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Referat 3. bestyrelsesmøde 5.9.2014 kl. 10.00-16.00 
Kålundsvej 2B, 3520 Farum 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat af 2. møde 2014 
2. Bordet rundt 
3. Præsentation af nævnets online-resurser 
4. Drøftelse af nævnets rammeaftale 2015-2018 
5. Forskningsansøgninger i efteråret 
6. Løbende opdatering af RO 
7. Næste repræsentantskabsmøde 
8. Eventuelt 
9. Meddelelser 

Deltagere: Henrik Busch, Dorthe Duncker, Frans Gregersen, Bente Holmberg, Jørn Lund, Birgit 
Meister, Anita Ågerup Jervelund, Sabine Kirchmeier-Andersen 

1. Godkendelse af referat fra 2. møde 2014 
Sagsfremlæggelse:  

Bilag 1: Referat af 2. møde 2014 

Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes. 

Beslutning:  Referatet blev godkendt. 

2. Bordet rundt 
Sagsfremlæggelse: Deltagerne bedes kort fortælle om relevante nyheder siden sidst. 

Birgit Meister orienterede om begrebet ”den skjulte patient” om pårørende der bliver plejeperson til 
patienten, og som ofte selv får brug for hjælp. Det kunne evt. blive til et bidrag til Nyt fra Sprognævnet.  
Birgit foreslog endvidere at der blev udarbejdet en udgave af hæftet Tænkepause som udgives af Århus 
Universitet.  

Frans Gregersen orienterede om arbejdet i Parallelsprogsgruppen som har modtaget endnu en 
bevilling fra Nordisk Ministerråd til at fortsætte sit arbejde.  

Henrik Busch orienterede om Københavns Universitets sprogstrategiske satsning hvor der 
arbejdes med at tilbyde de studerende mere undervisning i fremmedsprog. Det undersøges for tiden 
hvilke sprog der er behov for. Optaget på Naturvidenskab af udenlandske studerende har været 
rekordstort mellem 30 og 40 %, på datalogi endda 50 %. Det drejer sig typisk om europæiske 
studerende og studerende fra USA og Kina. Tyskland er topscorer.  

Dorthe Duncker fortalte at Line Brink Worsåes ph.d. er antaget til forsvar den 3. oktober 2014.  
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Sabine Kirchmeier-Andersen orienterede om at Ole Ravnholt har meddelt at han går på pension 
til maj 2015. Der er ansat 2 nye ph.d.er (Lene Rotne og Anna Kristiansen) fra 1. september, og der er 
ansat en HK-medarbejder (Marianne Dall) i en stilling der kombinerer sekretariatsfunktioner og 
arbejdet med ordsamlingen. Der foregår for tiden en dialog med DSL om evt. samarbejdsmuligheder. 
Kulturministeriet er interesseret i evt. synergieffekter. I den forbindelse drøftede man 
ordbogssituationen i Danmark, og det blev foreslået at ministeriet nedsætter en ordbogskommission.  
EFNIL’s næste årsmøde finder sted 25. - 26.9.2014 og kommer til at handle om engelsk på de højere 
uddannelser. Det næste nordiske sprogmøde kommer til at finde sted i Danmark. 

Bente Holmberg fortalte at Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund var blevet nedlagt, og at der 
også i Oslo er sket en nedprioritering af navneforskning. Der er i Sverige tale om politiske prioriteringer 
for at få flere resurser til de sprog som har en særlig status i den svenske sproglov, bl.a. jiddisch og 
romani. Man kan nu få frimærker med håndskrifter fra Den Arnemagneanske Samling. 1. september 
startede et nyt forskningsprojekt: Sprog og Sted under ledelse af Pia Quist. Der arbejdes på at fusionere 
Center for Sprogteknologi med Nordisk Forskningsinstitut. 

Jørn Lund orienterede om det nordiske sprogmøde hvor det bl.a. blev foreslået at det kommende 
sprogmøde skulle handle om ”blandinavisk”.  

3. Præsentation af nævnets online-resurser 
Sagsfremlæggelse: Nævnet har i løbet af foråret og hen over sommeren færdiggjort en del online-
resurser. De forskellige resurser vil blive præsenteret og sat i forhold til nævnets samlede 
resurseportefølje. 

Bilag 2: 

• Nye ord i Dansk (www.dsn.dk/noid) 
• Rohist: www.rohist.dsn.dk  (adgangskode: rohist, kodeord: 1234) 
• Nordsvar.org (i nordisk regi): www.nordsvar.org (adgangskode: nordgubbe, kodeord: ordgubbe) 
• European Language Monitor (i EFNIL.regi): http://clara.nytud.hu/elm3/ 
• En fælles publikationsplatform til NyS, Sprog i Norden, Klarsprogsrapporterne mv. i open acces 

via OJS. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/index (Sprog i Norden) og 
http://www.nys.dk/index (Nys) 

Indstilling: 

Beslutning: Sabine Kirchmeier-Andersen gennemgik de forskellige websider. Der var enighed om at de 
sprogresurser som nævnet har, skal synliggøres mere. Det er vigtigt at udfordringerne om den fortsatte 
drift og udviklingen af websiderne kommer med i rammeaftalen. 

4. Drøftelse af nævnets rammeaftale 2015-2018 
Sagsfremlæggelse: Et første udkast til omverdensanalyse og strategi har været præsenteret for 
ministeriet og bliver pt. diskuteret i instituttet. 

Bilag 3: Udkast til omverdensanalyse og strategi (eftersendes) 
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Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte udkastet 

Beslutning: Rammeaftalen har været behandlet flere gange i instituttet og har også været drøftet med 
ministeriet som vurderede at dokumentet har en sådan form at det kan indgå i de videre drøftelser. 
Bestyrelsen drøftede rammeaftalen og diskuterede især hvilken rolle Sprognævnet spiller i samfundet og 
hvilken værdi nævnet skaber. Det handler i høj grad om sammenhængskraft i form af en fælles 
skriftsprognorm som bl.a. sikrer en ensartet retskrivning, ikke mindst af hensyn til mennesker som har 
stavevanskeligheder eller manglende danskkundskaber, som rustes bedre til at deltage i samfundet når 
de er bekendt med den fælles norm.  Der ligger en særlig udfordring i at store dele af det offentliges 
kommunikation med borgerne fra den 15. november 2014 skal foregå digitalt.  

5. Forskningsansøgninger i efteråret 
Sagsfremlæggelse: Det frie forskningsråd har ansøgningsfrister i hhv. ES 2014 og FS 2015. Planerne for 
ansøgninger fra instituttet vil blive præsenteret. 

Bilag 4: Oversigt over forskningsansøgninger (eftersendes) 

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte de planlagte tiltag. 

Beslutning: Ingen bemærkninger. 

6. Løbende opdatering af RO 
Sagsfremlæggelse: I henhold til nævnets strategi for opdatering skal de nye opslagsord som redaktionen 
planlægger at lægge ind i online-udgaven af RO præsenteres for repræsentantskabet 

Bilag 5: Ordliste (eftersendes) 

Indstilling: Bestyrelsen bedes diskutere hvordan præsentationen skal foregå på 
repræsentantskabsmødet. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede ordlisten og bad Anita Ågerup Jervelund om at præsentere den på 
repræsentantskabsmødet. 

7. Næste repræsentantskabsmøde 
Sagsfremlæggelse: Instituttet ønsker at dagsordenen udvides med to korte præsentationspunkter: 

• Præsentation af Rohist og den nye NOID 
• Præsentation af nye opslagsord i Retskrivningsordbogen 

Bilag 6: Revideret dagsorden til repræsentantskabsmøde 

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende ændringsforslaget og fastlægge datoer for 
repræsentantskabsmøder i 2015. 
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Beslutning: På næste møde overvejes der en præsentation af hvor der drives sprogforskning.  Datoerne 
for de kommende møder blev fastlagt: 

 
Repræsentantskabsmøder 
24.4. 2015 11-15 
2.10. 2015 11-15 
 
Bestyrelsesmøder 
26.2. 2015 14-16 
26.5. 2015 14-16 
4.9. 2015 10-16 
3.12. 2015 14-16 

8. Eventuelt 
Intet at bemærke 

9. Meddelelser  
Medtages på næste møde. 


