsættes lovforslag, som har 

betydning for de nordiske elementer i dansk lovgivning inden for skole- og biblioteksområdet. 

Udvalget skal undersøge samarbejdsmulighederne med lærerseminarerne og projekt Sprogpiloter 

med henblik på at kunne understøtte hinanden i at nordiske tekster og det nordisk sprog bliver et 

naturligt element i undervisningen. Udvalget skal følge udviklingen i nordiske lærerudvekslinger og 

venskabsskoleklasser og komme med forslag til hvordan området kan udbygges.  

 

Foreningen modtager et beløb fra Undervisningsministeriet og har fået i opdrag at iværksætte de 

forpligtelser Undervisningsministeriet har påtaget sig i forbindelse med indgåelsen af de nordiske 

aftaler på undervisningsområdet samt de nordiske forpligtelser, der lå og fortsat ligger i 

Folkeskoleloven. Arbejdet har to primære formål: dels at sikre en høj grad af udveksling af 

skoleklasser mellem Danmark og de andre nordiske lande for derigennem at forbedre de danske 

elevers kendskab til de skandinaviske sprog og nordiske forhold, dels at give lærere vejledning i 

nutidige pædagogiske muligheder ved undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold. 

Af Helsingforsaftalen fremgår regeringsaftalerne på det nordiske kulturområde. Aftalerne om 

undervisningsområdet fremgår under Kulturelt Samarbejde Artikel 8: ”Undervisningen och 



utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning om 

språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna, inbegripet Färöarna, 

Grönland och Åland. ” I overensstemmelse hermed står der i bestemmelserne om undervisningen i 

folkeskolen under formålet med faget Dansk: ”at undervisningen skal give eleverne adgang til det 

nordiske sprog- og kulturfællesskab” Blandt kundskabs- og færdighedsområderne nævnes: ”at 

undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle færdighed i at lytte til og læse norsk og 

svensk med forståelse”. Foreningen NORDEN bistår med at udfylde disse rammer.  

Uddannelsesudvalg, der ud over skoleopgaven også har opgaven med den nordiske biblioteksuge, 

de sprogopgaver, der tidligere lå i Sprogudvalget, samt det kulturelle samarbejde.  

Udvalget sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en eller flere lærere, en eller flere 

bibliotekarer samt Foreningen NORDENs repræsentant i Dansk Sprognævn. Udvalget betjenes af 

landskontorets skolemedarbejder.  (Revideret 2016).                        

4. Ny fordeling i udvalget  

Efter en kort drøftelse i udvalget, blev udvalget enigt om at fordele de forskellige områder således, 

at Bodil Porsbjerg og Bo Knudsen havde et særligt ansvar for at fælge skolearbejdet, Lisbeth 

Bjørn Hansen havde et særligt ansvar for at følge biblioteksområdet, Merete Riber Nordisk 

Biblioteksuge, Peter Jon Larsen sekretær og nyt fra landskontoret og Bente Dahl ville orientere 

uddannelsesudvalget om nyt fra Dansk Sprognævn. 

5. Forfatterbesøg – hvordan går det i 2016? 

Merete Riber havde haft kontakt til Ditte, som tidligere var i jobtræning i Foreningen NORDEN 

som skolemedarbejder. Hun havde nu fået nyt job, og derfor var der ikke sket meget på 

forberedelsen af forfatterturneen 2016. Merete ville nu tage kontakt til Ditte, for at høre, om hun 

stadig var parat til at løfte opgaven. 

6. Nordisk Biblioteksuge 2016 

Merete Riber havde deltaget i et fællesnordisk møde om biblioteksugen 2016. 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. 

Udvalget ville foreslå, at mødet om planlægningen af 2017 blev holdt tidligere (gerne i november), 

så forberedelsen kunne speedes op (som det hedder på nynordisk).  

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

7. Nye tiltag fra udvalget 

Udvalget havde en drøftelse af et forslag om at fordelingen mellem lokalafdelinger og 

landsforening på 50/50 også i fremtiden kom til at omfatte kontingent for skoler og biblioteker. 

Ambitionen var at aktivere lokalafdelingerne i højere grad med en større indsats over for disse 



målgrupper og herunder følge op på det idekatalog, som Merete og Bodil havde lavet og 

præsenteret tidligere. 

Udvalget var også enigt i, at en løbende vurdering af indholdet på foreningens hjemmeside på 

skoleområdet og biblioteksområdet ville blive foretaget af udvalgets medlemmer. Det samme gjaldt 

ideer mm. til den fællesnordiske skolehjemmeside Norden i Skolen. 

8. Biblioteks nyt 

Lisbeth Bjørn Hansen fulgte med i drøftelserne om Nordisk Biblioteksuge 2016, og havde ikke 

yderligere at tilføje.  

9. Skole nyt 

Bodil Porsbjerg havde heller ikke yderligere tilføjelser end det, der allerede var taget op under de 

andre punkter på dagsordenen. 

10. Projekt nyt 

Bo Knudsen fortalte om udviklingen af hans fiskeriprojekt til skolehjemmesiden. Han ville 

koncentre sig om trawlfiskeri i Nordsøen med svenske, norske og danske fiskere og inddrage miljø, 

fisk, geografi og historie i spillet. Han ville nu tale videre med animationsskolen i Viborg om 

projektet. Han ville så også stase på, at spillet kunne bruges til, at venskabsklasser kunne dyste med 

hinanden, som en del af spillet. 

Udvalget bad Bo arbejde videre med sagen, og nævnte Danmarks Fiskeriforening og Royal 

Greenland som mulige sponsorer. 

11. Nyt fra Landskontoret 

Peter Jon Larsen fortalte om udviklingen i landsforeningen. 

12. Eventuelt og ny dato for næste møde 

Udvalget blev enigt om at afholde næste møde 

MANDAG DEN 12. SEPTEMBER 2016 KL. 10 – 13 I BRANDE. 

Pjl/pjl 11.02.16 

 

 


