
FORENINGEN NORDEN 

REFERAT FRA MØDE I FORENINGEN NORDENS  

UDDANNELSESUDVALG 

MANDAG D. 23 FEBRUAR 2015 PÅ BRANDE BIBLIOTEK 

 

Til stede: Merete Riber, Bodil Porsbjerg, Lisbeth Bjørn Hansen, Peter Jon Larsen, 

Malene Murmann Artvig & Ditte Plauborg 

 

Afbud: Bo Knudsen & Bente Dahl 

 

Referat: Ditte Plauborg     

        

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 22. september 2014 

Referatet blev godkendt 

 

3. Velkommen til skolekonsulent Ditte Plauborg og Nordjobb Malene 

Murmann Artvig 

 

Merete Riber bød velkommen til Foreningen NORDENs nye Nordjobb´er Malene 

Murmann Artvig & skolekonsulent Ditte Plauborg, der kort fortalte om deres nye 

job. 

 

4. Biblioteksugen i 2014, hvordan gik den? (Alle) 

 

Bodil Porsbjerg fortalte at Skumringstiden på Brande bibliotek var forløbet godt og 

at der havde været musikalsk underholdning efter arrangementet, leveret af et 

pensionistkor. Lisbeth Bjørn Hansen fortalte endvidere at det havde været et godt 

arrangement og der havde været en pæn opbakning med ca. 50-70 fremmødte, men 



at dagen faldt sammen med Mortens aften, hvilket var lidt ærgerligt i forhold 

arrangementet. 

Merete Riber rapporterede fra Holstebro bibliotek og fortalte at arrangementet 

også havde været godt, men at tilmeldinger var en smule faldende i forhold til 

tidligere år. Merete fortalte videre at på Holstebro bibliotek fik man skiftende 

personer fra lokalsamfundet til at læse op, og der blev tilbudt kaffe/te og musikalsk 

underholdning. Det blev samtidig pointeret at biblioteksugen er et stort event for 

bibliotekerne og Foreningen NORDEN i fællesskab. 

 

5. Hvad skal vi gøre for at flere deltager i Biblioteksugen 2015? (Alle) 

 

Vi diskuterede i fællesskab hvad vi kunne gøre for at skabe mere opmærksomhed på 

Nordisk biblioteksuge både i skolerne og på bibliotekerne. Merete Riber pointerede 

at nogle skoler har biblioteksugen indarbejdet i deres faste system (årshjul) – og at 

vi i fremtiden skal få flere skoler til at gøre det til en fast tradition både på skolerne, 

men også bibliotekerne. Merete sagde endvidere at pressemeddelelsen skal ud 

længe før og ikke en uge op til arrangementet. Lisbeth Bjørn Hansen ville sætte 

noget i biblioteksbladet før arrangementet og Peter Jon Larsen vil sætte en notits i 

bladet folkeskolen og forhøre sig hos Danmarks lærerforening om vi i samarbejde 

med dem kan skabe mere opmærksomhed på biblioteksugen. I år vil der samtidig 

være tilmelding på arrangementet, biblioteksugen, således man skal oprette et log 

ind, for at få adgang til materialerne.  

 

6. Biblioteks nyt? (Lisbeth) 

 

Lisbeth Bjørn Hansen havde ikke noget biblioteksnyt udover biblioteksugen. Lisbeth 

har arbejdet med den forestående forfatterturné, hvor hun fortalte at Dalgasskolen 

arbejder med det nordiske lige nu, så et forfatterbesøg var hjertelig velkommen. 

 

7. Skolenyt? (herunder nyt om vejledning til fremme af norden i skolerne. 

Helhedsskolen, bibliotek og skolen (Bodil) 

 

Bodil Porsbjerg fremlagde en manual, som lokalforeningerne kan få til at tage med 

ud til skolerne. Tanken bag manualen er at folk i lokalforeningerne kan tage ud i 



skolerne og fortælle om Foreningen NORDEN og hvad man får ud af et 

skolemedlemskab. Manualen består af 2 dele, en del fortæller om Foreningen 

NORDEN og en del går ud på ”Hvad får man ud af et skolemedlemskab”, ”Hvad kan 

Foreningen NORDEN tilbyde lærerne”, ”Hvad kan du gøre?” og ”Derudover kan du 

forslå”. 

Lisbeth Bjørn Hansen roste manualen og sagde det var godt at den henviser til 

læseplanen, da lærerne kan se det er en forpligtelse at eleverne lærer nordisk.  

Når manualen er sendt ud og blevet brugt skal der følges op det hele, så vi kan 

evaluere og forbedre materialet undervejs. Malene Murmann Artvig bemærkede at 

det kunne være godt at opdatere manualen løbende, således vi fik flettet de 

erfaringer vi gør os undervejs ind i planen. Merete Riber forslog at vi kunne 

indsætte citater, så de ude i skolerne kan høre mulighederne og fordelene ved at få 

et skolemedlemskab. 

 

8. Projekt nyt fra Bo? 

 

Bo var desværre ikke til stede ved mødet, men havde sendt information angående 

projektet om Hammerværker og vi blev alle enige om at det så spændende ud og at 

projektet skal fortsætte.  

 

9. Sprog, her har Bente Dahl meldt ud, at hun stopper i udvalget 

 

Bente Dahl var desværre ikke til stede. Hun har meldt ud hun stopper i udvalget, og 

der skal derfor vælges en ny repræsentant for sprog. Ellers var der intet nyt fra 

sprognævnet.  

  

10.  Forfatterturné i Vestjylland (Ditte) 

 

Ditte Plauborg fortalte om det forestående forfatterbesøg, som finder sted i uge 12 i 

henholdsvis Holstebro, Ringkøbing og Brande. Her kommer den svenske forfatter 

Sofia Nordin på besøg, som blandt andet vil fortælle om hendes bog ”En sekund i 

taget” til de ældste elever. Sofia blev i 2014 nomineret til nordisk børne- og 

ungdomslitteraturpris med ”En sekund i taget”. Bogen er den første i serien om 

Hedvig, som er den eneste overlevende efter en feber-epidemi. Til de mindre 



klasser, vil Sofia holde foredrag om hendes første bog ”Äventyrsveckan”, som er en 

fortælling om mobning og venskab. 

Der er i alt meldt ca. 460 elever til arrangementet fordelt på 7 forskellige skoler. 

Derudover er Sofia booket ind på et aftenarrangement på Holstebro bibliotek, hvor 

hun vil holde foredrag for TalentAkademiets forfatterlinje.   

 

11. Nyt fra Landskontoret? (Peter) 

 

Peter Jon Larsen fortalte at det går godt. Økonomien ser godt ud, der har været et 

større overskud end budgetteret. Foreningen NORDEN flytter i juni og alt går indtil 

videre godt med flytningen. Man har fået ½ million til at highlighte Danmarks 

formandskab for det nordiske samarbejde i år 2015. Peter Jon Larsen rapporterede 

endvidere at der d. 30 maj, vil være formandsskifte i Foreningen NORDEN.   

 

12.  Eventuelt og dato for nyt møde? 

 

Merete Riber havde taget en artikel med fra Jyllandsposten, med titlen ”Hvad laver 

Astrid Lindgren i kanon for dansk litteratur”, denne artikel har hun besvaret.  

 

Udvalget besluttede at afholde næste møde 

 

Onsdag d. 30 september 2015 kl. 12 på Brande bibliotek 
 

Merete Riber takkede Lisbeth Bjørn Hansen for endnu engang at ligge lokaler til.  

 

 

 

 

 


