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Referat af møde i Skole- og biblioteksudvalget onsdag den 19. november 2008
på First Hotel Grand i Odense.

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

Referat: Klaus Elmo Petersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. september 2008
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Hjemmesiden
Klaus orienterede om arbejdet med at etablere den nye hjemmeside for 
skolemedlemmer. Der arbejdes i øjeblikket med kontakt til personer, 
der kan levere undervisningsforløb til hjemmesiden. En 
hjemkundskabslærer er ved at udarbejde et forløb i "nordisk 
madkultur". Merete fortalte at Alice Kjems er ved at bearbejde sit 
juleprojekt så det kan indgå i tilbuddene på hjemmeside til næste år.
Kristina påpegede, at hjemmeside skal være kendetegnet af et højt 
kvalitativt niveau. Skolemedlemmer, seminarielærere, Nordiske 
Sprogpiloter m.fl. kontaktes med henblik på at skaffe indhold til 
hjemmesiden. Udvalget ønskede diagram over sidens opbygning. 
(Vedlagt).

3. Det ”gamle” skolenetværk?
Der har været usikkerhed om skolenetværkets fremtid efter den nye 
udvalgsstruktur blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Ålborg i 
maj. Klaus understregede, at det er vigtigt at skelne mellem det 
landsdækkende skolenetværk og de lokale skolenetværk, det er knyttet 
til kredsene. Det landsækkende skolenetværks opgaver er overtaget af 
Skole- og biblioteksudvalget, men de lokale netværk fortsætter 
uændret. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke at man på 
foreningens repræsentantskabsmøde i 1999 vedtog at 



kontingentandelen til kredsene blev forhøjet fra 2 kr. til 7 kr. og at 
forhøjelsen skulle anvendes til det lokale skolearbejde i kredsene.
dette fremgår ligeledes af Vejledning om Foreningen NORDENs 
Skolenetværk fra 2005. (Vedlagt).
Udvalget vedtog at lokalafdelingerne skal informeres om 
retningslinjer, den nuværende struktur og Idékataloget fra Internt 
Kursus 2007. Udvalget indstiller, at der hvert 2. år afholdes en 
konference for lokale skolenetværksmedlemmer.

4. Skumring/Morgengry
Klaus orienterede om den gode deltagelse i årets arrangement i 
Danmark. Projektet fortsætter i 2009 uden PR-foreningen for 
biblioteker som samarbejdspartner. Til gengæld indledes i Danmark et 
samarbejde med Biblioteksforeningen. Kristina opfordrede til at man i 
FNF-regi arbejdede for nordisk finansiering fra 2010 og fremefter.

5. Nordjobb
Klaus orienterede om Nordjobb og fortalte at lige nu er det 
bestræbelserne på at få flere danske ansøgere - og flere danske 
Nordjobbere i de øvrige lande i 2009, der fylder mest i arbejdet.
 

6. Læsekreds
Denne aktivitet indgår i øjeblikket ikke i udvalgets kommissorium, 
men på landsstyrelsens sidste møde blev der lagt op til at læsekredsene 
skulle høre til i skole- og biblioteksudvalget. 

7. Kommissorium
Peter nævnte at lovovervågningen er vigtig. Han har set på 
høringsportalerne for både undervisnings- og kulturministeriet. Peter 
havde udarbejdet et udkast til brev til Bertel Haarder angående kravet 
om at en norsk/svensk tekst SKAL være en del af eksamenspensum i 
dansk. Peter undersøger om Dansklærerforeningen eventuelt vil være 
medunderskriver på en sådan henvendelse. Kristina påpegede, at der er 
uklarhed om universitetsstuderendes ret til at gå til eksamen på eget 
(nordiske) modersmål. Brevet til bibliotekerne angående Skumringstid 
og medlemskab sendes til lokalafdelingerne, således at dette punkt i 
kommissoriet opfyldes. Peter har været i kontakt med Lis Madsen 
angående Sprogpiloterne. Kristina deltager i De Danske 
Skolebibliotekers årsmøde og vil her orientere om foreningens 
skolearbejde.

8. Sidste nyt fra udvalget og afslutning



Sidste nyt fremgår af de øvrige punkter.

9. Næste møde (husk kalenderen 2008 og 2009)
Næste møde afholdes mandag den 2. marts i Torvehallen i Vejle.


