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Godkendelse af referat af 1. møde 2014
Evaluering af 1. repræsentantskabsmøde 2014
Planlægning af 2. repræsentantskabsmøde 2014
Planlægning af bestyrelsesseminar 5.9.2014
Drøftelse af lovforslag L61 om et dansk tegnsprogsråd
Regnskabsopfølgning pr. 1.5.2014
Orientering om rammeaftalen
Orientering fra fagrådene
Eventuelt
Meddelelser

Deltagere: Dorthe Duncker, Frans Gregersen, Bente Holmberg, Jørn Lund, Birgit Meister, Anita
Ågerup Jervelund, Sabine Kirchmeier-Andersen
Afbud: Henrik Busch
1. Godkendelse af referat fra 1. møde 2014
Sagsfremlæggelse:
Bilag 1: Referat af 1. møde 2014
Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes.
Beslutning: Referatet blev godkendt.
2. Evaluering af 1. repræsentantskabsmøde 2014
Sagsfremlæggelse:
Bilag: Referat af 1. repræsentantskabsmøde 2014
Indstilling: Bestyrelsen bedes evaluere mødet.
Beslutning: Der var enighed om at det havde været et godt møde med fin aktivitet fra mange
medlemmer. Det nye koncept med oplæg fra forskellige medlemmer til et bestemt tema fungerer godt.
3. Planlægning af 2. repræsentantskabsmøde 2014
Sagsfremlæggelse:
Mødet finder sted 3.10.2014. Datoen er meddelt repræsentantskabet.
Bestyrelsen besluttede på sidste møde at repræsentantskabsmødet skulle sætte fokus på dansk
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taleteknologi. Fagrådet for fagsprog og sprogteknologi er kommet med indspil til programmet.
Citat fra referat fra Fagråd for fagsprog og sprogteknologi vedr. repræsentantskabsmøde om
taleteknologi:
”Vi drøftede hvilken vinkel foredragsholderne skulle lægge og blev enige om SWOTformatet, altså hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler ser foredragsholderne i
brugen af taleteknologi. Peter Juel Henrichsen bør indlede om hvordan taleteknologi
virker. Derefter Anne Jensen der taler fra et avanceret brugerperspektiv, dernæst Carl
Østergaard fra Odense Kommune der taler ud fra et forandringsledelsesperspektiv og
sidst Peter Juel Henrichsen igen som skal sige noget om forretningsperspektivet og om
rettighedsperspektivet i forhold til data, herunder udviklingen af KL’s udbudsprincipper.
Endvidere vil vi gerne høre om afledte konsekvenser på godt og ondt for arbejdspladsen,
for sproget, for den enkelte og om hvad Sprognævnet kan bidrage med”.
Bilag 3: Forslag til program.
Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte programmet.
Beslutning: Der blev rokeret lidt rund på punkterne således at Anne Jensen indleder og Peter Juel
Henrichsen afslutter. Orientering om tegnsprog blev kortet ned, og i stedet blev der indsat et punkt om
rammeaftalen. Michael Wright havde tilbudt et indlæg om talesyntese, men da mødet handler om
talegenkendelse, blev det besluttet at tage det på repræsentantskabsmødet til næste år.
4. Planlægning af bestyrelsesseminar 5.9.2014
Sagsfremlæggelse:
Bestyrelsen har planlagt et heldagsseminar fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte rammerne samt hvilke punkter der skal behandles på seminaret.
Beslutning: Seminaret kommer til at handle om omverdensanalyse og strategi, Sprognævnets rolle og
samfundets forventninger til nævnet.
5. Drøftelse af lovforslag L 61 om et dansk tegnsprogsråd
Sagsfremlæggelse:
Folketinget vedtog 13.5.2014 lovforslag L61 som medfører en ændring af sprognævnsloven således at
nævnet pr. 1.1.2015 også skal rumme Dansk Tegnsprogsråd. Lovændringen fastlægger
Tegnsprogsrådets og Sprognævnets opgaver i den forbindelse. Tegnsprogsrådet skal udarbejde
principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere dansk tegnsprog og give råd og
oplysning. Sprognævnet får to pladser i Tegnsprogsrådet og skal desuden sekretariatsbetjene rådet. Der
er afsat 1 mio. kr. som en fast bevilling på finansloven til denne opgave.
Bilag 4a: Lovforslag L61
Bilag 4b: Betænkning til L61
Bilag 4c: Pressemeddelelse med yderligere information på www.dsn.dk
Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte lovændringen og dens konsekvenser for nævnets arbejde.
Beslutning: Bestyrelsen drøftede hvem nævnet skal indstille til tegnsprogsrådet.
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6. Regnskabsopfølgning 2014
Sagsfremlæggelse:
Regnskabet viser status pr. 1.5.2014, dog er der endnu ikke indregnet bevillinger til drift og
afskrivninger på WV da byggeprojektet fortsat ikke er afsluttet.
Afslutningen af byggeprojektet trækker i langdrag på grund af uoverensstemmelser med både
byggeledelsen og en enkelt entreprenør om den kvalitative udførelse af byggeriet. Sagen køres af
Kulturstyrelsen, som har inddraget Kammeradvokaten.
Ministeriet meddelte den 14.5. 2014 at man ikke kan imødekomme nævnets anmodning om frikøb af
Retskrivningsordbogen.
Nævnet har på grund af uoverensstemmelser om økonomien måttet opgive at oprette et samfinansieret
ph.d.-stipendium i samarbejde med Ålborg Universitet. Stipendiet etableres i samarbejde med RUC i
stedet. Dette har forsinket processen således at projektet formentligt først kommer i gang til efteråret
2014.
Bilag 5a: Oversigtsbudget og regnskab
Bilag 5b: Driftsbudget og regnskab
Bilag 5c: Brev fra ministeriet
Indstilling: Bestyrelsen bedes tage opfølgningen til efterretning.
Beslutning: Opfølgningen blev taget til efterretning.
7. Orientering om rammeaftalen
Sagsfremlæggelse:
Der skal indgås en ny rammeaftale gældende for perioden 2015 -2018. Der holdes et første
orienteringsmøde med Kulturministeriet om de overordnede rammer og om tidsplanen den 22.5. og
institutseminar om rammeaftalen den 23.5. Der vil blive givet en mundtlig orientering om forløbet af
de to møder på bestyrelsesmødet.
Indstilling: Bestyrelsen bedes overveje hvordan den bedst involveres i processen.
Beslutning: Bestyrelsen fik præsenteret resultaterne fra institutseminaret og Kulturministeriets tidsplan.
Der var enighed om at alle input fra seminaret er relevante, dog mangler forslag til mål for forskningen
at blive præciseret. Bestyrelsen var især positiv over for etableringen af en skoletjeneste. Der er aftalt en
proces med ministeriet som sikrer at alle relevante parter, dvs. institut, forskningsudvalg, bestyrelse og
repræsentantskab kan nå at komme med kommentarer og bidrag til processen. Der skrives nu på
omverdensanalyse og strategi.
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Tidsplan for rammeaftale 2015-2018
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov dec
uge
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
aktivitet
Nævnet
Intromøde
22.5.
Omverdensanalyse- Vision - strategi
1. møde om omverdensanalyse og strategi
Send
18.8.
Vision - mål - nøgletal
2. møde
Send
29.9.
Aftale udkast - budget
Send
3. møde
17.11
Atale underskrives
1.12
Ministeriet
Intromøde
22.5.
Forhandle endelige principper for aftalen
1. møde om omverdensanalyse og strategi
18.8.
2. møde
29.9.
3. møde
17.11
Andre
Forskningsudvalget (Drøftelse)
21.5.
15.9.
Bestyrelsen (Drøftelse)
25.5.
5.9.
Repræsentantskabet (Drøftelse)
3.10.

8. Orientering om aktiviteter i fagrådene
Sagsfremstilling:
Fagrådene har konstitueret sig og holdt en række møder, og referaterne bliver sendt ud til
repræsentantskabet efterhånden som de bliver godkendt.
Bilag 7a-f: Referater fra Fagråd for retskrivning, Fagråd for publikationer og Fagråd for sprogteknologi
Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte aktiviteterne i fagrådene.
Beslutning: Bestyrelsen opfordrede fagråd for sprogteknologi til at få afsluttet konstitueringen.
Bestyrelsen ønsker at invitere formændene for fagrådene og medlemmerne af forskningsudvalget til at
møde i bestyrelsen en gang om året. Meddelelser fra fagrådene bør være et fast punkt på bestyrelsens
dagsorden. Der udarbejdes et årshjul for bestyrelsen hvor møderne er fastlagt.
9. Eventuelt
Jørn Lund beklagede at det sproglige aspekt i faget dansk ikke genspejles i eksamensopgaverne.
Bestyrelsen bad ham sende et brev til undervisningsministeriet for at gøre opmærksom på dette.
Endvidere diskuterede man Kulturministeriets nye kulturpolitiske udspil.
Bestyrelsen bad Jørn Lund om at sende et brev til kulturministeren for at gøre opmærksom på
at sprogets funktion i den enkeltes og fællesskabernes identitetsdannelse og kultur ikke synes at være
tilgodeset, og at nævnet gerne vil yde et bidrag hertil.
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10. Meddelelser 1.1.-19.5.2014
Brug
venligst
samme
datoformat!

slutdato

05-01-2014

Initialer

Begivenhed eller forfatter og titel. Husk
målgruppe

Sted eller udgiveroplysninger

ESJ

"Annar eller annan i gammeldansk?"

Dansk-norsk seminar i historisk
lingvistik 5, Schæffergården

SKA

Artikler og bøger format fastlægges

05-01-2014

PJ

Kønskrans

Berlingske Tidende

14-01-2014

PJ

kønskrans

tidsskrift for Jordemødre

19-01-2013

SKA

"Det danske sprog i fortid og nutid"

Folkeuniversitetet i Nysted

20-02-2014

AKR

"Unge er ligeglade med nutids-r-fejl på Facebook"

Folkeskolen

24-02-2014

AKR

om unges holdninger til stavefejl på Facebook

P4 København

26-02-2014

AKR

om unges holdninger til stavefejl på Facebook

Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole

17-03-2014

AKR

om unges holdninger til stavefejl på Facebook

Jyllands-Posten

20-02-2014

PJ

om bevingede ord

Detektor DR1

21-02-2014

AÅJ/JS

SDU, Odense

11-04-2014

PJ

Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser.
Temadag for Henrik Galberg Jacobsen.
K.M.Pedersens 70-årsseminar om grammatik

PJ

nordisk strategiseminar

Norden

MHA

Særskrivningsfejl i de nye medier

Symposium om sprogbrugen i de
nye medier, Syddansk Universitet,
Odense

SKA

EFNIL bestyrelsesmøde

Luxembourg

SKA

Du danske sprog hvor er du på vej hen?

Panel debat KU
Fakultetsbiblioteket

ALLE

Nævnet flytter

SKA

Quality education and language competences for
21st century society: traditions, challenges and
visions. Derefter møde om EFNIL's deltagelse i ECML

European Center for Modern
Languages, Graz

24-03-2014

SKA

Language Policy in Denmark and in the Nordic
Countries

International Conference
Organised by the Committee on
Education, Science and Culture of
the Seimas of the Republic of
Lithuania and the State
Commission of the Lithuanian
Language on State Language
Policy: Insights and Guidelines,
Vilnius

26-03-2014

SKA

Det danske sprog - forandring eller forfald?

Udenrigsministeriets
pensionistforening

03-04-2014

SKA

Nye tider, nye medier – nye normer. Ændringer i
sprogbrugen i de seneste årtier.

Tjek sproget, DGI-byen

09-04-2014

SKA

Nye tider, nye medier – nye normer. Ændringer i
sprogbrugen i de seneste årtier.

Tjek sproget, Århus

01-05-2014

SKA

Jubilæumsseminar for Pia Jarvad

DSN

07-05-2014

SKA

OM sprognævnets arbejde

Foredrag for en 7. kl. fra St. Petri
skole, DSN

13-05-2014

SKA

Tale i anledning af oprettelse af et dansk
tegnsprogsråd ved Sprognævnet

24-04-2014

25-042014

30-04-2014

28-01-2014

3001.2014

06-03-2014
05-03-2014
19-03-2014
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08-05-2014

SKA

OM sprognævnets arbejde og sproget i det offentlige

Foredrag for medlemmer af
borger.dk's redaktion, DSN

30-04-2014

ESJ

Dropper ikke kun subjektet - informationsstrukturel
organisering i danske sms'er

Symposium om sprogbrugen i de
nye medier, Syddansk Universitet,
Odense

25-04-2014

ESJ

Sproghistorie og sprogsyn

11-04-2014

ESJ

"Sådan et John Wayne-fort" - prædeterminativt
sådan i tale og skrift

inspirationsforedrag for
sproglærergruppen på
Studieskolen
foredrag i anledning af Karen
Margrethes Pedersens 70-års
fødselsdag

08-05-2014

ESJ

At forske i sprog og tekst i de nye skriftlige medier

meddelelse i Videnskabernes
Selskab

05-05-2014

ESJ

"Tale er tale, skrift er skrift - om sproget i de nye
skriftlige medier"

NyS 46

01-05-2014

ESJ

"Fra kone til kvinde"

NfS maj 2014

17-02-2014

ESJ

"Historisk topologi og grammatikalisering"

fagfællebedømmelse for Ny
Forskning i Grammatik 21

27-03-2014

ESJ

”Exaptation and Adaptation: Two historical routes to
final particles in Japanese”

19-05-2014

ESJ

26-05-2014

ESJ

”Jo häjjo, ha du vari å fiska någi åå då?” Ålänningars dialekt och identitetsskapande på
Facebook, i e-post och i sms-meddelanden.
"Delt infinitiv i dansk"

fagfællebedømmelse for
publikation om 'Exaptation', M.
Norde & F. v.d. Velde (eds.),
Mouton
fagfællebedømmelse for NoSSiNKpublikation, M. Rathje (udg.)

13-05-2014

ESJ

Collstrops fond

indvalgt i bestyrelsen for fondet

21-02-2014

ESJ

Deltagelse i temadag for Henrik Galberg Jacobsen.

SDU, Odense

24-01-2014

ESJ

Tilhører ved Henrik Galberg Jacobsens
afskedsforelæsning

SDU, Odense

15-05-2014

JNJ

Foredrag om DSN for franske danskstuderende

DSN

27-03-2014

ESJ

Beskikket som censor for danskfaget på
universiteterne

09-04-2014

ESJ

Beskikket som censor for lingvistik på
universiteterne

10-01-2014

ESJ

Rådgivning om navne på afdelinger m.m. på
hospitalerne

Dortheavej 3, InsightGroup

01-01-2014

PD

Integrering af NOiD på dsn.dk

DSN

01-05-2014

IEM

En nordisk svarportal

NfS maj 2014

24-01-2014

IEM

Tilhører ved Henrik Galberg Jacobsens
afskedsforelæsning

SDU, Odense

20-02-2014

IEM

Deltog i kursus om Google Analytics

København, IIH

20-03-2014

IEM

Deltog i Lund Online om open access

Lund, Sverige

03-04-2014

IEM

Arrangør af reception for lancering af NyS-online

DSN
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