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Referat Nordisk Tegnsprogsnetværk 3.9.2020 kl.13.00-15.00  
Sted: Videoplatformen Zoom 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Præsentation af Richard Sahlin (Tommy) 
4. Afslutningsseminar ifm. lancering af oversigtsrapporten om børn og unges adgang til tegnsprog i 
Norden (Sonja) 
5. Regnskabsopfølgning 2020 samt budget for 2021 (Janne) 
6. Valg af kontaktpersoner for NTN 
7. Samarbejde med NSN (Tommy) 
8. Strategi for netværket (Sonja) 
9. Formandskab i 2021 (Janne) 
10. Databehandlingsaftale med Slack (Janne) 
11. Råd om hvordan man rykker for svar fra myndighederne (Lisa) 
12. Tegnsprogsundervisning i Grønland (Lisa) 
13. Eventuelt 
  

Deltagere: Janne Boye Niemelä (Danmark), Anna Sofie Hartling (Danmark), Mette Bjørnholdt Bertel-
sen (Danmark), Tommy Lyxell (Sverige), Sonja Myhre Holten (Norge), Leena Savolainen (Finland), An-
nika Aalto (Finland), Lisa Marie Nielsen (Grønland) og Hjördís Haraldsdottír (Island). 

Afbud:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Godkendt 

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat af møde den 23. januar 2020 

Beslutning: Godkendt 
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3. Præsentation af Richard Sahlin (Tommy) 
Sagsfremstilling: Tommy Lyxell fra Svenska Språkrådet har truffat Richard Sahlin för att diskutera hans 
arbetsuppgifter på Språkrådet. Det är tänkt att han ska jobba hos Svenska Språkrådet under perioden 1 
september– 31 december, dvs. 4 månader och jobba med oversigtsrapporten om barn och ungdommars 
tilgänglighed till teckenspråk. Allt är inte klart ännu, så kanske han börjar först om några veckor. 
 
Indstilling: Det indstilles at netværket tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning: NTN hilser Richard Sahlin velkommen. Richards opgave bliver at foretage en juridisk under-
søgelse af de love og bestemmelser som påvirker børn og unges adgang til tegnsprog i de nordiske lande. 
Det bliver et sammenlignende studium som vil kaste lys over hvad der hhv. fremmer og hindrer børnenes 
adgang til tegnsprog i de respektive lande, og som vil fremføre gode eksempler som grønlænderne kan 
lære af.  Undersøgelsen udmunder i en rapport. (OsloMet er i gang med at udfærdige en forskningsover-
sigt over børn og unges adgang til tegnsprog; det er tanken at Richard Sahlins rapport og OsloMets 
forskningsoversigt skal komplettere hinanden.) 

Hvert lands repræsentant(er) står klar til at hjælpe Richard med oplysninger om forholdene omkring 
børn og unges tilgængelighed til tegnsprog i det pågældende land. Aftalen er desuden at vi indenfor net-
værket hjælper hinanden med oversættelser og tekstning. Richard har endnu ikke udfærdiget en disposi-
tion for sin undersøgelse, men han sender den til NTN når han har gjort det. Richards projektbeskrivelse 
ligger som bilag til dette referat. 

4. Afslutningsseminar ifm. lancering af oversigtsrapporten om børn og 
unges adgang til tegnsprog i Norden (Sonja) 

Sagsfremstilling: Når oversigtsrapporten er færdig, vil NTN arrangere et afslutningsseminar.  
 
Indstilling: Det indstilles at netværket drøfter hvordan, hvornår og hvor seminaret skal foregå. 
 
Beslutning: Vi udsætter afslutningsseminaret til begyndelsen af 2021 (tidligst i februar; snarere i marts 
eller april). På den måde kan vi også få resultaterne af Richards undersøgelse med, og begge dele kan 
således præsenteres på én gang.  

Der er enighed om at vi foretrækker at holde det med fysisk fremmøde, men som en nødløsning 
kan det afholdes online. Vi må holde begge muligheder åbne ind til sidst. Hvis det bliver med fysisk 
fremmøde, afholder vi det i Oslo – enten i Språkrådets egne lokaler eller på OsloMet eller på Nasjonal-
biblioteket. 

Sonja kontakter Patrick Kermit for at høre hvornår rapporten forventes færdig, og hvornår det så 
giver mening at holde seminaret (vi venter derfor med at sætte den endelige dato fast). 

Når begge rapporter er færdige, læser alle NTN-repræsentanter dem – for at kunne afgøre dels 
hvad der skal fremlægges om hvert lands situation på seminaret (til gensidig inspiration), dels hvem det 
er vi gerne vil påvirke med rapporterne, og som derfor skal inviteres med til seminaret (politikere, mini-
stre, …?)  

Når alle har læst rapporterne, afholder vi et møde mere om detaljerne for seminaret. 
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5. Regnskabsopfølgning 2020 samt budget for 2021 (Janne) 
Sagsfremstilling: Danmark har lavet et foreløbigt regnskab for 2020 og et budget for 2021. Budgettet 
skal derefter sendes til Nordisk Ministerråd (NMRS). NMRS vil akseptere omlegging til forskjellige digi-
tale løsninger eller eventuell utsettelse av aktiviteter til neste år 2021. 2021 er innenfor den aktuelle 
mandatperiode for NTN, og det innebærer at NTN har mulighet til å overføre midler til det påfølgende 
år. Vi skal dog gjøre oppmerksom på at 2021 er det siste år i mandatperioden, og dette innebærer at 
midler som ikke er anvendt innen utgangen av 2021, skal tilbakeføres til NMRS. Det vil være viktig at 
NTN holder tett kontakt med NMRS fremover og informerer om endringer i planene eller nye planer. 
Disse skal også fremgå av årsrapport for 2020.  
 
Bilag 2: Regnskab for 2020 og budget for 2021. 

Indstilling: Netværket bedes tage regnskabsopfølgningen til efterretning og godkende budgettet for 
2020. 

Beslutning: Budgettet er godkendt. 
Netværksmødet i Oslo i august 2020 som blev aflyst, er flyttet til 2021, og det er pengene dermed 

også (104.000 dkk). 
Ifølge budgettet anvender vi 129.000 dkk fra NMR til Nordisk TegnTube-projektet. Der er enighed 

om at overføre yderligere 40.000 dkk fra NMR-midlerne til det projekt. 
Det bemærkes at vi godt kan overføre penge fra 2020 til 2021, men ikke fra 2021 til 2022. 

6. Valg af kontaktpersoner for NTN 
Fremstilling: Der skal udpeges en repræsentant for hvert land til netværket. 
 
Beslutning: Der skal være en repræsentant per sprog (ikke per land!), og alle de nuværende repræsentanter 
vil gerne fortsætte. Det gælder Tommy Lyxell (svensk tegnsprog), Sonja Myhre Holten (norsk tegnsprog), 
Lisa Marie Josefsen (grønlandsk tegnsprog), Leena Savolainen (finsk tegnsprog), Annika Aalto (finsk-
svensk tegnsprog) og Janne Boye Niemelä (dansk tegnsprog). Repræsentanten for islandsk tegnsprog 
bliver dog muligvis en anden end Hjördís Haraldsdottír. Hjördís giver besked når det er endeligt på plads. 
Vi har ingen kontakt med det færøske sprognævn vedr. færøsk tegnsprog, så vi ved ikke hvem der repræ-
senterer færøsk tegnsprog.  

Det skal også skrives på bloggen https://nordiskateckensprak.wordpress.com/ hvem der er repræ-
sentanter for hvert tegnsprog (NB! Tommy fortætter som redaktør på bloggen). 

7. Samarbejde med NSN (Tommy) 
Sagsfremstilling: Fra Tommy: Hur ska informationen mellan nätverken fungera? Pratade nyss med nor-
diska sekreteraren i Sverige, Gabriella Sandström, om NSN:s planer. De hade ett möte i förra veckan. Vad 
jag förstår är planerna att Nordiskt Språkmöte hållas i Oslo nästa går med samma tema, dvs. språktekno-
logi. Enligt Gabriella så var programmet i stort sett klart innan corona slog till. Hur blev det med 
föreläsare om teckenspråkig språkteknologi?  
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Beslutning: Samarbejdet mellem NSN og NTN skal styrkes og formaliseres (som det er lige nu er kon-
takten ret uformel). Fremover vil vi sende referatet fra hvert møde i NTN samt strategi og budget fra 
NTN til NSN – og bede om det tilsvarende fra dem. Janne sender dette og sidste referat fra NTN-møder 
til NSN. 

Vi skal have en dialog med NSN om næste års NSN-/NTN-møde. Sonja tager initiativ til denne 
dialog. 

Sonja kontakter sin kollega Kristine og spørge hende hvem der kunne være oplagte oplægsholdere 
om tegnsprogsteknologi. 
 

8. Strategi for netværket (Sonja)  
Sagsfremstilling: Nordisk Ministerråd ændrer praksis for tildeling af midler efter 2021. Netværket er i tvivl 
om, hvorvidt vi kan søge om tilskud til vores møder i Norden, da det ikke kan betragtes som værende 
projekter. Der er kommet et forslag om at netværket laver en strategi for netværket.  
 
Bilag 3: Strategi for nettverket for språknemndene i Norden (NSN). 
 
Indstilling: Netværket bedes overveje netværkets muligheder for at få midler til de fremtidige møder i 
Norden, og om netværket skal lave en strategi. 
 
Beslutning: Der er enighed om at lave en strategi for NTN. 
Strategien udformes som et samarbejde i Google-docs. Hver NTN-repræsentant læser Norges udkast til 
NSN’s strategi igennem og plukker formuleringer ud derfra/skriver videre med udgangspunkt deri. 

Janne og Anna tager det overordnede ansvar for at få skrevet strategien. 

9. Formandskab i 2021 (Janne)  
Sagsfremstilling: Norge får formandskabet i 2021.    

Indstilling: Netværket bedes tage orienteringen til efterretning. 

Beslutning: Formandsskabet overgår til Finland – ikke Norge!  

10. Databehandlingsaftale med Slack (Janne)  
Sagsfremstilling: Netværket bruger Slack som chatplatform. Der spørges ind til om Svenska Språkrådet 
har en aftale med Slack på grund af GDPR.   

Indstilling: Netværket bedes finde ud af om der foreligger sådan en aftale. 
 
Beslutning: Det blev nævnt at Slack aldrig bruges til personfølsomme oplysninger, så måske er det ikke 
nødvendigt med en databehandlingsaftale. 
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Janne taler med THA (direktør i Dansk Sprognævn) igen og fortæller ham mere om hvad vi bru-
ger Slack til, inden vi gør yderligere. 

11. Råd om hvordan man rykker for svar fra myndighederne (Lisa)  
Sagsfremstilling: Det grønlandske døveforbund KTK vil gerne spørge hvad de kan gøre ifm. spørgsmå-
let til Naalakkersuisut (regeringen). For de har ikke fået noget svar fra Naalakkersuisut. Har ellers spurgt 
Stine Egede (Fra Inatsisartut) om hvornår vi kan forvente at få svar. Hun har ikke svaret dem. 

Indstilling: Det indstilles at netværket overvejer hvad vi kan hjælpe med. 

Beslutning: Lisa rådes til at tage kontakt til Stine Egede igen. Det er en rigtig god kontakt at have.  

12. Tegnsprogsundervisning i Grønland (Lisa)  
Sagsfremstilling: Lisa Marie Nielsen skal begynde at undervise voksne i grønlandsk tegnsprog i Grøn-
land. Hun efterlyser tips og råd til hvordan man underviser.   

Indstilling: Det indstilles at netværket overvejer hvordan vi kan give tips og råd.  

Beslutning: Sonja fortæller at der netop er kommet en helt ny lærebog til undervisning i norsk tegn-
sprog. Hun sender kontaktoplysningerne på forlaget til  Lisa.  

13. Eventuelt 
Janne sender mulige datoer ud til næste møde i november (om Patrick Kermits og Richard Sahlins rap-
porter).  

Der er desuden enighed om at de regulære møder i NTN skal være længere, fx tre timer med flere 
pauser (ikke mindst for tolkenes skyld). 


