Samarbeidsnemnda for Nordenundervisning i utlandet (SNU)
Referat fra møte i SIU, Milano, 02.11.2017
Tilstede:
Juha Ketolainen, Finland
Bettina Perregaard, Danmark
Anne Marie Logue, Danmark
Ulfar Bragason, Island
Charlotta Johansson, Sverige
Hege Fjeld, Norge
I tillegg:
Henning Wærp – leder av Programutvalget for Norgeskunnskapsordningen

1. Godkjennelse av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.

2. Referat fra møtet i Bergen, 24. mars 2017
Referatet ble godkjent med endring.

3. Nordisk Sprogfest 18.-21. september 2017, Århus
SNU arrangerte en paneldebatt under Nordisk Sprogkoordinasjons «Nordisk sprogfest» i
Århus. Følgende deltakere var med: Lektor Hilma Hilmisdottir (Reykjavik), lektor/forfatter
Torstein Stiegler Seim (Norge), forfatter Dorte Nors (Danmark), og direktør Tiia Strandén
(Finland). Patrick Handenius, sjef for Språktidningen (Sverige) var ordstyrer. Pandeldebatten
var faglig svært bra, det var gode diskusjoner og fin kjemi blant deltakerne. Markedsføringen
av arrangementet var imidlertid dårlig, kun 15 tilhørere. Island fyller ut evalueringsskjema og
returnerer til arrangøren.

4. Språkpris til nordistikkmiljø ved utenlandske universitet
Opprettelse av en språkpris ble diskutert videre. Norge hadde før møtet laget et utkast til
retningslinjer for en slik pris, og disse ble gjennomgått og diskutert på møtet. Flere av
medlemmene mener at det kan bli utfordrende å finne finansiering til en slik pris, både av
budsjetthensyn og mandat, og det ble derfor besluttet å prøve å søke finansiering gjennom
Nordisk Ministerråd. Se også pkt. 5.

5. Evaluering av nordisk språksamarbeid under NMR
Norge har vært i kontakt med Bodil Aurstad i sekretariatet for Embetsmannskomiteen for
utdanning og forskning (EK – U) vedr. evalueringen av det nordiske språksamarbeidet under
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NMR. Evalueringen, som er begrenset til å se på selve organiseringen og vurdere om den
fungerer etter intensjonen, legges frem for EK-U i desember. Det er ikke lagt opp til at det
skal endres i fokusområdene. SNU vedtar under møtet å sende et nytt brev til NMR for å
orientere om vår virksomhet, om omfanget av nordistikkundervisning i verden og om
behovet for støtte til disse miljøene innen og utenfor Norden. Videre besluttes det å be om
finansiering til utlysning av støtte til fellesnordiske prosjekter og til opprettelse av
språkprisen. Danmark lager utkast til et brev.

6. Virksomhetsplan 2017-2018
SNU diskuterer og oppdaterer virksomhetsplanen for 2017-2018.

7. Behandling av søknader til nordiske prosjekter
SNU hadde mottatt 23 søknader om støtte til nordiske prosjekter innen søknadsfristen, med
en total søknadssum på DKK 1 557 199. Vi har DKK 300 000 til utdeling. 6 av søknadene ble
tildelt støtte:
1. Universitetet i Caen: «Master Classes in Nordic Studies»
DKK
45 000
2. Vilnius Universitetet: «Ekokritik i nordisk samtidslitteratur»
DKK
65 000
3. Universitetet i Gdansk: «Mellom kulturens og naturens dramatikk. Kulturrelasjoner
mellom Polen og Norden»
DKK
40 000
4. Universitetet i Edinburgh: «Nordic Geoculture»
DKK
30 000
5. Universitetet i Bonn: «I antropocenens tecken: Att forska och att undervisa om utopisk
och dystopisk litteratur från Norden»
DKK
50 000
6. Universitetet i Wisconsin-Madison: «Indigenous Sustainabilities: Native Perspectives
from Sápmi and the Upper Midwest”
DKK
70 000
TOTALT:

DKK

300 000

De øvrige søknadene ble avslått, se vedlegg.
Sverige håndterer utlysningen, dvs. skriver vedtaksbrev, utbetaler støtte og tar imot
rapporter. Svenska Institutet fakturer de andre nordiske kontorer etter fordelingsnøkkelen
som brukes av NMR.

8. Statusrapport fra de nasjonale lektoradministrasjonene
De nasjonale lektoradministrasjonene rapporterte om utvikling og nyheter i sine land.
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9. Eventuelt
 Sverige og Island orienterte om sitt besøk til Universitetet i Venezia hvor det
undervises i svensk.
 Situasjonen for nordistikk ved Universitetet i Tartu og ved Universitetet i Beograd ble
diskutert.
 Hjemmesiden til SNU: Island dekker enn så lenge kostnadene til driften av nettsiden.
Etter hvert skal nettsiden over på en ny plattform, kostnader knyttet til dette er per i
dag ukjent. Saken tas opp igjen på neste møte
 Markedsføring av SNU i sosiale medier: tas opp på neste møte.

10. Neste møte
Det ble besluttet å avholde neste møte i 16. mars 2018 i Stockholm i forbindelse med at
Sverige har formannskapsvervet i SNU i 2018.

Vedlegg:
-

Stöd til nordiska projekt 2018

Hege Fjeld
referent
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