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Kære Michel. 
 
Vi har jo tidligere haft et intensivt samarbejde med jer, især i forbindelse med en af de største nordiske 
begivenheder, den nordiske biblioteksuge. Som du ved, er rigtig mange biblioteker involveret i denne 
aktivitet, som nu også har fået en ny og forbedret hjemmeside http://www.bibliotek.org/.  
 
Vi vil jo meget gerne have et fortsat tæt samarbejde med jer, og derfor har vores landsstyrelse i forbindelse 
med en omstrukturering af udvalgene specifikt bedt om, at I kommer til at indgå i vores nye 
uddannelsesudvalg sammen med Merete Riber (forretningsudvalget), Bente Dahl (foreningens 
repræsentant i Dansk Sprognævn), Alis Kjems (Herning) og Svend-Erik Errebo-Hansen (Nordfyn). 
 
Landsstyrelsens baggrund for at nedsætte udvalget er følgende: 
 
Foreningen modtager et større beløb fra Ministeriet for Børn og Undervisning og har fået i opdrag at 
iværksætte de forpligtelser Undervisningsministeriet har påtaget sig i forbindelse med indgåelsen af de 
nordiske aftaler på undervisningsområdet samt de nordiske forpligtelser, der lå og fortsat ligger i 
Folkeskoleloven. Arbejdet har to primære formål: dels at sikre en høj grad af udveksling af skoleklasser 
mellem Danmark og de andre nordiske lande for derigennem at forbedre de danske elevers kendskab til de 
skandinaviske sprog og nordiske forhold, dels at give lærere vejledning i nutidige pædagogiske muligheder 
ved undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold. Af Helsingforsaftalen fremgår 
regeringsaftalerne på det nordiske kulturområde. Aftalerne om undervisningsområdet fremgår under 
Kulturelt Samarbejde Artikel 8: ”Undervisningen och utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i 
lämplig omfattning innefatta undervisning om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga 
nordiska länderna, inbegripet Färöarna, Grönland och Åland.” I overensstemmelse hermed står der i 
bestemmelserne om undervisningen i folkeskolen under formålet med faget Dansk: ”at undervisningen skal 
give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab” Blandt kundskabs- og 
færdighedsområderne nævnes: ”at undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle færdighed i at 
lytte til og læse norsk og svensk med forståelse”. Foreningen NORDEN bistår med at udfylde disse rammer. 
Se i øvrigt foreningens årsberetnings afsnit om skolearbejdet på http://www.foreningen-
norden.dk/dokumenter/repmoede2012/aarsberetning2011_web.pdf.  
Derfor foreslås det, at landsstyrelsen nedsætter et  
Uddannelsesudvalg, der ud over skoleopgaven også har opgaven med den nordiske biblioteksuge 
(Morgengry og Skumringstid), de sprogopgaver, der tidligere lå i Sprogudvalget, samt det kulturelle 
samarbejde.  
Udvalget sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en aktiv lærer, en aktiv bibliotekar samt 
Foreningen NORDENs repræsentant i Dansk Sprognævn. Udvalget betjenes af landskontorets 
skolemedarbejder. 
 
På landsstyrelsens møde var også en drøftelse af ministerens oplæg til Ny nordisk Skole, som selvfølgelig 
også vil spille en stor rolle for udvalgets arbejde.   
 
Med håbet om positiv tilbagemelding fra dig/jer  
 
De venligste hilsner 
 
Peter Jon Larsen 
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