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1. Godkendelse af referat fra 8. september 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Morgengry 
 
Mikkel Bredsgaard Randers fremlagde hovedpunkterne fra den fremsendte rapport til FNF om 
Nordisk Biblioteksuge 2011. Som helhed en succes og et godt arrangement rundt omkring på skoler 
og biblioteker. Det gode materiale, udvalget havde forberedt, vil fremover kunne blive benyttet af 
endnu flere, hvis det er parat og kan eksponeres inden sommerferien og dermed inden 
undervisningsplanen til efteråret laves på skolerne. 
Lise Vogt berettede om det fine forløb med norske klasser, som strakte sig langt ud over ugen. 
Hanne Schilling og Lise Vogt havde allerede gode forslag til litteratur til 2012-udgaven, og Lise 
vil undersøge konkrete tekstforslag og fremlægge disse snarest. 
 
3. Nordeniskolen.dk 
 
Peter Jon Larsen fortalte, at siden er overgået til FNF, som derfor står for videreudviklingen af 
siden. Den bliver fællesnordisk og skifter domæne fra nordeniskolen.dk til nordeniskolen.org. Det 
er stadig hensigten, at siden skal kunne benyttes for skoler til selv at finde nordiske 
venskabsklasser, og at yderligere materiale er at betragte som bonus. Videoerne, som Hanne 
Schillings elever fremstillede til brug under Nordisk Biblioteksuge, og de indtalte udgaver af 
Mustafas Kiosk mv. kan ligge på siden til fremtidig brug i skolerne uafhængigt af Morgengry. 
 
4. Præsentation af Nordisk Sprogkoordination 
 
Bodil Aurstad berettede om det spændende arbejde i Nordisk Sprogkoordination, og et nærmere 
samarbejde vil være interessant for begge parter. Hun lovede også at stille op med et input på 
foreningens repræsentantskabsmøde 12. maj 2012.  
 



5. Eventuelt 
 
Merete Riber nævnte, at man ville vente med at begynde på projektet med at lave nordisk 
sangmateriale sammen med Karen Valeur.  
 
7. Fastsættelse af næste møde 
 
Idet meget af det kommende arbejde kan udføres elektronisk, blev det aftalt, at fastsættelsen af 
næste møde aftales på e-mail, når der er relevant mødestof til dagsordenen. 
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