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Undervisningsmateriale – på vej 

Sommeren over er der blevet arbejdet på projektets undervisningsmateriale, som skolelærer Nikoline 

Thomsen er i gang med at udarbejde. Vi har en grafiker til at lave et spændende og lækkert design, og 

planen er, at det skal sættes til tryk i en lækker kvalitet i et samlet materiale. Det hele er krydret med 

videoer af de unge, der læser egne tekster op, en instruktionsvideo i, hvordan materialet skal bruges. 

Forfatter og skolekonsulent Christine Jakobsen har i samarbejde med Lektor Charlotte Wegener 

udviklet et didaktiks inspirerende indblik i, hvorfor det at arbejde med kreativ skrivning er så vigtigt. 
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Det hele er udarbejdet med læring- og undervisningsmål, så det 

er let anvendeligt for kommunernes lærere. Materialets forord og 

beskrivelse er oversat til Norsk og Svensk ,og kan dermed bruges 

af vores samarbejdende biblioteker også. 

I skolerne 

Det udarbejdede undervisningsmateriale skal i det nye skoleår 

testes og afprøves i både Frederikshavn og Brønderslev 

kommunes skoler. Hertil er der udarbejdet en folder, som 

beskriver forløbet. Hver kommune kan tilbyde skolerne 4 gange 2 

timers undervisning, og efterfølgende modtage det færdige 

materiale. 

På folkemøde 

Projekt Ny Nordisk blev inviteret med til demokraticamp på årets 

folkemøde. Her indgik projektet i debat med unge om, hvorfor det 

er så vigtigt at lade sin stemme høre, men også hvordan 

fortællinger kan ændre identiet og verden omkring en. Campen 

var et samarbejde med We do democracy og Sager der Samler 

ligesom, der var deltagelse af teatergrupper fra Norge og Sverige. 

Plakaterne fra sidste års workshop “det jeg drømmer om” var med 

i en demokratisk tale og blev talt om ved en demokrati 

fællesmiddag. Plakaterne gav mange inspirerende diskussioner. 

En fælles weekend 

Nordisk Kulturfond har med deres støtte af projektet sikret, at vi 

kan samle unge fra de tre deltagende workshops. Vi har derfor i 

uge 32 arrangeret en fælles weekend, som kommer til at foregå i 

Frederikshavn. Der er tilmeldt 4 danske, 3 svenske og 4 norske 

deltagere og vi er i fuld gang med at planlægge weekenden. 

BMMK har støttet projektet med deltagelse af forfatter Mette 

Hegnhøj. Ligeledes deltager den norske forfatter Neha Naveen, 

poety slammer Ida Søndergaard og skolelærer Nikoline Thomsen. 

Weekenden vil have fokus på et hyggeligt kulturelt møde, hvor 

der skal leges med sproget og skabes en kreativ stemning.  


