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Ny Nordisk – skibet er i havn 

Projekt Ny Nordisk er nu nået i havn, og der er kun tilbage at sige mange tak for et fantastisk projekt, 

samarbejde og lån af unge mennekser og indsigt i deres kreative univers. Sådan et projekt kan kun 

siges at give håb for nye venskaber, nye samarbejder og nye projekter i det nordiske frem over.  

Tak for støtte til Slots- og Kulturstyrelsen, Edvard Pedersens Biblioteksfond, Nordisk 

Kulturfond og Bibliotekerne i Brønderslev, UMMK og Frederikshavn Kommune. 

Tak til samarbejdspartnere, kunstnere, skoler, biblioteker, nye venner. Lad os gøre 

mere ny nordisk fremover... 

 
NY NORDISK 

TESTET OG 

GENNEMFØRT 

TIL SKOLERNE 

NIKOLINE TIL 

UNDERVISNING 

NY NORDISK 

MOD NYE 

BEGYNDELSER  

NYHEDSBREV 
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Undervisningmateriale evalueret  

Nu er projektet evalueret og der kommer d. 22/12 en slutrapport 

på http://www.projektbank.dk/ny-nordisk 

Her er undervisningsmaterialet samlet og der vil også være en bog 

på vej til jer først i det nye år. De er disse dage på vej, og dem kan 

I godt glæde jer til. 

Vi har også forfattet en artikel, som vi har sendt rundt og håber 

bliver optaget først i 2019 og som handler om projektet. Her kan I 

blandt andet læse dette citat fra undervisningen i Ny Nordisk: 

 Mette Thaibert, lærer på Hjallerup Skole fortæller om Ny 

Nordisk:  

”Vores 9. Årgang og 3 dansklærere deltog i forløbet “Ny 
nordisk identitet” med Brønderslev Bibliotek. Det var et 
spændende forløb! Vi læste på forhånd tekster på norsk, 
svensk og dansk og kan nu med god samvittighed sige, at vi 
også har arbejdet med de nordiske sprog i år. Dagen vekslede 
mellem oplæg, elevernes arbejde i grupper og individuelt og 
oplæsninger i plenum. Der var fokus på teksterne, temaerne, 
skriveøvelser, poetry slam og at give og modtage feedback. Vi 
nåede meget denne formiddag! Vi har netop nu “Identitet” 
som et af årets emner, og vi kan trække tråde og 
perspektivere til denne dag. Især poetry slam er noget 
eleverne husker, og de har desuden været mere motiverede 
for at lave hurtigskrivning.” 

Vi har også fået lavet en video med dejlige tilbageblik og vores 

væsentligste pointer fra evalueringen: 

https://www.youtube.com/watch?v=lglWQf2odM0&t=125s  

 

En glædelig jul til alle… 

Fra projektlederposten her i Brønderslev er der kun 

tilbage at sige tusinde tak for et vidunderligt og 

lærerigt projekt. 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul med venner og 

familie og gode bøger. 

Et rigtig godt nytår, må 2019 bringe jer gode 

oplevelser, nordisk litteratur og drittkul venskaber i 

hele norden 

http://www.projektbank.dk/ny-nordisk
https://www.youtube.com/watch?v=lglWQf2odM0&t=125s

