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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

 

 

Nordisk Uddannelsestopmøde 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 
 
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 
 

at planlægge og gennemføre et Nordisk Uddannelsestopmøde, efter 
amerikansk-/OECD/EI forbillede: International Summit on the 
Teaching Profession, hvortil alle relevante nordiske 
uddannelsesaktører, herunder regeringsrepræsentanter, 
repræsentanter fra pædagogernes og lærernes faglige 
organisationer, elev- og forældreorganisationer samt forskere 
inviteres til at deltage. Topmødet skal markere startskuddet for et 
kontinuerligt, politisk forankret uddannelsessamarbejde på tværs af 
Norden 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordisk ministerråd besluttet høsten 2012 å iverksette et prosjekt kalt  
”Den nordiske vej til inkluderende grundlæggende uddannelser”. 
Prosjektet ledes av Danmark som koordinerende land.  
 
Prosjektet er et felles nordisk utviklingsprosjekt på barne- og 
ungdomsområdet fra 0 – 18 år. Utviklingsprosjektet er som utgangspunkt 
tenkt i et down-up perspektiv med fokus på det lokale ansvar for barn og  
unges faglige læreprosesser.   
 
Målet for prosjektet er følgende: 

• at styrke elevernes faglige niveau i kernefagene læsning og 
matematik, og højne deres kundskaber således, at de opnår 
bedre resultater i en international målestok,  

• at styrke de didaktiske faggruppers kompetence og selvagtelse 
samt højne deres anseelse i samfundet ved at give dem 
inspiration, øget motivation og bedre forudsætninger for at tage 
ansvar og videreudvikle deres professionalisme,  
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• at identificere og styrke udviklingen af styrkepositionerne på 
området for børn og unge, hvor de nordiske lande står stærkt i 
en international sammenligning, fx indenfor områder som lighed, 
demokrati, entrepreneurskab og innovation,  

• at fremme skole- og institutionsbaserede forandringsprocesser 
og initiere evidensbaseret udvikling af praksisforankrede 
pædagogiske metoder med et udgangspunkt i faglighed, 

• at styrke ledelses- og evalueringskulturen i dagtilbud, på skoler 
og i uddannelsesinstitutioner. 

 
I prosjektet skal det gjennomføres en nordisk konferanse, antakelig 
høsten 2013. Konferansen skal arrangeres med utgangspunkt i 
suksessrike nordiske eksempler fra alle nivåer fra dagtilbud til 
ungdomsutdannelsene. Eksemplene presenteres på konferansen sammen 
med en analyse av grunnlaget for deres suksess. 
 
Asiatiske land og medlemmer av OECDs Education Directorate har uttrykt 
interesse i nordiske modeller. Relevante asiatiske land og OECD vil bli 
invitert til konferansen som observatør.  
 
Videre skal det etableres en felles hjemmeside, samt det skal arbeides for 
å fremme faggruppenes utvekslingsmuligheder innenfor rammen av 
Nordplus.  
 
Nordisk råd fremmer i sin rekommandasjon ønsker om et nordisk 
utdanningstoppmøte etter amerikansk-/OECD/EI modell. Dette er ikke 
rammen for Nordisk ministerråds prosjekt. Dette er likevel ikke til hinder 
for at rådet og ministerrådet kan ha en dialog om rådets deltakelse på 
konferansen. 
 
Ministerrådet mener på denne bakgrunn av rekommandasjonen kan 
avskrives.  
 

3. Udvalgets betænkning 

 
Kultur- og Uddannelsesudvalget hilser Ministerrådets nye initiativ 
velkomment og mener det er positivt, at der i begyndelsen af 2014 vil 
blive gennemført en konference om nordisk forankrede 
uddannelsestemaer. På konferencen vil aktører fra alle de nordiske lande 
deltage. Udvalget har fået mulighed for at bidrage til 
konferenceforberedelserne og vil i den kommende proces frem til januar 
få mulighed for at komme med indspil til det faglige indhold på 
konferencen. Nordisk Råd ser frem til selv at kunne deltage på 
konferencen, og Rådet har forstået at der ligeledes er mulighed at Rådet 
kan stille med repræsentant; gerne et medlem af Udvalget, som kan holde 
et indlæg eller tale på konferencen. 
 
På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser 23/2012 
Kultur som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 

   
Oslo 29. oktober 2013 

Anu Urpalainen (saml) 
Göran Montan (M), formand 

Harry Jansson (ÅC) 
Ingebjørg Godskesen (FrP) 
Jorodd Asphjell (A) 
Karen Ellemann (V) 
 

Kristen Touborg (SF)  
Liselott Blixt (DF 
Rasmus Lynghøj (S) 
Róbert Marshall (Björt framtíð) 
Svein Harberg (H) 
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 
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