Kære Forældre på 8. årgang

Vi har inviteret jeres børn til at deltage i projektet Nordens Dage.
Nordens Dage er et interaktivt digitalt undervisningsforløb, der sætter fokus på Norden og
nabosprogsundervisning. Med Nordens Dage etablerer vi et univers, hvor skoleelever fra hele Norden
kommunikerer med hinanden på de 3 nabosprog, svensk, norsk og dansk. Vi benytter os af nettets mange
muligheder, lader eleverne møde hinanden og samarbejde på kryds og tværs af landegrænserne. Men
Nordens Dage handler ikke blot om nabosprog, det handler også om Nordens historie, Nordens natur og
kultur, og ikke mindst handler Nordens Dage om eleverne og deres liv i Norden. Nordens Dage løber af
stablen i efteråret 2018. Den 25, 26 og 27 september kulminerer Nordens Dage med en event, hvor
eleverne udfordres i at samarbejde via de 3 nabosprog, dansk, norsk og svensk.
Nordens Dage udvikles af “Videnscenter for Integration”, www.vifin.dk . Projektet er finansieret af
Nordplus ( under Nordisk Råd) , Vejle Kommune, og Hanaholmen Kulturcentrum.
Under projektforløbet vil der være opgaver, hvor jeres børn kan medvirke på lyd, billeder og video, f.eks
bliver de bedt om at præsentere klassen for de andre deltagere. Alle opgaver afleveres i et lukket forum,
der kræver et login. Under projektperioden vil der blive arbejdet i Googles værktøjer, herunder Google +
og Youtube. Efter projektperioden vil elevernes brugerkonti dog blive nedlagt, så man ikke kan tilgå
materialerne ad den vej, når projektet er slut.
Når Nordens Dage er slut, vil vi have række interessante afleveringer i form af små film, og disse film vil
vi gerne have lov til at vise på vores side www.norden-online.dk og til nordiske konferencer så andre
også kan se dem. Vi vil derfor bede jer om at tage stilling til, om jeres børn må medvirke på billeder, lyd
og film.
Hvis der trods accept skulle forekomme billeder, lyd, eller filmklip, som I ønsker slettet, fra siden
www.norden-online.dk bedes I henvende jer til admin@nordensdage.nu
Venlig hilsen

Vifin
Skemaet udfyldes og afleveres til Else Bjerre.
På forhånd tak.
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Må dit barn medvirke i film som vises på www.nordensdage.nu
Må dit barn medvirke på billeder som vises på www.nordensdage.nu
Må dit barn medvirke i lydoptagelser som man kan høre på
www.nordensdage.nu
Må vi gemme optagelserne i 5 år
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