
FORENINGEN NORDEN 

REFERAT FRA MØDE I FORENINGEN NORDENS  

UDDANNELSESUDVALG 

Onsdag d. 30 september 2015 PÅ BRANDE BIBLIOTEK 

 

Til stede: Merete Riber, Lisbeth Bjørn Hansen, Bo Knudsen, Peter Jon Larsen & Ditte 

Plauborg 

 

Afbud: Bodil Porsbjerg 

 

Referat: Ditte Plauborg     

        

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 23. februar 2015 

 

Referatet blev godkendt 

 

3. Nyt om den kommende Biblioteksuge 2015 

Merete Riber fortalte at den knap man skal klikke på for at registre sig og hente 

materialet til biblioteksugen, desværre først kan være tilgængelig næste år. 

Derudover berettede hun at teksterne endnu ikke er kommet på hjemmesiden. 

Peter Jon fortalte at det nye Norden NU har et indstik om biblioteksugen.  

 

4. Fik i gjort nok opmærksomhed på Biblioteksugen? Lisbeth sætter noget i 

biblioteksbladet og Peter sætter notits i folkeskolen 

Lisbeth Bjørn Hansen fortalte at hun fik sat noget i biblioteksbladet i 2014, men at 

det desværre er rigtig svært at få noget mere med om biblioteksugen, da 

biblioteksugen ikke anses som en nyhed, da det er en årlig tilbagevendende 

begivenhed.  



Derudover nævnte Lisbeth muligheden for at samarbejde med skolerne og prøve at 

få skolerne til at oprette Morgengry på deres årshjul, så det bliver en 

tilbagevendende begivenhed for skolerne.  

Ditte Plauborg fortalte at bibliotekerne har fået sendt nyhedsmail ud om Nordisk 

biblioteksuge, derudover er der blevet lagt en notits op på folkeskolen.dk. 

https://www.folkeskolen.dk/571499/nordisk-biblioteksuge-2015  

Derudover havde Magasinet Skolen en artikel med om Nordisk biblioteksuge i 

august udgaven.   

 

5. Bodil og Meretes manual, hvordan gik det? 

Merete Riber fortalte at manualen er blevet udbredt så godt som de nu kunne, og 

materialet ligger lige til at kunne bruges. Merete havde fået fat i et brev, som de i 

Aalborg har sendt ud til skolerne sammen med det ekstra indstik Norden Nu bragte i 

2014, som netop handlede om det nordiske i skolerne.  

Lisbeth Bjørn Hansen fortalte at vi måske skulle tage en aggressiv markedsføring i 

brug. Vi skal tænke kreativt, hvis vi vil ud til skolerne, da de dagligt får mange tilbud. 

Vi skal gøre det tydeligt og klart at der er læring i dette og at de opnår kravet om de 

fælles læringsmål. Vi skal være konkrete og servere tingene for skolerne, da de ikke 

har særlig meget forberedelsestid, derudover skal vi huske at bruge lærernes 

termologi i vores markedsføring. Bo Knudsen gjorde opmærksom på at vi skal time 

det hele i god tid. Vi skal være der, når skolerne arbejder med Norden, så det passer 

ind i deres årsplan. 

 

6. Nye tiltag? Medbring evt. gode ideer. 

Peter Jon berettede om at der kom et indstik i Norden NU, hvor der er fokus på 

biblioteksugen. Derudover bliver der lavet en folder, som gerne skulle være med til 

at skaffe nye biblioteksmedlemmer. Magasinet samt folderne bliver delt ud til de 

lokale foreninger, som kan tage ud til bibliotekerne og skaffe nye 

biblioteksmedlemmer. Peter Jon fortalte hertil at bibliotekskontingentet vil blive 

delt, således de lokale foreninger får del i kontingentet.  

 

Lisbeth Bjørn Hansen fortalte at hun i samarbejde med andre arbejder på at lave en 

fælles digital platform med alle tilbud der er rettet mod skolerne. Her kunne 

Foreningen NORDEN også lægge sine tilbud ind, således vi bliver synlige i det digitale 

https://www.folkeskolen.dk/571499/nordisk-biblioteksuge-2015


rum. Dette betyder at hvis en skole skal arbejde med det nordiske kan de søge på 

den digitale platform, hvor Foreningen NORDEN vil poppe op på siden, som 

hjælpemiddel. På siden vil der være information om, hvad vi kan hjælpe med. Fx kan 

der stå på siden at lokalafdelingen i Brande gerne står til rådighed med en person 

som kan svensk, norsk mv. som gerne kommer ud til skolen og fortæller, læser højt 

mv. Næste gang Lisbeth sad i møde, vil hun lige tage Foreningen NORDEN kasketten 

på, og have dette i tankerne.  

 

7. Biblioteksnyt (Lisbeth) 

Lisbeth Bjørn Hansen berettede om den digitale platform til skolerne, hvor hun i 

samarbejde med andre samler tilbuddene til skolerne på en digital platform, hvor 

Foreningen NORDEN også kunne tænkes med i disse tilbud. 

 

8. Skole nyt (Bodil) 

Bodil Porsbjerg var desværre ikke tilstede og havde derudover ikke meddelt noget 

skolenyt.  

 

9. Projekt nyt fra Bo 

Bo Knudsen fortalte at projekt Godthåb Hammerværk desværre er lagt i 

venteposition. Udover de igangværende projekter havde han tænkt på et nyt 

fiskeriprojekt, som skulle handle om miljø. Projektet vil være oplagt at bruge som 

undervisningsmateriale til nordeniskolen. Vi blev enige om at der skulle tages 

kontakt til animationsskolen i Viborg, for at høre om mulighederne, og at Bo skulle 

gå videre med fiskeriprojektet.   

 

10. Forfatterturnéen, hvordan gik den? Og hvor og hvornår kommer den næste 

gang? 

Lisbeth Bjørn Hansen fortalte at forfatterbesøget i Brande gik rigtig godt. Merete 

Riber berettede at forfatteren arbejdede rigtig godt med eleverne, der blev lavet 

øvelser, læst højt og så fortalte forfatteren Sofia Nordin om sit forfatterliv. 

Derudover havde skolerne forberedt sig rigtig godt. Ditte Plauborg fortalte at det 

overordnet var gået rigtig godt, og at dette i den grad skyldes engagerede 

lokalafdelinger, som kørte rundt med forfatteren og deltog i oplæggene. Dertil var 

responsen fra skolerne samt forfatteren kun positive. Vi diskuterede herefter hvor 



vigtigt det er at få engageret lokalafdelingerne i projektet, da dette giver størst 

udbytte, og dertil får forfatteren også en god oplevelse. Dertil diskuterede vi også 

muligheden for at holde arrangementer på bibliotekerne, dette vil vi til næste år 

kigge nærmere på.  

 

Vi diskuterede i fællesskab at det nye forfatterbesøg vil blive afholdt i løbet af marts 

2016 i områderne Vendsyssel/Frederikshavn/Thisted/Brønderslev.  

 

Derudover diskuterede vi muligheden for at afholde flere forfatterbesøg i løbet af 

året, dette ville Peter Jon se nærmere på.  

 

11. Nyt fra Landskontoret (Peter) 

Peter Jon fortalte at han er i kontakt med undervisningsministeriet for at få flere 

midler til skoleområdet. Her vil der komme et møde, når den nye formand er valgt. 

Derudover fortalte han at alt er gået godt med flytningen og at der lige nu blev 

arbejdet med to store konferencer, som skal afholdes i Aalborg samt København.  

 

12. Eventuelt og dato for nyt møde 

 

Udvalget besluttede at afholde næste møde 

 

Tirsdag d. 9 februar 2016 kl. 12-15 på Brande bibliotek 

 
 


