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2. Budgetopfølgning 
3. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde 
4. Repræsentantskabets forretningsorden  
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6. Forslag til nyt fagråd: Fagråd for medier 
7. Målsætning for bestyrelsens arbejde 
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9. Meddelelser  
10. Eventuelt  

 
 
Deltagere: Dorthe Duncker, Johannes Nørregaard Frandsen, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben 
Schrøder, Birgit Meister, Bente Holmberg, Sabine Kirchmeier-Andersen (ref.) 
 
 

1. Godkendelse af referat fra 3. møde 2011 

 
Sagsfremlæggelse:  
 
Økonomi: - 
 
Indstilling:  
Det indstilles at referatet godkendes. 
 
Bilag 1: Referat af 3. møde 2011 
 
Beslutning: Referatet blev godkendt. 
 

2. Budgetopfølgning 

 
Sagsfremlæggelse:  
 
Budgetopfølgningen viser forbruget pr. 1.8.2011. Der mangler stadig en del indtægter, bl.a. vedr. 
rammeaftalen (700.000 kr.), NOSK (1.800.000 kr.). Midlerne vedr. NOSK overføres i august. Midlerne 
vedr. rammeaftalen overføres når denne er underskrevet i ministeriet. Indtægterne fra salg af 
Retskrivningsordbogen er væsentligt lavere end budgetteret, hvilket giver anledning til øget 
opmærksomhed. Der er et merforbrug på nogle af driftsposterne (se kommentarer i regnearket), men 
samlet set holder udgifterne sig inden for rammerne. 

 
Økonomi:   
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Indstilling:  Bestyrelsen bedes tage budgetopfølgningen til efterretning.  
  
Bilag 2a: Budgetopfølgning 2 oversigtsbudget 
Bilag 2b: Budgetopfølgning 2 drift 
Beslutning: Bestyrelsen konstaterede at der nu er de ønskede kolonner, og tog opfølgningen til 
efterretning.  

 

3. 2. Repræsentantskabsmøde 2011 

 
Sagsfremlæggelse:  
Der er nu udarbejdet et program som omfatter et aktuelt foredrag om ”Grammatik over det danske 
sprog” ved Erik Hansen og Lars Heltoft og to foredrag der belyser hvordan forsknings- og 
informationsinstituttet arbejder. 

 
Økonomi: 
 
Bilag 3: Program  
 
Indstilling:  
Bestyrelsen bedes godkende programmet. 
  
Beslutning: Bestyrelsen godkendte programmet. Birgit Meister foreslog at der på det efterfølgende 
møde bliver et foredrag om svartjenesten. Bestyrelsen bruger ikke tid på at præsentere sig selv, men 
derimod præsenteres et udkast til websiderne med cv og billeder af repræsentantskabet. 
 

4. Repræsentantskabets forretningsorden 

 
Sagsfremlæggelse:  
Ændringsforslagene fra 1. repræsentantskabsmøde er indarbejdet i forretningsordenen og sendt i høring 
i repræsentantskabet med svarfrist 29.8.2011. Høringssvarene vil blive fremlagt på mødet. 
 
Bilag 4: Udkast til forretningsorden  

 
Økonomi: 
 
Indstilling:  
Bestyrelsen bedes drøfte evt. høringssvar og godkende at forretningsordenen indstilles til vedtagelse på 
det kommende repræsentantskabsmøde. 

 
Beslutning: Der var indkommet et høringssvar fra Henrik Hagemann som foreslog sletning af en 
sætning i § 7: ”Forretningsordenen gennemgås efter behov med henblik på at sikre at den altid er 
tilpasset Sprognævnets behov”. Bestyrelsen besluttede at lade sætningen stå som en påmindelse. 
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5. Ændring af generelle regler for fagråd 

 
Sagsfremlæggelse:  
 
Der er udarbejdet et nyt forslag til generelle regler for fagråd hvor bemærkninger fra Kirstine Baloti er 
indarbejdet i henhold til bestyrelsens beslutninger på 3. møde. Det drejer sig især om at 
repræsentantskabsmedlemmerne skal have mulighed for at stille forslag til behandling i fagrådene.  

 
Bilag 5: Forslag til generelle regler for fagråd 

 
Økonomi: 
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende at reglerne indstilles til godkendelse på næste 
repræsentantskabsmøde. 

 
Beslutning: Godkendt. Fagrådsreglerne har ligeledes været i høring, og der var indkommet et spørgsmål 
fra Bodil Nistrup Madsen om hvorvidt eksterne medlemmer af fagrådene var udelukket fra at stille 
forslag. Bestyrelsen besluttede at ingen medlemmer af fagrådene skal stilles ringere end andre, men 
understregede at det i sidste ende er instituttet som må vurdere om man vil gå videre med de forslag 
som bliver stillet.  
 
 

6. Forslag til nyt fagråd: Fagråd for medier 

Sagsfremlæggelse:  
 
Kirstine Baloti har fremsendt et forslag til oprettelse af et nyt fagråd for medier. Forslaget har været 
drøftet i instituttet 16.8.2011. 
 
Instituttet er grundlæggende positivt over for de to projektidéer der beskrives. Begge rejser relevante 
problemstillinger som det kunne være interessant at undersøge, dog virker et fagråd ikke som den 
rigtige organisatoriske løsning. Det vurderes at det foreslåede udredningsarbejde vil tage ca. ½ år pr. 
projekt inkl. rapportskrivning, og at der ikke p.t. er resurser til dette i nævnets daglige drift da al energi i 
det kommende år går til færdiggørelsen af Retskrivningsordbogen. 
 
En mulig fremgangsmåde kunne være at nedsætte en projektmodningsgruppe og ikke et fagråd og give 
gruppen den opgave at uddybe de to projektbeskrivelser og søge eksterne midler til at finansiere 
udredningsarbejdet, som evt. kan udføres af eksterne konsulenter hvis der ikke er tilstrækkelig ledig 
kapacitet i instituttet. Derefter kan der tages stilling til om der er basis for at gå videre med et egentligt 
forskningsprojekt. 
 
Nævnets bistand må i første omgang begrænses til at stille mødefaciliteter til rådighed samt at bidrage til 
at skrive en evt. ansøgning. 

 
Bilag 6: Udkast til kommissorium til fagråd for medier fra Kirstine Baloti 
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Økonomi: ½ år pr. projekt inkl. rapportskrivning 
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og instituttets indstilling. 

 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede forslaget og tilsluttede sig instituttets opfattelse af at emnerne - især 
emne 2 om medierne og den sproglige kvalitet - ganske vist er interessante, men at de ikke på 
nuværende tidspunkt har tilstrækkelig tyngde til at motivere oprettelse af et fagråd. Bestyrelsen 
opfordrede instituttet til at drøfte med forslagsstilleren hvordan man kan arbejde videre med emne 2 på 
anden vis. 
 

7. Målsætning for bestyrelsens arbejde 

 
Sagsfremlæggelse:  
 
Instituttet har udarbejdet et oplæg om samarbejdet med bestyrelsen og om den fremtidige strategi.  

 
Der fremlægges tre papirer til drøftelse:  

• nævnets omverdensanalyse som blev udarbejdet sidste år i forbindelse med rammeaftalen 
• et notat om instituttets relation til bestyrelsen specielt med henblik på at klarlægge 

beslutningskompetencer og -processer 
• et notat om fremtidens strategiske temaer. 

 
Oplægget om fremtidens strategiske temaer tager udgangspunkt i den omverdensanalyse som blev 
udarbejdet sidste år i forbindelse med rammeaftalen 2011-2014, og rejser en række spørgsmål som kan 
danne udgangspunkt for den strategiske diskussion.  

 
Instituttet holder et forsknings- og institutseminar med deltagelse af formanden og forskningsudvalget 
den 8. og 9.9.2011, dvs. få dage efter bestyrelsesmødet. Her vil der blive fremlagt et første udkast til 
nævnets forskningsplan for de næste 4 år, hvor de strategiske temaer også vil indgå. 

 
Bilag 7 a: Omverdensanalyse 
Bilag 7 b: Oplæg om instituttets relation til bestyrelsen 
Bilag 7 c: Oplæg om fremtidens strategiske temaer (fremsendes senere) 

 
Økonomi: 
 
Indstilling:  
Bestyrelsen bedes tage en indledende drøftelse af omverdensanalysen og de to notater med henblik på 
at afklare på hvilke områder bestyrelsen bør inddrages. Det foreslås at drøftelserne fortsættes på næste 
bestyrelsesmøde (27.9.2011), hvor forskningsplanen vil blive fremlagt. 

 
Beslutning:  
Bestyrelsen udtrykte enighed i den beskrivelse af relationerne mellem aktørerne i Sprognævnet som er 
givet i bilag 7b. 
Drøftelsen af omverdensanalysen og bilag 7c koncentrerede sig især om følgende områder, og det blev 
besluttet at der på de følgende møder skal ske en fremlæggelse af nedenstående udvalgte emner i 
prioriteret rækkefølge: 
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• sprogbarometre 
• forskning i effekten af undervisningen i sprogforståelse med r-fejl som case 
• fagsprog og parallelsproglighed 
• tegnsprog 
• håndtering af den rullende normering. 

8. Flytning til Rosenørns Allé 
Sagsfremlæggelse:  
Ministeriet har besluttet at nævnet skal flytte til Rosenørns Allé 22, det gamle radiohus. Da bygningen 
også skal huse Nationalmuseets musikhistoriske samling, Suzuki-instituttet, Sjællands Symfoniorkester 
mfl., har ministeriet besluttet at ombygningen skal sendes i fælles udbud. Udbudsmaterialet er blevet 
udarbejdet i juni og juli 2011, og dermed ligger planerne for nævnets nye lokaler i praksis allerede fast 
selvom indflytningen først skal finde sted i begyndelsen af 2013. Der vil blive orienteret om planerne. 
 

 
Bilag 8: Tegninger for 4. sal i høj fløj, Rosenørns Allé 22. 

 
Økonomi: 
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

9. Meddelelser 

• Jakob Halskov har opsagt sin stilling som forsker pr. 1.9.2011. Han fortsætter som ekstern konsulent 
ca. en dag om ugen for at sikre nævnets it-drift. 

• Nævnet har opslået to stillinger som seniorforsker til besættelse 1.1.2012. Stillingerne ligger i nævnets 
stillingsplan i forlængelse af de to forskerstillinger der p.t. er besat med hhv. Marianne Rathje og 
Margrethe Heidemann Andersen hvis ansættelse som forsker udløber til årsskiftet.  

• Anne Kjærgaard har pr. 1.7.2011 fået forlænget sin ansættelse som videnskabelig medarbejder til 
31.12.2011. Forlængelsen er finansieret dels via rammeaftalen (klarsprogsindsats) dels af Nordisk 
Sprogkoordination. 

• Rasmus Løfgren har været ansat en måned i virksomhedspraktik i foråret og er ansat i job med 
løntilskud fra 15.8.2011 til 15.11.2011. Han skal arbejde med ordbogen Nye ord i dansk. 

 
Mediedeltagelse 

 
1. Jørgen Nørby Jensen blev 11.5.2011 interviewet til Radio S-FM (en sydfynsk radiostation) om 

”farveller”, ”lejfig” og ”blodnæse/næseblod”. 
2. Anne Kjærgaard blev 27.5.2011 interviewet til Jydske Vestkysten om sproget i offentlige 

institutioner. 
3. Anne Kjærgaard fik 28.5.2011 bragt klummen ”’Jeg elsker dig’ – ’Sikkert!’” i Jyllands-Posten. 
4. Marianne Rathje fik 7.6.2011 bragt debatindlægget ”Sgu er stadig et bandeord. Sprognævnet 

bestemmer ikke” i Kristeligt Dagblad.   
5. Marianne Rathje blev 14.6.2011 interviewet til Apropos på DR’s P1 om hverdagssprogets udvikling 

og bandeord.  
6. Jørgen Nørby Jensen blev 22.6.2011 interviewet til jp.dk om pendulord. 
7. Jørgen Nørby Jensen blev 22.6.2011 interviewet til Politiken om gamle ord og udtryk. 
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8. Jørgen Schack blev 22.6.2011 interviewet til jp.dk om Danmarks forhold til at optage låneord i 
sproget og om Islands også. 

9. Jørgen Nørby Jensen blev 23.6.2011 interviewet til nyhederne på P4 om gamle ord og udtryk 
(direkte). 

10. Jørgen Nørby Jensen blev 23.6.2011 interviewet til middagsradioavisen på P1 om gamle ord og 
udtryk (direkte). 

11. Jørgen Nørby Jensen blev 23.6.2011 interviewet til Kulturnyt på P2 om gamle ord, nye ord, ord der 
forsvinder fra RO, og ord der kommer med. 

12. Jørgen Nørby Jensen var 27.6.2011 gæst i P1 Formiddag med Poul Friis (direkte) for at tale om 
gamle ord, nye ord, sprogets udvikling mm. 

13. Jørgen Nørby Jensen blev 27.6.2011 interviewet til Politiken om ord der evt. fjernes fra RO, fx 
”oaseged” og ”barbitursyre”. 

14. Jørgen Nørby Jensen blev 28.6.2011 interviewet til politiken.dk om ”kålhøgen” (vinderen af 
afstemningen om at bevare et ”truet” ord). 

15. Ole Ravnholt fik 2.7.2011 bragt klummen ”SPROGET: En stor dag for mor og jeg” i Jyllands-
Posten. 

16. Sabine Kirchmeier-Andersen fik 7.7.2011 bragt debatindlægget ”Falbert tager fejl” i Ekstra Bladet. 
17. Jørgen Nørby Jensen fik 22.7.2011 bragt debatindlægget ”Andeby-sprog” i Weekendavisen. 
18. Sabine Kirchmeier-Andersen fik 23.7.2011 bragt klummen ”Khat og mouse” i Jyllands-Posten. 
19. Marianne Rathje blev 27.7.2011 interviewet til Helsingør Dagblad om bandeord. 
20. Marianne Rathje blev 29.7.2011 interviewet til Politiken om bandeord. 
21. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 30.5.2011 interviewet om ordet ”armslængdeprincip” til 

Kulturministeriets 50-års jubilæumsskrift. 
 

Andre meddelelser 
1. Line brink Worsøe deltog 9.-10.5.2011 i ”Doctoral Colloquium on the empirical consequences of 

languaging and integrational approaches” på Københavns Universitet med oplægget ”The 
importance of experience” 

2. Marianne Rathje deltog 24.-25.5.2011 i konferencen “Skriftpraktiker hos barn och unga” på Åbo 
Akademi, Vasa, Finland. 

3. Sabine Kirchmeier-Andersen holdt 5.6.2011 grundlovstale i Præstegårdshaven ved Farum Kirke. 
4. Sabine Kirchmeier-Andersen og Bodil Aurstad deltog 24. og 25.5.2011 i en konference arrangeret 

af Nordisk Ministerråd om mobilitet, nordiske sprog og NordPlus og bidrog bl.a. med indlæg i en 
paneldebat. 

5. Sabine Kirchmeier-Andersen deltog 8. og 9.6.2011 i et arbejdsmøde om det europæiske 
sprogbarometer ELM og i EFNIL’s bestyrelsesmøde i London.  

6. Sabine Kirchmeier-Andersen holdt 16.6.2011 foredrag om nævnets arbejde for en netværksgruppe 
for danske og svenske erhvervsoversættere. 

7. Sabine Kirchmeier-Andersen deltog 27.-28.6.2011 i den internationale sprogteknologikonference 
META-FORUM i Budapest og bidrog bl.a. med indlæg i en paneldebat. 

8. Sabine Kirchmeier-Andersen holdt 15.8.2011 foredrag på Rødding Højskole om det danske sprog. 
9. Marianne Rathje og Ole Ravnholt deltog 20.6.2011 i DaDi’s (Danskfagets Didaktik) seminar “Nye 

perspektiver på det mundtlige i danskfaget”, Syddansk Universitet, Odense 
10. Marianne Rathje var 7.6.2011 og 21.6.2011 censor på Sprogpsykologi i fagene ”Gennem 

skriveprocesser til skrivning” og ”Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser”. 
11. Marianne Rathje var i marts censor på et speciale på Sprogpsykologi (KU). 
12. Marianne Rathje var i juni censor på et speciale på Audiologopædi (SDU). 
13. Marianne Rathje deltog 29.6.-1.7.2011 i “International Conference on Language and Variation in 

Europe 6” i Freiburg med foredraget “Do young people swear more than other generations?” 
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14. Ida Elisabeth Mørch deltog 18.5.2011 i Dansk Magisterforenings repræsentantskabsmøde 
15. Jørgen Nørby Jensen, Pia Jarvad, Line Pedersen deltog 18.5.2011 i lanceringsseminar for 

Grammatik over det Danske Sprog på RUC. 
16. Ida Elisabeth Mørch og Line Brink Worsøe var 26.5.2011 til Michael Fortescues afskedsforelæsning 

på KUA. 
17. Line Brink Worsøe deltog 14.-16.6.2011 i ”The Third Conference of the Scandinavian Association 

for Language and Cognition (SALC III)” på Københavns Universitet 
 

10.  Eventuelt 
 

• Bestyrelsen ønskede ikke at gøre brug af deres mulighed for at udpege et medlem til 
bedømmelsesudvalget i forbindelse med besættelsen af seniorforskerstillingerne. 
 

 
Næste møde finder sted 27.9.2011. Tidspunktet er endnu usikkert.  
  
Foreløbige punkter på dagsordenen for næste møde: 

• repræsentantskabsmødet 
• fremtidens strategiske temaer 
• forskningsplan. 


