Bestyrelsen

Dansk Sprognævn

SKA 23-11-2015

Referat 4. bestyrelsesmøde 4.9.2015 kl. 10.30-15.00
Sted: Hos Jørn Lund, Skovdraget 8, 2880 Bagsværd
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2015
Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde
Drøftelse af kommasituationen
Visioner for Sprognævnet
Budgetopfølgning
Arbejdsmiljø på Sprognævnet
Bestyrelsens involvering i nævnets økonomi
Eventuelt
Meddelelser

Deltagere: Dorthe Duncker, Frans Gregersen, Bente Holmberg, Jørn Lund, Birgit Meister,
Medarbejderrepræsentant Jørgen Schack, Sabine Kirchmeier-Andersen
Afbud: Henrik Busch

1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2015
Beslutning: Referatet blev godkendt

2. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde
Sagsfremstilling:
Ifølge sprognævnsbekendtgørelsen orienterer formanden om budgettet og strategien for det kommende
år.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede i lyset af den aktuelle politiske debat at det kommende møde skulle
omhandle følgende:
• Overvejelser om hvad der bestemmer sprogudviklingen
• En orientering om rådgivning og normering i Danmark og Norden
• Et indlæg af Alex Arendtsen om hans ideer til styrkelse af sprogets udvikling
• En orientering fra bestyrelsen om det videre arbejde med kommaet
• En orientering fra retskrivningsredaktionen om de kommende tilføjelser til RO
• En orientering fra direktøren om aktivitetsplan og budget for 2015
Visioner for de kommende 10 år udsættes til forårets repræsentantskabsmøde.
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3. Drøftelse af kommasituationen
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet bad på forårets repræsentantskabsmøde fagrådet om at arbejde
videre med opgaven. Der foreligger nu et grundigt referat fra repræsentantskabsmødet og flere notater
med oversigter over handlemuligheder mv. Fagrådet har ikke kunnet finde en mødedato før
sommerferien og holder sit næste møde den 11.9. hvilket betyder at der ikke kommer en indstilling fra
fagrådet til bestyrelsesmødet. Det foreslås derfor at bestyrelsen behandler det materiale som fagrådet
arbejder med, og meddeler sine synspunkter til fagrådet så synspunkterne kan blive inddraget i fagrådets
drøftelser.
Beslutning: Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte beklagelse af at der ikke foreslå et udspil fra fagrådet.
Bestyrelsen gennemgik forslagene til mulige kommaundersøgelser og besluttede at anbefale fagrådet at
give første prioritet til følgende områder
•
•
•

Pkt. 3 Analyse af kommatering i normprøverne på universitetet
Pkt. 4 Analyse af kommatering i danske stile til studentereksamen
Pkt. 5 Analyse af kommatering i danske stile fra folkeskolens afgangsprøver

2. prioritet blev givet til:
•
•

Pkt. 2 Undersøgelse af ansættende personers praksis. Her blev der peget på en interview- eller
spørgeskemaundersøgelse i større organisationer, fx i forbindelse med besættelse af stillinger i
gymnasieskolen eller i en større virksomhed, fx Coop.
Pkt. 9 Indsamling af erfaringer med engelske og nordiske kommaregler

Bestyrelsens forslag til prioritering meddeles fagrådet så den er tilgængelig til fagrådsmødet den
11.9.2015. Referatet fra fagrådsmødet skal meddeles bestyrelsen hurtigst muligt således at man kan
forberede orienteringen til repræsentantskabet på næste repræsentantskabsmøde den 2.10.2015. Der
indkaldes om nødvendigt til et ekstraordinært møde før repræsentantskabsmødet.

4. Visioner for Sprognævnet
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har ønsket at lægge mere vægt på de langsigtede udviklingsperspektiver for Sprognævnet.
Der sættes derfor tid af til en grundig diskussion af nævnets lovgrundlag, den nuværende rammeaftale
og den udviklingen der sker i danskernes kommunikationsmåder og sprogudøvelse.
Beslutning:
Bestyrelsen ønsker at inddrage repræsentantskabet i denne drøftelse på første møde i 2016. Der vil fra
institut og bestyrelse komme et oplæg med 6-8 debattemaer til repræsentantskabsmødet i foråret.

5. Budgetopfølgning
Sagsfremstilling: For 2015 hersker der uklarhed over hvorvidt både afskrivninger og renteudgifter til
byggeriet er indeholdt i bevillingen. Nævnet har rettet henvendelse til Kulturministeriet om dette, men
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endnu ikke fået svar. Nævnet har derfor ved budgetlægningen for 2015 måttet lægge den nuværende
finanslovsbevilling til grund og kalkulere med både renteudgifter og afskrivninger samt den gældende
beregningsmodel fra Statens It og Statens Administration. Det medfører at nævnet skal dække de øgede
driftsudgifter ind med lønmidler da nævnets driftsbudget er for lille til at kunne absorbere så stor en
udgiftsforøgelse.
Nævnet har derfor valgt at udsætte besættelsen af Ole Ravnholts stilling til årsskiftet 2015/2016.
På virksomhedsmødet den 18.2. med Kulturministeriet blev den videre behandling af spørgsmålet
henvist til ministeriets økonomiteam. På grund af travlhed med årsregnskaber mv. har det først været
muligt at få det første møde i stand den 1.6.2015. Derefter har der været afholdt et yderligere møde, og
der er blevet udvekslet materiale, men pt. er der stadig ikke kommet nogen afklaring.
Nævnet har ved sin rapportering om målopfyldelsen for 2. kvartal taget forbehold for at alle
punkterne i rammeaftalen kan opfyldes.
Beslutning: Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, men udtrykte stor utilfredshed med
ministeriets håndtering af sagen, idet man fandt det uacceptabelt at man i september måned stadig ikke
ved om den ledige forskerstilling kan besættes eller ej. Jørn Lund vil på bestyrelsens vegne sende et brev
til ministeriet.

6. Arbejdsmiljø på Sprognævnet
Sagsfremstilling: Der orienteres om de seneste målinger af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø efter
flytning til Rosenørns Allé.
Beslutning: Direktøren orienterede om den seneste måling af det psykiske arbejdsmiljø som viste en
forbedring i forhold til målingerne i 2010 og 2014. Der er fortsat tegn på at arbejdsbyrden opleves som
stigende, og at flere medarbejdere oplever stress. Der arbejdes i den kommende tid i første omgang via
MUS-samtalerne med at klargøre arbejdsopgaverne og ansvarsfordelingen for at modvirke dette. Der er
generelt stor tilfredshed med de nye fysiske omgivelser, dog viste gennemgangen af det fysiske
arbejdsmiljø efter flytningen til Rosenørns Allé behov for yderligere solafskærmning, hvilket er sat i
gang, og afhjælpning af lydgener om sommeren.
Bestyrelsen diskuterede med stor interesse de forskellige målinger og ønskede fortsat at blive
holdt orienteret om udviklingen. Det kan i øvrigt oplyses at sygefraværet i 2013 og 2014 har været hhv.
0,9 og 1 %.

7. Bestyrelsens involvering i nævnets økonomi
Sagsfremstilling: Formanden har ønsket punktet på dagsordenen og vil komme med et oplæg.
Beslutning: Bestyrelsen drøftede dens reelle muligheder for indflydelse på de beslutninger som
ministeriet tager i forhold til nævnet, jf. armslængdeprincippet og den aktuelle diskussion om nævnets
opgaver. Der var enighed om at formanden skal inddrages mere i møder med ministeriet.

8. Eventuelt
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Planlagte møder i 2015:
Repræsentantskabsmøder
2.10. 2015 11-15
Bestyrelsesmøder
4.12. 2015 10-12

9. Meddelelser
•

•
•

Katrine Stoiholm er ansat som videnskabelig medarbejder pr. 1.8.2015 med 25 timer om ugen.
Katrine har taget ½ års orlov fra sin studenterstilling. Ansættelsen finansieres ved at undlade at
besætte 2 studenterstillinger som er blevet ledige på grund af fratrædelse og orlov. Katrine, som
skal til at skrive speciale og er uddannet lærer, skal bidrage til udvikling af skolesamarbejdet og
evt. udredninger omkring kommaet.
Mette Jalris er ansæt i et genoptræningsforløb i 3 måneder med start 17.8. Mette er uddannet
lærer og skal hjælpe med udviklingen af skolesamarbejdet. Mettes ansættelse belaster ikke
nævnets budget.
Nævnet har været vært for årets sprogmøde og netværksmøde som fandt sted i Roskilde og
handlede om sprogforståelse. Der deltog 70 personer fra Norden, Tyskland og Belgien.

18-05-2015

ESJ

Undervist i filologi på ph.d.-kurset
'Sprogvidenskabelige forskningstraditioner'

KU

21-05-2015

LR

Oplæg om mit ph.d.-projekt (på italiensk) til
grammatikseminar

KU

22-05-2015

IEM/JNJ

Interview den 13. maj til Lotte Thorsens artikel "Det
danske sprogs akuttelefon" i Politiken

DSN/Politiken

22-05-2015

AÅJ/JNJ/M
HA

Fordele og ulemper ved løbende opdatering af den
digitale Retskrivningsordbog. Foredrag, 13.
Konference om Leksikografi i Norden

KUA

22-05-2015

IEM

Interview om ordet "rocker" med Lotte Thorsen i
Politiken

DSN/Politiken

22-05-2015

SKA/PJ

Fair speak konference

CBS

esj

Deltaget i Konference om Klarspråk

Oslo

01-06-2015

AÅJ

Interviewet af 4 studerende om RO,
retskrivningsændringer og stavefejl

01-06-2015

Talesyntese og talegenkendelse

02-06-2015

PD
IEM, AÅJ,
SKA

DSN
Nyt fra
Sprognævnet
2/2015

Møde med dansklærere og fagkonsulenter

DSN

03-06-2015

SKA

Inteview om Dansk Sprognævns opgaver DK¤

Århus

04-06-2015

SKA

Interview i TV2 Kulturen på news om skat på
engelske reklamer

04-06-2015

SKA

Interview i TV Fyn om skat på engelske reklamer

04-06-2015

SKA

DR P1 eftermiddag om skat på engelske reklamer

28-05-2015

4 (af 5)

29-05-2015

Dansk Sprognævn. 4. bestyrelsesmøde 2015 – 4.9.2015
Referat

Bestyrelsen

Dansk Sprognævn

SKA 23-11-2015

05-06-2015

SKA

Interview i Bayerischer Rundfunk om anerkendelsen
af dansk som mindretalssprog i Sleswig-Holsten

06-06-2015

JNJ

Nævn eller politi?

11-06-2015

ESJ

Institutseminar

Alle

Institut- og forskningsseminar

22-06-2015

AÅJ

Interviewet om heks i betydningen 'led kvinde'

Radio Als

27-06-2015

ESJ

Med og uden slutpunktum

JP

29-06-2015

AKR

Paperboy

11-06-2015

12-05-2015

Jyllands-Posten

26-07-2015

31-07-2015

ESJ

26-07-2015

31-07-2015

AKR

Interview om apostrof-s ved navne i genitiv
Deltaget i 14th International Pragmatics Conference
(IPrA 2015)
Deltaget i 14th International Pragmatics Conference
(IPrA 2015)

27-07-2015

ESJ

First, second and third person modal particles in
Danish text messages. Panel om Anchoring
utterances in context,

27-07-2015

AKR

01-08-2015

ESJ

oplæg: ”It depends on what kind of error”.
IPrA-konference i
Adolescents’ attitudes to misspellings in social media Antwerpen
Universitettilsyn på Østnordisk filologi – nu og i fremtiden,
Jubilæets danske
redigeret af Jonathan Adams (15 artikler + forord)
Samfund

03-08-2015

ESJ

ansættelsessamtale

10-08-2015

ESJ

fagfællebedømmelse af artikel til festskrift

11-08-2015

ESJ

ansættelsessamtale

13-08-2015

SKA

Interview i DR P1 om bogstave ø

Antwerpen
Antwerpen
14th International
Pragmatics
Conference (IPrA
2015)

AU

18-08-2015

ESJ

fagfællebedømmelse af artikel til Danske Studier

UniversitetJubilæets danske
Samfund

19-08-2015

ESJ

Deltaget i Nordisk Netværksmøde

Roskilde

19-08-2015

IEM

Deltage i Ja til sprogs konference om vigtigheden af
fremmedsprogskompetencer

Industriens Hus

19-08-2015

Nordisk netværksmøde

20-08-2015

21-08-2015

ESJ

Nordisk Sprogmøde

Roskilde

20-08-2015

21-08-2015

IEM

Nordisk Sprogmøde

Roskilde

20-08-2015

PD

Nordisk Sprogmøde

Roskilde

20-08-2015

LR

Nordisk Sprogmøde

Roskilde

SKA

Roskilde

20-08-2015

21-08-2015

21-08-2015

ESJ/SKA

Nordisk Sprogmøde
Foredrag om sprogforståelse i praksis. Nordisk
Sprogmøde

22-08-2015

SKA

Ugens gæst i P1 om Sprognævnets opgaver

31-08-2015

ESJ

fagfællebedømmelse af artikel til Acta Linguistica
Hafniensia

ESJ

"Signere og underskrive"
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