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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 

um Norrænu menningarskólatöskuna 

Tillaga nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún útvíkki verkefni menningarráðherranna „Lyftistöng fyrir 

norrænar barna- og unglingabókmenntir“ svo að það nái til allra 

fimm verðlauna Norðurlandaráðs; 

 

að árlega semji þeir, sem tilnefndir eru til verðlauna 

Norðurlandaráðs, faglega og menningarlega dagskrá; 

 

að dagskráin verði boðin börnum og ungmennum í norrænum 

grunn- og framhaldsskólum; 

 

að ráðherranefndin geri ráð fyrir verkefninu í fjárhagsáætlun ársins 

2015, svo að dagskráin geti staðið börnum og ungmennum til boða 

frá og með skólaárinu 2016–2017; 

 

að verkefnið verði unnið í samstarfi norrænu menningar- og 

menntamálaráðherranna. 

Aðdragandi 

Tillagan hefur verið rædd á mörgum fundum menningar- og 

menntamálanefndar og nefndarfulltrúar eru sammála um að setja hana í 

forgang undir yfirskriftinni „Norræna menningarskólataskan“. 

 

Tillagan er grundvölluð á vilja til að styðja við hið mikilvæga starf sem 

fram fer til eflingar norrænu samstarfi á sviði skóla- og menningarmála. 

Nú hafa Norræna ráðherranefndin og menningarráðherrarnir sýnt starfinu 

stuðning með verkefninu „Lyftistöng fyrir norrænar barna- og 

unglingabókmenntir“. 
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Meðal markmiða verkefnisins er að efla gagnkvæman tungumálaskilning á 

Norðurlöndum. Menningar- og menntamálanefnd vill nú þróa starfið frekar 

svo að verkefnið taki einnig til kvikmynda, tónlistar, umhverfismála og 

bókmennta. Nefndin vill að verkefnið einskorðist við þessi svið, sem einnig 

eru þemu hinna fimm verðlauna Norðurlandaráðs. 

 

Menningar- og menntamálanefnd vill leggja áherslu á mikilvægi þess að 

efla norrænt samstarf í þá veru að börn og ungmenni öðlist betri þekkingu 

á Norðurlöndum og norrænum kvikmyndum, tónlist, bókmenntum og 

umhverfisverkefnum og um leið aukinn tungumálaskilning. Með því að 

veita öllum börnum og ungmennum þetta tækifæri í skólunum eflum við 

norrænt samstarf og norrænan tungumálaskilning og aukum þekkingu á 

sameiginlegri menningu okkar. 

 

Nefndin hefur fundað með fulltrúum Skapande skole í Svíþjóð og Den 

kulturelle skolesekken í Noregi og innt eftir áliti þeirra. 
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