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Referat 1. bestyrelsesmøde 31.1.2012 kl.14.00-16.00 

Mødelokale 8 
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat af 6. møde 2011 
2. Planlægning af 1. repræsentantskabsmøde 2012 
3. Lanceringsplan for Retskrivningsordbogen  
4. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
5. Repræsentantskabet 2013-2016 
6. Faglig orientering. Analyse af skoleelevers stavefejl, især -r-fejl 
7. Orientering om stillingsbesættelse 
8. Meddelelser  
9. Eventuelt  

 
 
Deltagere: Dorthe Duncker, Johannes Nørregaard Frandsen (til kl. 15.15), Birgit Meister, Sabine 
Kirchmeier-Andersen (ref.) 
Afbud: Stefan Hermann, Pia Jarvad, Torben Schrøder, Bente Holmberg 
 
Formanden konstaterede at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig. De tilstedeværende valgte at 
gennemføre mødet og at bede om skriftlig tilslutning til beslutningerne på de enkelte punkter fra de 
fraværende bestyrelsesmedlemmer. 

1. Godkendelse af referat fra 6. møde 2011 

Sagsfremlæggelse:  
 
Bilag 1: Referat af 6. møde 2011 
 
Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes. 
Beslutning: Referatet blev godkendt. 
 

2. Planlægning af 1. repræsentantskabsmøde 2012 

Sagsfremlæggelse:  
På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om at det sidste repræsentantskabsmøde havde været 
vellykket. Bestyrelsen diskuterede endvidere formen på de kommende møder og mulighederne for at 
skabe mere debat og dialog mellem deltagerne. Blandt forslagene var dialog i grupper, cafeopstilling i 
stedet for rundbord, sprognævnets igangværende arbejde som posterpræsentationer, sprogpolitik som 
fast indslag og en præsentation af projektet ”Sproget i de nye kommunikationsformer (SIK)” til 
efteråret. Endvidere besluttede bestyrelsen på sidste møde at sætte emnet sprogpolitik og 
sprogbarometre på dagsordenen. 
 
Årsberetningen vil være færdig omkring 1 marts 2012 og vil blive sendt ud til bestyrelsen til skriftlig 
godkendelse. 
 
Bilag 2: Udkast til program 
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Indstilling: Bestyrelsen bedes diskutere udkast til program. 
Beslutning: Programmet blev godkendt idet det forudsættes at punktet om sprogbarometre og 
sprogpolitik indeholder tid til diskussion, og at der under punktet vedr. lancering af 
Retskrivningsordbogen præsenteres et oplæg til diskussion i grupperne. Der var enighed om at vælge en 
gruppeopstilling til det næste møde for at få gang i dialogen.  
Der var tilslutning til et forslag om at efterårets repræsentantskabsmøde eller et af de følgende kunne 
handle om sproglove, og at man fx kunne invitere Lena Ekberg fra det svenske sprognævn til at fortælle 
om erfaringerne fra Sverige.  
 

3. Lanceringsplan for Retskrivningsordbogen 2012 
Sagsfremlæggelse: 
Ledelsen orienterer. 
 
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter hvilken rolle bestyrelsen og repræsentantskabet kan 
spille i forbindelse med lanceringen. 
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig planen og foreslog at invitere statsministeren til lanceringen på 
bogmessen den 9. november 2011. 
 

4. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
Sagsfremlæggelse:  
Bestyrelsen bedes fortsætte drøftelserne som blev indledt med aktivitetsoversigten på 6. møde 2011. 
 
Bilag 3 a: Aktivitetsplan 2011 
Bilag 3 b: Kriterier for selvevaluering  
 
Indstilling:  
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. 
 

5. Repræsentantskabet 2013-2016 

Sagsfremlæggelse:  
Den nuværende repræsentantskabsperiode udløber i slutningen af 2012, og der skal lægges en køreplan 
for udpegning af nye repræsentanter for den næste periode. Ministeriet er blevet forespurgt om deres 
holdning. Ministeriets svar og et forslag til køreplan vil blive fremlagt på mødet. Der holdes møde med 
ministeriet den 20. januar 2012. 
 
Bilag 4: Køreplan for udpegning af det nye repræsentantskab  (fremlægges på mødet) 
 
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter køreplanen. 
 
Beslutning: Ministeriet har meddelt at man ønsker at det nye repræsentantskab skal være på plads i 
slutningen af 2012, dvs. udpegningsprocessen skal sættes i værk allerede i april måned, og den nye 
bestyrelse skal vælges på efterårets repræsentantskabsmøde. 
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6. Faglig orientering: Analyse af skoleelevers stavefejl, især -r-fejl 

Sagsfremlæggelse:  
Seniorforsker Jørgen Schack er inviteret under dette punkt.  
 
Indstilling:  
Beslutning: Jørgen Schack præsenterede undersøgelsen som bestyrelsen fandt meget interessant. 
 

7. Orientering om stillingsbesættelse 

Sagsfremlæggelse: Der er opslået to seniorforskerstillinger. Direktøren fremlægger status. 
 
Indstilling:  
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

8. Meddelelser 
Orientering om aktuelle aktiviteter på nævnet: 

 

• Ansættelser:  
o Nævnet har ansat dr. phil. Eva Skafte Jensen (pr. 1. august 2012) og ph.d. Margrete 

Heidemann Andersen (pr. 1. januar 2012) i de opslåede seniorforskerstillinger. 
• Kontorrokader 

o Kulturstyrelsen har bedt nævnet om at frigøre to kontorer da der på grund af 
sammenlægninger og rokader i kølvandet på regeringsskiftet er meget trangt for 
styrelsens medarbejdere på HCAB. 4 af nævnets medarbejdere er blevet fordelt på 2 
dobbeltkontorer. Der er tale om en midlertidig løsning idet nævnet forventes at flytte til 
Rosenørns Allé medio 2013. 

• Status på flytning 
o Projektet skrider fremad. Der skal søges om tilladelser hos fredningsmyndighederne. 

• Ordlister til KMD, DR og Wordfeud 
o Nævnet har leveret fuldformsordlister af RO 2001 til KMD som skal bruge det til 

elektroniske patientjournaler, DR som vil forbedre stavningen i deres tv-tekstning, og 
Wordfeud som er et scrabble-spil til smartphones og tavle-pc’er som har fået stor 
success med over 250.000 danske brugere. Nævnet har fået fin presse for det sidste 
initiativ.  

• Nævnets julekalenderapp 
o Appen var ligeledes en stor succes og lå på førstepladsen over mest populære 

downloads på den danske Apple Appstore i de første uger af december 2011. 
• Årsafslutning 

o Nøgletallene for 2011 er opgjort, og der er fremgang at spore på alle områder. Nævnet 
kommer ud af 2011 med et lille overskud og opfylder alle punkter i den nye 
rammeaftale. 

• Forskningsansøgninger 
o Der er gang i flere ansøgninger til FKK i foråret.  
o Sabine Kirchmeier-Andersen har holdt foredrag i Ljubljana i Slovenien og i den 

forbindelse drøftet mulighederne for et EU-projekt om sprogportaler med tilsvarende 
institutioner i Slovenien og Tjekkiet med udgangspunkt i sproget.dk og det nordiske 



Bestyrelsen      Dansk Sprognævn 
SKA 17-01-2012 

4 (af 5) Dansk Sprognævn. 1. bestyrelsesmøde 2012 – 31.1.2012 
Dagsorden 
 

 

svarbaseprojekt. Der er ligeledes planer om et EU-projekt i forbindelse med de 
europæiske sprognævns samarbejde om et fælles sprogbarometer. 

 
Meddelelser til 1. bestyrelsesmøde, 31. januar 2012: 

Fra ultimo november 2011 til medio januar 2012. 
 
Mediedeltagelse 

1. Marianne Rathje er 17.11.11 blevet interviewet til fyens.dk om bandeord. 
2. Marianne Rathje er 25.11.11 blevet interviewet til Politiken om bandeordsundersøgelsen der 

kom i december-nummeret af NfS. 
3. Line Pedersen er 28.11.11 blevet interviewet til Berlingske om julekalender-appen. 
4. Sabine Kirchmeier-Andersen er 28.11.11 blevet interviewet til Berlingske om den nye 

retskrivningsordbog. 
5. Bodil Aurstad blev 2.12.11 interviewet til Kulturnyt på P1 om fælles nordisk identitetsfølelse. 
6. Dorthe Duncker blev 6.12.11 interviewet til Gymnasieskolen om sproglig udvikling. 
7. Margrethe Heidemann Andersen blev 6.12.11 blevet interviewet til Nova FM om 

engelskpåvirkning af dansk. 
8. Sabine Kirchmeier-Andersen fik 10.12.11 bragt en klumme i Jyllands-Posten om sprogsjusk. 
9. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 12.12.11 interviewet til Kristeligt Dagblad om årets (2011) 

nye ord. 
10. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 15.12.11 interviewet til Politiken.dk/Politiken om årets nye 

ord. 
11. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 18.12.11 interviewet til Jyllands-Posten om årets nye ord. 
12. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 20.12.11 interviewet i TV2 Lounge om årets nye ord. 
13. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 20.12.11 interviewet til Pædagogen om årets nye ord, særligt 

”pædagoghåndtag” og andre ord hvor pædagog indgår. 
14. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 21.12.11 interviewet til Kristeligt Dagblad om den nye 

retskrivningsordbog. 
15. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 30.12.11 interviewet til Computerworld om årets nye it-ord 

og om den sprogteknologi Dansk Sprognævn bruger, i jagten på de nye ord. 
16. Ole Ravnholt blev 2.1.12 interviewet til Ekstra Bladet om årets navn: tyve-tolv eller 

totusindeogtolv? 
17. Jørgen Schack blev 10.1.2012 interviewet af Knud Romer til programmet Romerriget på 

Radio24syv. Emnet var autenticitet/autencitet. 
18. Line Pedersen blev 11.1.12 interviewet til programmet Kulturen på News om danske 

ordpendanter til amerikansk kåring af ordet amazing som det mest overbrugte og irriterende 
ord i USA. 

19. Anita Ågerup Jervelund blev 12.1.2012 interviewet til jp.dk om hyppige stavefejl. 
20. Margrethe Heidemann Andersen har 13.1.2012 holdt foredrag om engelskpåvirkningen af 

dansk på Syddansk Universitet, Odense. 
21. Line Pedersen var 16.1.2011 i Aftenshowet hvor hun talte om nye ord. 

 
 
Andre meddelelser 

1. Marianne Rathje deltog 17.-19.11.11 i konferencen Ung i Norden på Schæffergården arrangeret 
af Dansklærerforeningen og Nordspråk. 

2. Line Brink Worsøe og Sabine Kirchmeier-Andersen deltog 23.-24. 11.11 i konferencen ”SJUSK 
2011”, Nordisk symposium om naturligt talesprog på CBS. 
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3. Jørgen Nørby Jensen bidrager i 2012 til Sprogminuttet på P 1. 
4. Ida Elisabeth Mørch holdt 7.12.2011 foredrag på læreruddannelsen på Zahle om sprogets 

udvikling og sproget.dk. 
5. Ida Elisabeth Mørch deltog 23.-24. 11.11 i konferencen ”SJUSK 2011”, Nordisk symposium 

om naturligt talesprog på CBS 
6. Sabine Kirchmeier-Andersen holdt 7.12.2011 et oplæg om sprogbarometre til rundbordssamtale 

med Generaldirektør for tolkning i EU-kommissionen Marco Benedetti og Generaldirektør for 
tolkning i EU-Parlamentet Olga Cosmidou arrangeret af den danske EU-repræsentation i 
København. 

7. Sabine Kirchmeier-Andersen er blevet medlem af bestyrelsen for fonden ”Danske Taler”. I 
bestyrelsen sidder endvidere Jan Lindhard, Christian Madsen, Bertel Haarder, Christian Kock 
og Jesper Troels Jensen. 

9. Eventuelt 
 
Foreløbige punkter på dagsordenen for næste møde (30.3.2012): 
 
• Repræsentantskabsmøde 
• Årsberetning 
• Udpegning af det nye repræsentantskab 
• Evalueringen af bestyrelsens arbejde 
 
 
 


