Netværk for parallelsproglige mål på Nordens internationaliserede universiteter
Referat af opstartsmøde på Marienlyst 30.-31. maj 2011
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Deltagere

På mødet deltog
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Ari Páll Kristinsson, Haraldur Bernharðsson og Ástráður Eysteinsson (Island)



Unn Røyneland, Marita Kristiansen og Gjert Kristoffersen (Norge)



Frans Gregersen (FG) og Anna Kristina Hultgren (Danmark)



Olle Josephson og Linus Salö (Sverige)



Jan-Ola Östman og Monica Londen (Finland)



John Airey og Taina Saarinen (oplægsholdere)



Bodil Aurstad (observatør)



Jacob Thøgersen, Camilla Bardel og Una Cunningham (gæster)

Oplæg

Hvert land holdt et kort oplæg om den sprogpolitiske situation i deres land.
Taina Saarinen holdt oplæg med titlen ‘Visible policy, invisible language: internationalization of Finnish
higher education and the position of language’.
John Airey holdt oplæg med titlen ‘Lecturer reflections on parallel language education’.

Alle oplæg ligger på netværkets hjemmeside,: http://nordiskparallelsprogsnet.blogs.ku.dk
Mange af oplæggene blev også videofilmet og i øjeblikket undersøges de tekniske muligheder for og
juridiske konsekvenser af også at uploade disse til hjemmesiden. I hvert fald vil ingen videoer blive uploadet
uden samtykke fra oplægsholderen.
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Fastlæggelse af møderækken

Følgende tidspunkter, steder og temaer for de resterende møder blev vedtaget
•

2.-4. november 2011: Hanaholmen, Finland (med fokus på politik/praksis idet administratorer fra
hvert enkelt nordisk land vil blive særskilt inviteret)

•

April 2012: Stockholm (med fokus på forskelle i sprogvalg og –betingelser mellem forskellige
videnskabelige kulturer)

•

Ultimo 2012: Oslo (gerne med fokus på multilingualisme og især minoritets- og majoritetssprogliges
adgang til de forskellige universitetssproglige praksisser?)

•

November/december 2013: Schæffergården, Danmark (afsluttende konference)

Formentlig bliver det både hensigtsmæssigt og nødvendigt for at få pengene til at slå til, at den
afsluttende konference finansieres af det land som har det nordiske formandskab for det pågældende
år, i dette tilfælde 2013 (Sverige). FG taler med Danmarks, Olle J. med Sveriges repræsentant i
ekspertgruppen om mulighederne for at overlade afslutningskonferencen til et andet budget og et
andet regi (ekspertgruppens, hvis den eksisterer til den tid, ellers Samarbejdsnævnet). Bodil Aurstad
har til opgave at rapportere fra de forskellige møder i vores netværk til Samarbejdsnævnet og
Ekspertgruppen.
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Praktisk information om arrangeringen af møder

I forbindelse med arrangeringen af møderne gøres der opmærksom på følgende
•

Sørg for at få en konferencepakke som inkluderer både kost og logi

•

Book i god tid

•

Der er budgetteret med DKK 1900 til indkvartering per deltager per møde (+ en ekstra overnatning
på DKK 1000 per islænding)

•

Faktura for konferencepakke sendes til Ragnhild Filén Wangen (rfwangen@hum.ku.dk) på Institut
for Engelsk, Romansk og Germansk, Københavns Universitet, Njalsgade 128, 2300 København S

•

Der er budgetteret med DKK 2500 til rejse per deltager per møde

•

Flyrejser bookes af Annemarie Jensen (anmarjen@hum.ku.dk) på Institut for Engelsk, Romansk og
Germansk, Københavns Universitet, Njalsgade 128, 2300 København S
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•

Lokaltransport bookes af deltagerne selv og refunderes efterfølgende

•

Der er budgetteret med to gæsteoplægsholdere på hvert af de tre første møder (inkl. Marienlyst)

Publikationer

Netværkets aktiviteter skal resultere i otte publikationer


Fem landerapporter (en for hvert af de nordiske lande)



To forskningspublikationer (med fokus på henholdsvis nationalsprogenes status og de pædagogiske
konsekvenser af brugen af engelsk)



Et dokument med praktiske anbefalinger

Det blev vedtaget at deltagerne fra de respektive lande indbyrdes fatter beslutning om en passende
arbejdsfordeling mellem seniorforskeren, juniorforskeren og universitetsadministratoren. Efterfølgende
stiller FG forslag (inspireret af Jan Ola Östmans spørgsmål om emnet) om at rapporterne publiceres i CIPs
publikationsserie (CIP er Københavns Universitets Center for Internationalisering og Parallelsproglighed) og
at der på baggrund af dem overvejes udgivet et særnummer af et af de relevante tidsskrifter inden for
området.

