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Referat af møde i Skole- og biblioteksudvalget. 

Torsdag den 16. september 2010 i Vejle. 

 

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

Gæster: Grethe Grønkjær, Århus og Karen Valeur, Fyn. 

Afbud: Peter Schmidt 

Referent: Klaus Elmo Petersen. 

 

Dagsorden: 

1. Grethe Grønkjær, Århus. Vil fortælle om nyt projekt: Virtual Education Project. 
Kan vi anvende noget fra dette projekt til den nye skolehjemmeside? 
(www.nordeniskolen.dk) (Bilag 1). 
Grethe: Fortalte om baggrunden for projektet, som er blevet udviklet af 
medlemmer af lokalafdelingen i Århus. I den første fase et projektet tænkt som 
en service for nordiske studerende, der kommer til Århus.  Samtidig kan 
hjemmesiden, der er koblet til projektet, medvirke til at markedsføre 
lokalafdelingen overfor yngre mennesker og måske ad den vej skaffe flere og 
yngre medlemmer. På lidt længere sigt er det tænkt, at den tilknyttede 
hjemmeside skal kunne anvendes til fjernundervisning i samarbejde med Århus 
Universitet. 
Merete: Nævnte at flere af de oplysninger, som ifølge forslaget skal ligge på 
hjemmesiden allerede er tilgængelige på andre platforme f.eks. 
www.hallonorden.dk 
Kristina: Det er et meget bredt og ambitiøst projekt, men dele af indholdet kan 
være interessant for Foreningerne Nordens Ungdoms Forbund (FNUF). 
Merete: Takkede Grethe for præsentationen af forslaget og håbede at Århus-
afdelingen kunne komme videre med projektet evt. i samarbejde med FNUF. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 18. marts 2010. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

 2.a. Nordisk Skolekonference.  (Bilag 2). 
  Kristina: Præsenterede sit skriftlige oplæg, som Arne Nielsen vil præsentere på 

det kommende præsidiemøde i FNF. 



Udvalget mener, at konferencens primære mål er at styrke netværket blandt 
nordiske skoler og samtidig føre til at der udarbejdes et katalog med idéer til 
nordiske skoleudvekslinger med kvalitet og fagligt indhold.   
     

 2.b. "Pippi-prisen". (Bilag 3). 
Helle: Præsenterede sit oplæg, som udvalget drøftede. Det blev understreget, 
at kandidater til prisen skal udvælges af professionelle ud fra kvalitative 
kriterier, men børn skal også inddrages i processen evt. ved en 
postkortafstemning.  Prisen skal uddeles i samarbejde med Nordisk Råd eller en 
anden samarbejdspartner/sponsor. Helle skriver videre på sit forsalg til næste 
møde og tager i den forbindelse kontakt til Steffen Larsen, børnebogsanmelder 
ved Politiken. 

          
 2.c. Skolehjemmesiden. Klaus orienterer. 

 Klaus: Fortalte at det tekniske arbejde med at lave siden omsider er færdigt. 
Der er lagt indhold på hjemmesiden, så den er åbnet og dette er meddelt via 
det netop udsendte Skolenyhedsbrev. Der vil løbende blive lagt mere materiale 
på hjemmesiden så den hele tiden udvikler sig. 
 

 2.d. Arbejdsplan for udvalget. 
         Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
3. Eventuelt  

Merete: Fortalte at Peter Schmidt har ønsket at træde ud af udvalget. Da Peter 
har udført et stort og engageret arbejde i udvalget blev dette beklaget meget af 
den resterede del af udvalget. Merete undersøger muligheden for at få et nyt 
medlem, der kan erstatte Peter. 
 

4. Karen Valeur, Fyn. "Ny Nordisk Musik i Skolen".  
Karen: Fortalte med udgangspunkt i materialet "Ny Nordisk Musik i Skolen" 
meget levende og engageret om mulighederne for at inddrage det nordiske i 
musikundervisningen i folkeskolen. Materialet fandt hun svært tilgængeligt for 
mange elever, men der var da brikker, der kan anvendes i musikundervisningen. 
Karen fortalte videre om mulighederne for at inddrage højtider og nationale 
festdage i den nordiske del af musikundervisningen. Fx jul eller 17.maj i Norge. 
Årets gang i Norden er også et brugbart tema i musikundervisningen. Karen vil på 
et tidspunkt i det kommende år udarbejde en konkret undervisningsplan for 
inddragelse af nordisk musik og sang i undervisningen. Denne plan lægges på 
skolehjemmesiden.  
 

5. Dato for næste møde.     
11. november kl. 15-19 i Vejle.                      
                         

                        



                                               

                     

                            

 

 

 


