
FORENINGEN NORDEN 

 

REFERAT FRA MØDE I FORENINGEN NORDENS 

UDDANNELSESUDVALG 

MANDAG DEN 22. SEPTEMBER 2014 HOS BODIL PORSBJERG, BRANDE 

 

Til stede: Merete Riber, Bo Knudsen, Bodil Porsbjerg, Susanne Rasmussen (skoleinspektør), 

Preben Sørensen (redaktør) og Peter Jon Larsen. 

Afbud: Bente Dahl, Lisbeth Bjørn Hansen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 17. februar 2014 

Referatet blev godkendt. 

2. Skole og biblioteks hvervekampagne og visitkort, hvordan går det?  

Susanne Rasmussen gav et meget givende oplæg om Folkeskolen i forandring. Hun fortalte, om de 
værdier, der nu kommer i fokus, herunder at drage nytte af forskelligheden. Hun fortalte om den 
inkluderende folkeskole, og understregede, at folkeskolen er til for børnene. Hun fortalte også om 
entreprenørskolen og skolernes samarbejde med det omkringliggende samfund, hvor skolen 
inviterer til samarbejde med foreninger, erhvervsliv mm.  
Hun mente, der var gode muligheder for, at Foreningen NORDEN kan få mulighed for at sætte sit 
aftryk på skolen, men understregede også, at det var vigtigt, at lokalafdelingerne selv melder sig 

på skolen med tilbud til undervisningen. 

Susanne Rasmussen noterede angående nordeniskolen-hjemmesiden, at den var rigtig god, men 
gjorde også opmærksom på, at der var stort udbud af materialer på nettet. Hun fortalte også, at der 
fortsat var morgensamling på mange folkeskoler, hvor et emne eller en sang kunne introduceres. 
Hun opfordrede meget til, at foreningen bød ind med temaer, der samler. 

Udvalget havde en drøftelse, hvor udvalget var enigt om, at  
- det nordiske gav unik mulighed for tværfaglighed (dansk, musik, geografi, historie, mad, syning, 
gymnastik mm.) 
- lokalafdelingerne har kompetencer på skandinaviske sprog (hvor hver lokalafdeling har 
medlemmer, der har svensk og norsk som modersmål) 
- lokalafdelinger har medlemmer med pædagogisk erfaring (ofte fra lærerjob) 
- foreningen kan hjælpe med kontakter til klasser i de andre nordiske lande 



Merete Riber understregede vigtigheden af, at lokalafdelingerne er med til at hverve skoler. Derfor 
havde udvalget fået produceret visitkort og det var fortsat således, at lokalafdelingen/kredsen kunne 
beholde halvdelen af første års kontingent fra skoler, som blev hvervet lokalt. 

Preben Sørensen fortalte om indstikket i næste nummer af Norden Nu, som netop var om skolen. 
Han gjorde opmærksom på, at der ville blive produceret et ekstra oplag af indstikket. 

Udvalget besluttede, at indstikket skulle med på tillidsmandsdagen og markedsføres. Og 
visitkortene kunne også komme med igen, lige som begge dele skulle omtales i Tillidsmandsinfo. 

Peter Jon Larsen har kontakt til Danmarks Lærerforening, der har tilbudt, at indstikket kan lægges 
op på det faglige netværk for dansklærere, der hver måned besøges af 125.000 brugere.  

3. Biblioteksugen 2014, Morgengry og Skumring, er der nyt? 

Merete Riber fortalte om forberedelserne af biblioteksugen i år, som var forbedret i forhold til 
tidligere år. Monsterbråk blev desværre ikke oversat til dansk, da forlaget er gået ned, men teksten 
kommer til at ligge på hjemmesiden på dansk.  

4. Sprog – nyt?  

Bente Dahl havde pr. mail meddelt, at Dansk Sprognævn har repræsentantskabsmøde den 3. 
oktober 2014. Foreningen har fået Årsberetningen, og den har overskriften Dansk Sprognævns 
mission: "Ved at indsamle og formidle viden om det danske nutidssprog hjælper og inspirerer vi 
alle til at udveksle oplysninger, tanker og ideer på et klart og formålstjenligt dansk". Oplysning og 
rådgivning er de redskaber, der bliver brugt i det arbejde. Hun noterer sig med stor glæde, at der 
endelig er blevet lovgivet, så dansk tegnsprog er blevet en del af de mindretalssprog, vi har 
forpligtet os på at sikre tilgængelighed til - også i det offentlige rum - her i landet nu. Mange år efter 
mange andre lande. "Dansk tegnsprog er formelt blevet anerkendt i Folketinget 13. maj 2014 af alle 
partier via en lovændring til Lov om Dansk Sprognævn. Hun havde også selv i al beskedenhed 
arbejdet for sagen, da hun var MF'er. 

5. Projekt – nyt?  

Bo Knudsen fortalte om it-projektet. Han ville nu koncentrere sig om Hammerværket og fiskeri i 
Norden. Så måtte projektet om Vikingerne komme senere.  

6. Skole – nyt?  

Bodil Porsbjerg mente, det var vigtigt, at der var en manual til lokalafdelingerne om kontakten til 
de lokale folkeskoler, hvordan man skal gribe det an og hvad vi kan tilbyde. 

Udvalget bad Bodil Porsbjerg og Merete Riber lave et sådant oplæg, der kan lægges på nettet. 

 

 



7. Bibliotek  

Lisbeth Bjørn Hansen havde desværre meldt afbud, men udvalget var enigt om at spørge Lisbeth 

Bjørn Hansen, om hun igen i år kunne levere noget til Biblioteksforeningens blad – gerne i forkant 
af aktiviteten. 

8. Nyt fra Landskontoret 

Peter Jon Larsen havde været inde på det, der vedrørte skoleområdet, under de andre punkter på 
dagsordenen. 

9. Eventuelt og dato for nyt møde 

Udvalget havde en god og konstruktiv drøftelse af den kommende forfatterturne, og MidtVest-
Kredsen tilbød at være vært for forfatterturneen 2014/15.  

Udvalget besluttede at afholde næste møde 

MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2014 KL. 12.00 I BRANDE 

Merete Riber takkede Bodil Porsbjerg for værtskabet. 

PJL/pjl 25.09.14 


