
Foreningen NORDEN 

 

Referat af møde i Skole- og biblioteksudvalget. 

Torsdag den 24. februar 2011 i København. 

 

Deltagere: Merete Riber, Kristina Aaltonen, Hanne Schilling og Lise Vogt. 

Gæst: Peter Jon Larsen 

Afbud: Helle Nancke. 

Referent: Klaus Elmo Petersen. 

 

Inden udvalget begyndte på selve dagsordenen for mødet indledte Peter Jon Larsen med at byde 

udvalget velkommen, og han bød særligt velkommen til udvalgets 2 nye medlemmer: Hanne og 

Lise.  Peter fortalte generelt om foreningens arbejde og især skolearbejdet. Han understregede, at 

det er meget vigtigt at Foreningen NORDEN fastholder det nordiske skolearbejde, og dermed er 

det også vigtigt at skolemedlemmerne fastholdes selvom det er svært i øjeblikket hvor mange 

kommuner (læs: skoler) skal spare. Det er vigtigt at foreningen kan tilbyde nye pædagogiske 

materialer eller aktiviteter, f.eks. i forbindelse med Nordisk Biblioteksuge (Morgengry). Foreningen 

NORDEN har nu de nødvendige faciliteter til at vi kan uploade film- og videoklip. Den nye 

skolehjemmeside (nordeniskolen.dk) er primært indrettet på at være et redskab i forbindelse med 

brevveksling og venskabsklasser, men da planen er, at FNF overtager ansvaret for siden, som skal 

være fællesnordisk skolehjemmeside, så kan der også komme sider, der inspirer lærerne til 

undervisning i nordisk sprog og nordiske emner i det hele taget. Peter afsluttede med at påpege, 

at Foreningen NORDEN desværre har begrænsede økonomiske muligheder i forbindelse med 

skolearbejdet. Derfor er det vigtigt med kreative idéer og åbenhed overfor samarbejde med andre. 

Herefter bød Merete Riber velkommen til mødet. Hun fortalte at Helle Nancke på grund af 

travlhed har ønsket at trække sig som udvalgsmedlem. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat og omtale fra møder i november og december. 

Godkendt uden bemærkninger. 

 



                            2. Nye tiltag! Hvordan kommer vi videre?  

                                Hanne og Lise tilbød at arbejde videre med en konkret idé-udvikling og 

beskrivelse af en Nordisk Temauge, som kan tilbydes skolerne i forbindelse med 

Morgengry (uge 46).    

 

  3. Sidste nyt om Skolehjemmesiden.  

 Det er blevet besluttet (i FNF-regi) at ansvaret for vedligeholdelse og udvikling 

af skolehjemmesiden fremover varetages af FNF. 

 

  4. Vi ser igen på Kristinas konference. Er der noget, der skal rettes til? 

 Denne konference er - som skolehjemmesiden - overgået til FNF hvor den skal 

fungere som fællesnordisk sprogseminar. Lokale skolenetværksmedlemmer 

andre skoleinteresserede i Danmark og de øvrige nordiske lande skal "tænkes 

ind" i konferencen.     

 

  5. Klaus: Skolekonsulentmødemøde i Stockholm. 

Klaus refererede kort fra mødet. Omtalte skolehjemmesiden og den nordiske 

krimi-læsekreds, som er blevet til på svensk initiativ. (Bilag). Finland vil etablere 

en nordisk "net-parlør". Kristina gjorde opmærksom på at den også burde 

kunne anvendes på smartphones på samme måde som nordisk madordbog. 

(Referat af mødet medsendes til medlemmerne) 

 

                            6.  Kommissorium! Skal læsekredsene med? 

                                  Hele kommissoriet for udvalget gennemgås på et senere møde. 

          

  7. Eventuelt eller "bordet rundt". 

 Udvalget finder Birgit Knudsens forslag til undervisningsmateriale meget 

interessant, men beder hende uddybe sit forslag til undervisningsmateriale. 

Udvalget ønsker uddybende oplysninger om indhold, økonomi samt 

forventninger til udvalgets (Foreningen NORDENS rolle).  

Kristina fortalte, at nordiske studerende i nogle tilfælde afkræves betaling for at 

studere i Danmark. Islændinges interesse for at studere i Danmark kan derved 

blive væsentligt formindsket - og dette vil igen forringe islandske skoleelevers 

interesse for at lære dansk. Udvalget beder FU forholde sig kritisk til denne nye 

studieafgift for nordiske studerende i Danmark. Kristina fremsender relevant 

materiale til brug for FU. 

                                 Link til Nordisk Forfatteratlas:  

                                 http://www.nrk.no/kultur/forfatteratlas/?mode=writer&page=about&id=157&last=157 

 

 

  8. Dato på næste møde. Hvor skal vi i fremtiden holde vores møder?  

Næste møde: Onsdag den 11. maj kl. 17 i København. Mødested for fremtidige 

møder aftales fra gang til gang. 

.  



 

                         

                        

                                               

                     

                            

 

 

 


