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1. Velkommen! 

Merete Riber bød, som tovholder for udvalget, velkommen til mødet, og takkede Lisbeth for at hun 
endnu engang lagde lokaler til. 

2. Godkendelse af referat fra den 13. juni 2013.  

Referatet blev godkendt. 

3. Drøftelse af Morgengry og Skumring, biblioteksugen i november 2013. 

Bodil Porsbjerg mente, det havde været en god tekst og var glad for det referat af den samlede 
tekst, der var blevet lavet. Hun understregede dog, at vi gerne må arbejde på at få nyere litteratur til 
biblioteksugen. 

Merete Riber fortalte fra Holstebro, hvor det var blevet en meget vellykket aften, hvor Annette 
Lind (MF, Soc. og medlem af landsstyrelsen) havde læst teksten op. Hun fortalte også om to 
entusiastiske lærere, der havde taget Morgengry op og lavet et undervisningsforløb, som også havde 
været præsenteret på flere skoler.  

Der var generel tilfredshed med forløbet af biblioteksugen. 

4. Forslag fra Lisbeth, Bodil og Merete til Morgengry og Skumring 2014. Tema og 
oplæsningsforslag. 

Uddannelsesudvalget havde en drøftelsen, og ville foreslå Astrid Lindgrens Vi på Krageøen til 
børnene. Udvalget ville også foreslå, at temaet til de unge og voksne blev Trolderier. Udvalgets 
medlemmer blev bedt om at komme med konkrete forslag til tekster, der dækkede emnet. 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at han endnu engang havde bedt FNF sikre, at tema, 
tekster og plakat var til rådighed for lokalafdelingerne senest i maj måned, så de kunne indgå i 
planlægningen af efterårets aktiviteter og blive brugt (plakaten) som blikfang i 
sæsonprogrammerne. Han havde også foreslået, at plakater og postkort kom til at ligge på 
hjemmesiden i høj opløsning, så de kunne downloades – i stedet for at bruge ressourcer på at printe 
og sende ud. I 2014 ville man dog stadig printe materialerne, men så opkræve penge for porto i 
forbindelse med forsendelsen. 



5. Den 9. oktober: Forretningsudvalget havde en drøftelse af 
skolemedlemsskabskriterierne og hvervekampagnen, og bad foreningens 
Uddannelsesudvalg drøfte dette videre med henblik på at komme med en indstilling. 

Udvalget havde en drøftelse.  

Udvalget mente, der var flere problemer med at bevare et højt antal skolemedlemskaber, f.eks. at et 
skolemedlemskab ikke længere giver eksklusivitet i forbindelse med tilgang til de digitale 
undervisningsrelevante platforme, som www.nordeniskolen.org og andre tilbud, der var offentligt 
finansieret. Det gælder også Morgengry via www.bibliotek.org og stort set alle de services, som vi 
tidligere kunne tilbyde skolemedlemmer. Også da Nordplus-fordelingen til klasseudvekslinger lå til 
administration hos Foreningen NORDEN, var det et aktiv, da skolerne troede, at det gav fortin at 
være medlem samtidig med, at vi i forbindelse med projektet fik mange skolekontakter, som vi 
kunne hjælpe med tilrettelæggelse af rejserne til bedste mulige priser og give ideer til det 
pædagogiske arbejde før, under og efter klasseudvekslingerne. Nordplus-aktiviteten gav også 
økonomisk mulighed for, at vi dengang kunne have en fast skolemedarbejder. Samtidig er skolers 
medlemsskaber af foreninger mv. for nedadgående. 

Uddannelsesudvalget besluttede 

o at skolehvervefolderen skulle lægges på nettet med en fremhævning af nordeniskolen-
hjemmesiden 

o der skulle laves et visitkort, som lokalafdelinger, kredse og andre, der ville hjælpe til kunne 
få, og aflevere til skoler lokalt i forbindelse med skolemedlemshvervning 

o der skulle skrives til skoler, der havde deltaget i Morgengry, der havde tilmeldt sig Ny 
nordisk Skole og skoler, der havde deltages i forfatterturneen, for at appellere til dem om 
skolemedlemskab. Samtidig skulle vi forsøge at få adresserne på de lærere/skoler, der havde 
bedt om log-in til skolehjemmesiden, så vi kunne følge op med en henvendelse fra 
Foreningen NORDEN 

o at betragte henvendelsen til kredsene, som var sendt ud, som et tilbud til kredsene. Der var 
ikke store forhåbninger om, at kredsene ville iværksætte store initiativer på det område, så 
det var fortsat landsforeningen, der skulle forsøge at ”kapre” nye skolemedlemmer. 

Bodil Porsbjerg tog den nordiske forfatterturne op, og ønskede, at den blev gjort landsdækkende. 

Efter en drøftelse blev besluttede udvalget, at Forfatterturneen næste gang (hvis den blev gentaget) 
burde gennemføres i et større område i Danmark, der ikke var vant til sådanne tilbud (de to gange, 
forfatterturneen har været gennemført, har det første gang været et tilbud til skoler i København og 
sidst til skoler i Ålborg). Udvalget besluttede og på baggrund af et forslag fra Lisbeth Bjørn 
Hansen, at bibliotekerne og især børnebibliotekerne blev inddraget ved tilrettelæggelsen af 
forfatterturneen. 

6. Nyt tiltag.  

Bo Knudsen berettede om arbejdet med at lave en interaktiv digital aktivitet med udgangspunkt i 
hammerværker, hvor der nu var inddraget et hammerværk i Danmark, Sverige og Norge. Han 
lovede et skriftligt oplæg til næste møde. Han nævnte også mulighederne for spil på baggrund af 
Vikingetiden, opbyg en Jernalderby og noget om nutidigt fiskeri i Norden. 

 



7. Sprog – nyt?  

Bente Dahl fortalte om et seminar, der skulle holdes i Stockholm om det nordiske 
sprogsamarbejde, og hvor hun ville deltage. Hun ville rapportere til udvalget efter seminaret.  

8. Skole – nyt?  

Bodil Porsbjerg mente, at der nu skete så meget på skolerne med skolereform og inklusion mm., at 
det ikke var det bedste tidspunkt at markere Norden på. 

9. Biblioteks – nyt?  

Lisbeth Bjørn Hansen havde haft en drøftelse med Danmarks Biblioteksforening, der dog ikke 
havde taget Nordisk Biblioteksuge med i bladet i år. Hun ville tage kontakt til Kommunernes 
Skolebiblioteksforening om at optage noget til næste år om Morgengry i Børn og Bøger og til 
Danmarks Lærerforening om at optage noget i Folkeskolen.  

10.  Eventuelt. 

Bo Knudsen informerede om det nordiske samarbejde Dansk Forfatterforening havde inden for 
fagforfatterne, og de mødes i Danmark i 2014. 

Næste møde blev fastsat til 

MANDAG DEN 17. FEBRUAR 2014 KL. 12.00 

på Brande Bibliotek, Brande 
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