
FORENINGEN NORDEN 

Referat fra møde i Foreningen NORDENs 

UDDANNELSESUDVALG 

Torsdag den 13. juni 2013 Brande Bibliotek, Brande 

Til stede: Merete Riber, Lisbeth Bjørn Hansen, Bo Knudsen, Bodil Porsbjerg og Peter Jon 

Larsen. 

Afbud: Bente Dahl. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

Merete Riber bød, som tovholder for udvalget, velkommen til mødet, og en særlig velkomst til det 
nye medlem Bo Knudsen.  

Bo Knudsen introducerede sig. Han kommer fra Ålborg, hvor han har været lærer og han har siddet 
centralt med i det lokale og kredsens skolearbejde - og som meget aktiv deltager i det tidligere 
kredsbaserede skolenetværk. 

1. Godkendelse af referat fra den 29. januar 2013 

Referatet blev godkendt. 

2. Skole - nyt 

Bodil Porsbjerg fortalte om Ny nordisk Skole. Hun henviste også til den kronik, der netop havde 
været i JP af vores nordiske samarbejdsminister Manu Sareen. 

3. Skolehvervefolder 

Udvalget havde en drøftelse af introduktionen af den nye skolehvervekampagne, hvor der nu var 
udarbejdet en skolehvervefolder, der især introducerede foreningens nye skolehjemmeside 
www.nordeniskolen.org.  

Udvalget blev enigt om følgende tiltag: 

o Landsforeningen udarbejdede en liste over de skoler, der havde tilmeldt sig 
undervisningsministeriets Ny nordisk Skole og sammenholdt den med foreningens egne 
skolemedlemmer. De skoler, der havde tilmeldt sig Ny nordisk Skole og ikke var 
medlemmer af Foreningen NORDEN, vil blive første vigtige målgruppe for 
hvervekampagnen 

o Landsforeningen uploader hvervefolderen sammen med idekatalog på foreningens 
hjemmeside 

o Der går en opfordring ud til foreningens kredse om at reetablere skolenetværk med henblik 
på at tegne ny skolemedlemmer. Kredsen udpeger en lærer – gerne, om muligt, fra den 
bestyrelse kredsen har valgt – som tovholder i kredsen, og lokalafdelingerne i kredsen 



udpeger en lærer – gerne, om muligt, fra den bestyrelse lokalafdelingen har valgt – som 
lokal kontaktperson. Der bliver på den måde etableret en kæde, som i fællesskab kan indgå 
aktivt i hvervekampagnen 

o Prisen for skolemedlemskab, som fremgår af hvervefolderen er lavere end den normale 
skolemedlemsskabstakst, da der er tale om en introduktionsrabat 

o Kredsen vil modtage et tilskud til denne skolemedlemshvervningsindsats svarende til 
halvdelen første års kontingent fra de skoler, kredsen har hvervet i forbindelse med 
kampagnen. Beløbet kan bruges på at dække omkostninger – f.eks. kørselsdækning - i 
forbindelse med hvervningerne   

o Kredsene bør primært rette hverveindsatsen til enten lærere, man i forvejen har kontakt med 
og/eller den enkelte skoles skolebibliotekar 

o Landsforeningen forsøger parallelt med hvervekampagnen at tage kontakt med 
skolebibliotekskonsulenterne for at få dem til at introducere foreningens skolehjemmeside 
over for de lokale skoler 
 

4. Bibliotek – nyt. Skumring og Morgengry 

Lisbeth B. Hansen ville tage initiativ til, at der blev skabt pr for den nordiske biblioteksuge i 
relevante blade indenfor såvel biblioteks- som skolerammen. 

Merete Riber fortalte om udviklingens af årets tema og tekster. Vi arbejdede stadig på, at tema, 
tekster og visuelt materiale var tilgængelig på hjemmesiden for projektet www.bibliotek.org langt 
tidligere end tilfældet har været hidtil af respekt for lokalafdelingernes arbejde med denne vigtige 
aktivitet, som netop er helt afhængig af lokal opbakning. 

Peter Jon Larsen havde foreslået, at det visuelle materiale – plakat og postkort – kom til at ligge 
på hjemmesiden i høj opløsning, som de lokale partnere selv kunne printe det ud og tilføje tid og 
sted for arrangementet/arrangementerne inden print. 

Merete Riber foreslog, at udvalget selv – for at få bedre timing – kom med konkret forslag til 
næste års tema og tekster meget hurtigt. Forslaget kunne så leveres til Foreningerne Nordens 
Forbund, som har ansvaret for indholdet. 

Udvalget var enig og bad Merete, Lisbeth og Bodil om at komme med et forslag inden 1. 
september. 

5. Et nyt tiltag 

Bo Knudsen havde, inspireret af en drøftelse i foreningens landsstyrelse med baggrund i et indlæg 
fra Line Barfod, se på mulighederne for at udvikle computerspil som pædagogisk virkemiddel for 
den skandinaviske sprogindlæring. Han havde været i kontakt med Hammerværket i Nordjylland, 
som havde fået formidlingspenge. Han havde opfordret dem til at gå i samarbejde med tilsvarende 
værker i Triangelområdet (Sydnorge og Vestsverige) om udarbejdelse af et computerspil, der med 
udgangspunkt i industrialiseringens begyndelse – og inspireret af virkemidlerne fra Peter Madsens 
Valhalla) kunne blive et nyt spiltilbud til folkeskolen. 



Udvalget understregede vigtigheden af, at det blev udviklet til en meget præcis målgruppe/ 
klassetrin i folkeskolen. 

Udvalget havde også en drøftelse af problemet med eftersynkronisering af populære nordiske serier 
som Pippi og Emil fra Lønneberg, som var skadelig for børnenes tilgang til skandinaviske sprog.    

6. Kommissorium  

Merete Riber lagde ikke op til en forandring af kommissoriet, men ville føje Bo Knudsen ind på 
listen over opgavefordeling i udvalget. På seneste møde var udvalget blevet enigt om følgende 
opgavefordeling, nemlig at Bente Dahl vil have et særligt øje for sproget, Lisbeth Bjørn Hansen 

et særligt øje for biblioteksarbejdet og Bodil Porsbjerg et særlig øje for skolen. Og nu tilføjes, at 
Bo Knudsen vil have særligt øje for formidling. 

Merete Riber vil tage initiativ til indkaldelse af udvalget – næste gang ville givet blive i slutningen 
af året. Hun takkede Lisbeth Bjørn Hansen for husly. 

  
Pjl/pjl 14.06.13 


