
FORENINGEN NORDEN 

Referat fra møde i Foreningen NORDENs 

UDDANNELSESUDVALG 

Tirsdag den 29. januar 2013 Brande Bibliotek, Brande 

Til stede: Merete Riber, Bente Dahl, Lisbeth Bjørn Hansen, Bodil Porsbjerg og Peter Jon 

Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

Merete Riber bød, som tovholder for udvalget, velkommen til dette første møde, og glædede sig 

over, at alle havde haft mulighed for at møde op.  

1. Præsentation 

Udvalget medlemmer præsenterede sig for hinanden. 

2. Skumringstid 

Udvalget havde en evaluering af skumringstid 2012 og vedtog følgende: 

- Teksten skal offentliggøres meget tidligere, helst i umiddelbar forlængelse af afviklingen af 

Skumringstid i november året før 

- Teksterne skal være populære og af populære forfattere 

- Opsummering af hele romanen bør være tilgængelig på alle sprog 

- Den udvalgte tekst bør være tilgængelig i oplæst form på alle sprog 

- Alle skal gøre en indsats for, at Skumringstid bliver et samarbejdsprojekt mellem 

Foreningen NORDENs lokalafdelinger og de lokale biblioteker alle steder 

- Der skal i god tid inden afviklingen udarbejdes en pressemeddelelse, som også kan bruges 

lokalt 

- Lisbeth Bjørn Hansen ville forsøge at sikre optaktsomtale i Biblioteksforeningens blad 

- Udvalget savnede vinduet med sprosser på plakaten til Skumringstid 2012. Udvalget gjorde 

opmærksom på, at vinduet var et godt og genkendeligt brand 

- Udvalget mente også, at tiden var inde til at spare penge på udsendelse af plakater og 

postkort mod til gengæld at en plakat i høj opløsning lå på hjemmesiden, så man lokalt 

kunne printe den ud og at der var sat plads af til at indføre tid og sted for det lokale 

skumringstidsarrangement 

- Udvalget mente ligeledes, at postkortene kunne erstattes af elektroniske postkort, der kunne 

downloades og bruges på e-post.  

 

3. Morgengry 

Udvalget havde også en evaluering af Morgengry 2012 og vedtog følgende: 



- Skoler, der er tilmeldt morgengry, bør få en henvendelse fra Foreningen NORDEN med 

tilbud om at blive medlemmer – da de jo gennem aktiviteten havde vist en særlig nordisk 

interesse 

- Morgengry bør omtales i Folkeskolen og andre børnepædagogiske tidsskrifter 

- Morgengry bør være med i den lærerkalender, som udgives af Danmarks Lærerforening. 

 

4. Ny nordisk Skole 

Merete Riber og Peter Jon Larsen fortalte om Ny nordisk Skole og de kontakter, som foreningen 

havde haft til Ministeriet for Børn og Undervisning og et møde med Christine Antorini. 

Foreningen var begejstret for projektet. Dags dato var 352 folkeskoler tilmeldt Ny nordisk Skole, 

hvilket virkelig var et flot resultat, når man tænker på, at 85 % af lærerstanden skal være enige om 

af indgå i projektet før skolen kan tilmeldes. 

Merete Riber henviste også til den nye hjemmeside www.nordeniskolen.org, som var blevet rigtig 

god og fortsat vi i udvikling. 

Udvalget havde en drøftelse af dette og vedtog følgende: 

- Hjemmesiden skulle følges op af Nyhedsbrev til Foreningen NORDENs medlemsskoler, når 

der skete noget nyt på siden 

- Foreningen NORDEN skulle udarbejde en ny hvervefolder, som kunne bruges i 

lokalafdelingerne i forbindelse med rekruttering af nye skoler 

- Foreningen NORDEN skulle prøve at lave en sammenligning mellem sine medlemsskoler 

og de tilmeldte skoler til Ny nordisk Skole, da udvalget havde en fornemmelse af, at der 

givet var et stort sammenfald 

- De skoler, der havde tilmeldt sig Ny nordisk Skole, og som ikke var medlemmer af 

Foreningen NORDEN, burde få en henvendelse fra Foreningen NORDEN med et tilbud om 

skolemedlemskab. 

 

5. Kommissorie 

Udvalget fordelte nøgleopgaver på de områder, der er omfattet af kommissoriet. Således vil Bente 

Dahl have et særligt øje for sproget, Lisbeth Bjørn Hansen et særligt øje for biblioteksarbejdet og 

Bodil Porsbjerg et særlig øje for skolen. 

6. Fremtidigt samarbejde i udvalget 

Merete Riber lagde op til, at udvalgsarbejdet primært skete gennem mail-kontakter, hvor alle 

medlemmer var forpligtet på, at tage aktuelle sager op, når de opstod. Derudover skulle der også 

være mulighed for at mødes, men mødevirksomheden ville under normale omstændigheder blive 

indskrænket til ca. en gang om året. 

Herefter havde udvalget en spændende drøftelse af bibliotekernes fremtidige rolle i samfundet. 

Pjl/pjl 30.01.13 


