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1. om handlingsplanen
Denne handlingsplan understøtter målene
i Nordisk Sprogkoordinations strategiplan.
Handlingsplanen beskriver både principper
og aktiviteter i Sprogkoordinationens operationelle omsætning af strategiplanens fokusområder og resultatmål.
Handlingsplanen omfatter perioden frem til
udgangen af 2018. For at imødekomme eventuelle ændringer i periodens sprog- og kultur

politiske prioriteringer beskriver handlingsplanen de vigtigste, overordnede initiativer og
aktiviteter i Sprogkoordinationens arbejde.
Mens handlingsplanen 2014 – 2018 således er
dynamisk, fremgår de konkrete tiltag, aktiviteter og resultatmål af Sprogkoordinationens
årlige aktivitetsplaner. Aktivitetsplanen for
2015 supplerer dermed handlingsplanen (se
bilag 1).

2. prioriteringer og indsatsområder
Gennemgribende for Nordisk Sprogkoordinations arbejde 2014 – 2018 er koordineringen af
samarbejdet med de centrale aktører på sprogområdet.
I tråd med strategiplanen omfatter handlingsplanen de aktiviteter og initiativer, der udspringer af Sprogkoordinationens midler til selvstændige initiativer.
De centrale aktører følger mål og prioriteringer i Nordisk Sprogkoordinations strategiplan
for 2014 – 2018 og tilrettelægger i tråd med disse egne aktiviteter og resultatmål. (De centrale aktørers opgaver og resultatmål beskrives i bilag 2).
Handlingsplanen afspejler Sprogkoordinationens prioritering af færre, men markante tiltag
inden for de prioriterede fokusområder. Handlingsplanen sætter fokus på en tættere koordinering af samarbejdet mellem aktørerne og på større offentlig gennemslagskraft og følger
tre spor frem til udgangen af 2018

•

konkrete aktiviteter

Sprogkoordinationen gennemfører fire til fem årlige (målbare) hovedaktiviteter
knyttet direkte til strategiplanens fokusområder. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med nationale og nordiske (for eksempel Kulturkontakt Nord) aktører på
sprog- og kulturområdet og med Foreningen Norden i de enkelte lande.

•

profilerings- og netværksarbejde

I arbejdet med at sikre positiv nytteværdi og eksponering af det nordiske sprogsamarbejde
forstærker Sprogkoordinationen koordineringen af samarbejdet mellem aktørerne. I dialog med NMRS faciliterer og etablerer Sprogkoordinationen løbende
netværks- og profileringsaktiviteter, der sætter sprogsamarbejdet på den offentlige
dagsorden.

•

international eksponering af det nordiske sprogsamarbejde

Sprogkoordinationen bidrager i 2014 – 2018 til koordinerede internationale profileringsaktiviteter inden for sprogsamarbejdet. Evalueringer viser, at Ministerrådets internationale branding af det nordiske samarbejde har fremmet den hjemlige, regionale bevidsthed om samarbejdet markant.
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Aktiviteterne inden for de tre overordnede fokusområder gennemføres i samarbejde og
dialog med aktørerne inden for både sprog- og kulturområdet. Særligt samarbejdet med
de centrale aktører på sprogområdet skal skabe både rammer og indhold for en fælles
koordineret indsats med en fælles fortælling inden for rammerne af Sprogkoordinationens
fokusområder.

3. konkrete aktiviteter

koordinering af samarbejdet med de centrale aktører

En tættere koordinering af aktørernes aktiviteter og tiltag skal sikre tydeligere
merværdi, større relevans og konkret gennemslagskraft hos sprogsamarbejdets
centrale målgrupper.
resultatmål:

•

Løbende dialog med Nordkurs, De nordiske Perler, Nordspråk, Nordiske Sprogpiloter og Netværket for Sprognævnene i Norden. Etablering af nye netværk
på tværs af sprog- og kultursektoren

•

Indsamling og formidling af resultater fra Nordplus Nordiske Sprog og Nordplus Junior

•

Udvidet samarbejde med Nordisk Tegnsprogsnetværk og Nordisk gruppe for
Parallelsproglighed

•

Sekretariatsbetjening af Ekspertgruppen Nordens Sprogråd. Større og løbende
anvendelse af gruppen som fagligt reference- og sparringsorgan

•

Tydeligere national forankring af strategiplanens fokusområder i tæt samarbejde med Foreningen Norden i de enkelte lande.

indsats:

Nordisk Sprogkoordination afholder et årligt strategi- og planlægningsmøde med
aktørerne og inddrager dem aktivt i Sprogkoordinationens planlægning og gennemførelse af aktiviteter. Den koordinerende indsats sikres blandt andet gennem faste
dialogmøder.
Relevante nationale tiltag forankres hos Foreningen Norden i hvert af landene.
Sprogkoordinationen etablerer derudover en netværksgruppe af skole-, sprog-, og
kulturansvarlige i hvert land i samarbejde med Foreningen Norden i landene.
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fokusområde 1: de fire arbejdsspørgsmål i sprogdeklarationen

Nordisk Sprogkoordination forstærker fra 2014 arbejdet med at understøtte indsatser
for national forankring af Sprogdeklarationens mål (beskrevet i strategiplanen).
resultatmål:

•

Større og målbar synlighed omkring Sprogdeklarationens sprogpolitiske mål

•

Forankring af Sprogdeklarationens fokus på nabosprogforståelse i aktørernes
planlægning og gennemførelse af aktiviteter

•

Facilitering af oplysende og debatskabende aktiviteter om sprogsamarbejdet
i Norden

indsats:

Nordisk Sprogkoordination udvider samarbejdet med forvaltningsorganets læringsportal, Norden i Skolen, og øger støtten til videreudvikling af portalen som central nordisk
platform for vidensdeling og kommunikation.
Sprogkoordinationen samarbejder med Foreningen Norden i de enkelte lande om
øget anvendelse, national forankring, distribution og medudvikling af portalen. Sprogkoordinationen samarbejder med Foreningen Norden i de enkelte lande om planlægning, formidling og prioritering inden for sprogområdet.
Nordisk Sprogkoordination etablerer kontakt til udvalgte fag- og nyhedsmedier og
opinionsmagere i de nordiske lande. Sprogkoordinationen faciliterer egne debatarrangementer med fokus på målene i Sprogdeklarationen.

fokusområde 2: børn og unges sprogforståelse

Nordisk Sprogkoordination lægger i 2014-2018 særlig vægt på aktiviteter rettet mod
børn og unges sprogforståelse i nabosprogene dansk, svensk og norsk. Herunder
også en styrket forståelse for nordisk kultur.
resultatmål:

•

Formulering af ideelle undervisningsforløb i sprogene dansk, svensk og norsk

•

Ny og udvidet brug af relevante genrer inden for kulturområdet (film, litteratur og scenekunst)

•

Udvidet dialog med underviserne i grundskolen, gymnasiet og på læreruddannelserne

•

Konkrete målrettede møder med børn og unge på sociale medier og digitale platforme

indsats:

Etablering af Nordiske Forsøgsklasser (udarbejdelse af eksemplariske undervisningsforløb til et afgrænset antal af klasser i de nordiske lande).
Nordisk Sprogkoordination identificerer i 2015 relevante aktører og samarbejdspartnere inden for kultursektoren i landene.
Nordisk Sprogkoordination øger støtten til videreudvikling af Norden i Skolen som
central nordisk platform til upload, distribution og anvendelse af nordiske kort- og
dokumentarfilm i undervisningsøjemed på skoler i hele Norden.
Nordisk Sprogkoordination gennemfører 2014 – 2018 ét årligt opmærksomhedsskabende (og målbart) event på de sociale medier rettet mod børn og unge.
5

fokusområde 3: lytteforståelse

Nordisk Sprogkoordination retter 2014-2018 en særlig indsats med fokus på lytteforståelse. Arbejdet vil især rette sig mod den direkte kommunikation og det talte sprog.
resultatmål:

•

Øget filmtilbud til skoler i Norden med fokus på sprog, pædagogik og kvalitetsfilm

•

Dialog med aktører fra uddannelses- og kulturområdet om anvendelsen af det
talte (eller sungne) sprog

•

Inddragelse af undervisnings- og arbejdsredskaber fra kultursektoren

•

Udvidelse af Norden i Skolen som rammen for et helhedsorienteret arbejde
med lytteforståelse

indsats:

Nordisk Sprogkoordination identificerer i 2015 relevante aktører og samarbejdspartnere inden for kultursektoren i landene.
Identifikation af nye formidlings- og arbejdsredskaber. Involvering af relevante centrale aktører i det konkrete arbejde med lytteforståelse.

4. profilerings- og netværksarbejde
Som noget nyt faciliterer og gennemfører Nordisk Sprogkoordination i perioden 2014 –
2018 løbende eksponerings- og profileringsaktiviteter. Aktiviteterne skal bidrage til at skabe
positiv opmærksomhed om sprogsamarbejdet og sætte samarbejdets positive resultater
på den offentlige, sprogfaglige og sprogpolitiske dagsorden.
resultatmål:

•

Større synlighed om sprogsamarbejdet som en af hjørnestenene i det nordiske værdifællesskab og som væsentlig del af det nordiske samarbejde

•

Tættere dialog mellem aktører på tværs af uddannelses- og kultursektoren

•

Ny dialog med sprogfaglige aktører uden for Norden

•

Forstærket netværksarbejde

indsats:

Nordisk Sprogkoordination forstærker det generelle formidlingsarbejde om Sprogkoordinationens og aktørernes opgaver og resultater. Sprogkoordinationen inddrager nationale
kanaler hos blandt andre Foreningen Norden og sprog- og kulturaktører i de nordiske lande.
Nordisk Sprogkoordination identificerer relevante formidlingsplatforme, herunder
sprogfaglige diskussionsfora, debatmøder og netværksarrangementer.
Nordisk Sprogkoordination initierer og faciliterer (blandt andet i samarbejde med
NMRS, forvaltningsorganet og de centrale aktører) offentlige debatarrangementer med
fokus på sprogsamarbejdet.
Oprettelse af nyt sprogpolitisk nyhedsbrev i anden halvdel af 2015.
Deltagelse og oplæg på konferencer og seminarer med fokus på sprogsamarbejde og
nabosprogforståelse.
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5. international branding af de nordiske sprogsamarbejde
I tråd med samarbejdsministrenes og det aktuelle danske formandskabs ønske om en stærkere international profilering af det nordiske samarbejde bidrager Nordisk Sprogkoordination i
perioden 2014 - 2018 med eksponering af sprogsamarbejdet uden for Norden.
I samarbejde med Ministerrådssekretariatets ansvarlige for international branding kobler
Sprogkoordinationen sig på relevante internationale profileringsaktiviteter.
Inspireret af Nordic Cools markante internationale gennemslagskraft gennemfører Sprogkoordinationen – koordineret med NMRS og i tæt samarbejde med aktørerne – sprogrelevante
nedslag under internationale arrangementer med særligt fokus på børn og unge.
resultatmål:

•

Eksponering af det nordiske sprogsamarbejde som unikt regionalt samarbejde

•

Bidrag til øget international opmærksomhed om det nordiske samarbejdes
kerneværdier

•

Koordinering af fælles indsats fra de centrale aktører

•

Tydeligere samspil mellem uddannelsessektorens fokus på sprogområdet og
samarbejdsministrenes overordnede politiske prioriteringer

indsats:

Nordisk Sprogkoordination indleder i 2015 drøftelser med de nordiske ambassader i
Berlin om bidrag til den nordiske kulturfest i Berlin 2017.
Det kommende norske formandskab inddrages.
Nordisk Sprogkoordination identificerer relevante nationale samarbejdspartnere.
De centrale aktører inddrages i dialogen om deres deltagelse og eventuelle bidrag i tiltaget.
Lokale sprogfaglige aktører identificeres sammen med relevante aktører i Berlin.
Gennemførelse af tiltaget tænkes gennemført 2017 som markant midtvejsaktivitet
under Nordisk Sprogkoordinations femårige mandat.
Hvis der er opbakning til Sprogkoordinationens initiativ, udarbejder Sprogkoordinationen et detaljeret oplæg til forelæggelse for EK-U.

7

