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Deltagere: Merete Riber, Formand, Peter Schmidt, Helle Nancke.
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Referent: Klaus Elmo Petersen.

Dagsorden.

1. Velkomst ved formanden.

Merete bød velkommen til udvalgets første møde og udtrykte håb om at man i fremtiden 
vil få et godt og aktivt arbejdende udvalg.

2. Præsentation af udvalgets medlemmer.

Medlemmerne præsenterede kort sig selv og fortalte om deres baggrund og 
indgangsvinkel til at sidde i udvalget.

3. Kommissorium.

Kommissoriet blev gennemgået med henblik på prioritering og fordeling af opgaverne.

Klaus er ansvarlig for at udarbejde Nyhedsbrev til skoler og biblioteker. Der udsendes et 
trykt nyhedsbrev i efteråret, men hensigten er at nyhedsbrevene fremover skal udsendes 
via mail til skoler og biblioteker.

Fra 2009 vil Foreningen NORDEN gennemføre Skumringstid i samarbejde med Danmarks 
Biblioteksforening. Lokalafdelingerne vil blive opfordret til aktivt at samarbejde med de 
lokale biblioteker. 

Peter meddelte, at han gerne vil være aktiv omkring afgivelse af høringssvar indenfor 
udvalgets område. Endvidere gav han tilsagn om at han gerne vil skrive udkast til brev til 
Bertel Haarder i forbindelse med at overbevise ministeren om at der skal opgives tekster 
på norsk og svensk til afgangsprøverne.



Klaus orienterede om resultatet af Nordjobb 2008, som stort set er forløbet 
tilfredsstillende. Dog er det et problem at kun ganske få dansk unge har fået Nordjobb i et 
andet nordisk land. Kun 19 danske unge har fået et Nordjobb i år, mens 144 unge fra de 
øvrige nordiske lande har fået job i Danmark.  Udvalget afventer et udspil fra FNF’s 
direktører vedrørende udviklingen af det fremtidige Nordjobb.

Klaus vil fortsat holde kontakt til CIRIUS og følge udviklingen inden for relevante 
programmer og tilskudsordninger.

Peter vil kontakte Lise Madsen fra Sprogpiloterne for at undersøge eventuelle muligheder 
for fælles initiativer og samarbejde i det hele taget.

Udvalget vil på kommende møder se mere konkret på hvordan opfyldelsen af 
Strategiplanen sikres.

Udvalget mener, at det er vigtigt at skolemedlemmerne modtager relevante informationer 
i forbindelse med medlemskabet. Til det formål skal der udvikles en indbydende, 
informativ og lettilgængelig hjemmeside. (Det ville være optimalt hvis denne hjemmeside 
var klar til brug når hvervekampagnen startes i forbindelse med udgivelsen af Skoleavisen 
om Norden). Hjemmesiden skal bl.a. kunne skaffe overblik over tilgængelige – nordisk – 
relevante materialer på Centre for Undervisningsmidler. Peter vil kontakte centrene i den 
forbindelse.

4. Nordjobb 2008 og 2009.

Klaus orienterede om Nordjobb 2008. Se i øvrigt ovenfor.

5. Afslutning.

Mødet sluttede med en kort opsummering af de gennemgåede punkter.

6. Næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 19. november kl. 17-21 formentlig i Odense.


