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Beslutningsreferat fra NTN-møde d. 16/2 2019 

 

Mødesdeltagere: Janne Boye Niemelä (Dansk Sprognævn) Anne Kjærgaard (Dansk Sprognævn), Annika 
Aalto (Språknämnden för finländska teckenspråk, Finlands Dövas Förbund), Lisa Josefsen (Kalaallit Tusilartut 
Kattuffiat - Grønlands Døveforbund), Hjördís Anna Haraldsdóttir (Málnefnd um íslenskt táknmál - 
Sprognævnet for Islandsk Tegnsprog), Hólmfríður Þóroddsdóttir (Málnefnd um íslenskt táknmál - 
Sprognævnet for Islandsk Tegnsprog), Sonja Myhre Holten (Språkrådet i Norge), Tommy Lyxell (Språkrådet i 
Sverige) 

 

Diverse 

1. Hjördis er kontaktperson for Island, alle e-mails og anden post sendes til hende. Hjördis afgør om 
det skal videredistribueres til Frida. 

2. Generel tilfredshed med at foredraget med Patrick Kermit var åbent for offentligheden. Det bør 
overvejes i fremtiden at holde flere foredrag der er åbne for offentligheden - hvis det i øvrigt passer 
med temaet.  

3. Fremover bør vi have et mere klart program med mere præcise informationer om hvad vi skal 
snakke om under de enkelte punkter. 

4. Netværket holdt møde med Patrick Kermit den 15/2. Patrick vil undersøge med sine kolleger hvem 
der kan skrive forskningsoversigten, og hvad det vil koste. Forskningsspørgsmålene skal afgrænses 
og tydeliggøres. Patrick modtager gerne forslag om relevant forskningslitteratur. 

 

Aktivitetsplan 2019-2022 

• Ansvarsfordeling (økonomi, arrangementer) 

Det ordførende land administrerer økonomien. Det ordførende land står også for program og er i 
øvrigt værtsland for netværksmøderne. Arbejdsmøder holdes forskellige steder i Norden.  
Netværket betaler (hvis økonomien tillader det) for 2 deltagere på netværksmøder og 1 deltager på 
arbejdsmøder. Der afholdes arbejdsmøder efter behov og 1 netværksmøde om året.  

Det ordførende land i NTN er det samme land som er ordførende i Nordisk Ministerråd, dvs. 

2019 Island 
2020 Danmark 
2021 Finland 
2022 Norge 
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• Netværksmøder/arbejdsmøder 
 
Forskellen mellem de to typer møder: 

o Netværksmøder handler om planlægning af aktiviteter, tilrettelæggelse af strategi, status 
for de enkelte tegnsprog. Afholdes hvert år på et bestemt tidspunkt. 

o Arbejdsmøder afholdes efter behov og er kendetegnet ved et specifikt, afgrænset tema 
som vi går i dybden med (fx den kommende forskningsoversigt som vi samarbejder med 
Patrick Kermit om). 

Næste netværksmøder: 
o Vi planlægger et arbejdsmøde med Patrick Kermit i Oslo (muligvis Trondheim) løbet af 

september/oktober 2019. 

 

Strategiske mål for NTN  

Strategien for DNR (2017/2018) blev diskuteret for at indkredse NTN’s egne strategiske mål. Der var dog 
enighed om at fokusere diskussionen på hvad vi selv finder relevant at lave de kommende år. 

• 2020: Børns ret til tegnsprog. Lancering af Patrick Kermits rapport om børns ret til tegnsprog. Der 
afholdes et arbejdsgruppemøde i efteråret/sommeren 2019 i Oslo (evt. Trondheim) hvor vi 
diskuterer rapporten med Patrick Kermit. Efter planen lanceres den i efteråret 2020 i Oslo. 
Kontaktperson til Patrick Kermit om det økonomiske: Frida. Indholdsmæssig kontaktperson: Sonja. 

• 2020: Sprogteknologi. NTN deltager i det nordiske sprogmøde i 2020 om sprogteknologi. NTN 
indgiver forslag til oplægsholdere til NSN (alle sender forslag om oplægsholdere til Sonja). 

• 2021: Kampagne om rettigheder til tegnsprog eller information om tegnsprog eller tegnsprogs 
status (opfølgning fra 2008). Hovedansøgeren er DDL, Afdeling for Dansk Tegnsprog/NTN er 
medansøger. Janne og Anne er ansvarlige for at udarbejde en plan der præsenteres for NTN i løbet 
af efteråret 2019 når vi mødes om Patrick Kermits rapport. Vi søger NordPlus i februar 2020. 

• 2023: Sproglig variation. Tommy og kolleger har undersøgt forståelsesproblemer i forbindelse med 
variation på svensk tegnsprog (særligt i forbindelse med tv-nyheder). Tommy og kolleger på 
Språkrådet i Sverige udvikler et koncept for temaet. 

 

Økonomi i forbindelse med Patrick Kermits rapport 

Vores foreløbige plan med forbehold for ændringer: Vi betaler Patrick Kermit 100.000 NOK (Norsk 
Språkråds bidrag) i 2019. Vi betaler 100.000 DKK (netværkets bidrag) i 2020. De nærmere detaljer om 
bidraget fra NTN skal afklares med Nordisk Minsterråd. Sonja er ansvarlig for at udarbejde en kontrakt med 
Patrick Kermit hvor de nærmere detaljer beskrives. Der skal også afsættes penge til trykning af rapporten. 
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Kommunikation internt i NTN 

Kommunikationen kan blive uoverskuelig via mail. Vi kan bruge Slack fremover. Tommy er ansvarlig for at 
sætte det i gang. 

 

NTN på de sociale medier 

Vi har i forvejen en blog. Skal vi have en Facebook- eller twitterside? Ikke lige nu! Tommy tager ansvaret for 
at gøre wordpressbloggen reklamefri (det vil koste os nogle euro om året). 

 

Referatet er lavet af Anne Kjærgaard  

 


