
Foreningen NORDEN 

 

Referat af møde i Skole- og biblioteksudvalget. 

Torsdag den 18. marts 2010 i Vejle. 

 

Deltagere: Merete Riber, Formand, Peter Schmidt, Kristina Aaltonen og Helle Nancke. 

Referent: Klaus Elmo Petersen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. september 2009. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Sidste nyt om skolehjemmesiden.  

      Merete fortalte, at starten på skolehjemmesiden er udsat til starten af det ny 

skoleår. Udsættelsen skyldes tekniske problemer - den første server kunne ikke 

håndtere videoklip m.m. Udvalget efterlyste en økonomisk og personalemæssig 

plan for hvordan hjemmesiden videreføres og videreudvikles. Det er i den 

forbindelse også vigtigt, at der en plan for kvalitetssikring af skolehjemmesiden. 

      Udvalget støtter at FNF overtager ansvaret for hjemmesiden, som skal være 

fællesnordisk. (Klaus tager kontakt til FNF om dette.) 

3. Tilbud til nye skolemedlemmer.  

Merete omtalte kampagnen for at skaffe flere skolemedlemmer. 

Lokalafdelingerne kan rekvirere brochuren, der er udarbejdet til kampagnen, 

samt bøger der kan foræres skolerne hos skolekonsulenten. 

4. Har vi stadig kontakt til Sprogpiloterne? 

Peter foreslog at vi i forbindelse med Skolemedlemskampagnen, og for at støtte 

Sprogpiloterne lokalt, tager kontakt til Lis Madsen. Klaus kontakter hende for at 

få udleveret adresser på Sprogpiloter i Danmark. 

5. Morgengry og Skumringsaften, fremtiden! 

Morgengry og Skumringsaften afholdes i år den 8. november. Foreningen 

NORDENs arbejde med at etablere en folkelig nordisk litteraturkanon - det 

såkaldte "Top X" projekt blev omtalt. I øjeblikket søges der penge til 

gennemførelsen i 2011. Kristina mente, at det er vigtigt med fokus specielt på 

børnelitteraturen i Norden. Helle udarbejder forslag til en nordisk børnebogspris. 

"Pippi-prisen". 

6. Nordjobb. 

Klaus orienterede om arbejdet med Nordjobb 2010. Der arbejdes især på at 

skaffe flere jobtilbud i Danmark efter det lidt skuffende resultat i 2009. Der er 



blevet "ansat" en finsk Erasmus-praktikant på Nordjobb. Hun er meget dygtig og 

arbejder fint med bl.a. kontakten til nye virksomheder. Nordjobbsæsonen bliver 

forlænget ind i efteråret med "Høstjobb 

7. Kom med forslag til fælles nordisk skolearbejde. I september skal der være et 

nordisk styreseminar hvor fælles nordisk skolearbejde kommer på 

dagsordenen. 

Den nye fælles skolehjemmesiden skal være omdrejningspunktet i det fremtidige 

fælles nordiske skolearbejde. ( se pkt. 2.) Sprogundervisningen skal styrkes og der 

skal arbejdes på fælles nordisk enighed om dette.  

8. Er der nyt om bladet Folkeskolen, og har Kristina nyt fra "Borgen"? 

Kristina og Kristin (generalsekretær FNF) er i øjeblikket ved at skaffe 

informationer om hvordan administrationen af Nordplus Junior fungerer. Når 

dette er gjort kontaktes Folkeskolen igen.  

Kristina oplyste, at der i NMR regi er afsat 25 millioner kroner til fælles nordisk 

uddannelsesforskning.   

                        9.  Kan vi gøre vores arbejde bedre i udvalget? Skal vi have flere møder og/eller 

skal vi holde telefonmøder? 

Kristina mente, at vi burde blive bedre til at kommunikere mere målrettet med de 

lokale skolenetværksmedlemmer. Vi bør hvert andet år afholde en 

skolenetværkskonference for bl.a. skolenetværksmedlemmerne. (Bilag). Sager der 

skal drøftes og afgøres mellem møderne afgøres primært pr. mail. Særligt 

sagkyndige, f.eks. Lis Madsen leder af Sprogpiloterne, kunne tilknyttes udvalget. 

Vi skal forsøge at definere hvilken rolle Foreningen NORDEN (udvalget) skal spille i 

relation til bibliotekerne. Merete og Helle laver oplæg. Merete sender strategi- og 

handleplan til udvalget til udtalelse. 

                       10. Klaus rapporterer fra skolekonsulentmødet i Helsingfors 12. marts. 

                           Referatet fra mødet vedlægges som bilag.                       

                    11. Kommissorium. 

                           Se pkt. 9. 

                     12. Eventuelt. 

                            Ingen at bemærkninger.  

                      13. Næste møde afholdes i Vejle torsdag den 16. september 2010. 

 

 

 



 

 


