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Referat månedsmøde i Internationalt 
Netværk december 2021 
 
Til stede: Ann, Harun, Bertram, Rebekka, Tobias 
Fraværende/Afbud: Oliver 
Referent: Tobias 
 
Dagsorden 
 
0 Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt om E-mpACT projektet tilføjet om siden sidst 
 
1 Siden sidst 

1 Møde i ABN med drøftelse af Demokratiskolen (herunder en folder for 
Demokratiskolen) samt politiske prioriteter (herunder at blive den stærkeste 
politiske magt for en ligeværdig barndom i hele Norden, at oprette en nordisk 
lejr, at starte et Nordisk Børne- og Ungeråd for Arbejderbevægelsen) 

2 E-mpACT: Youth for inclusive e-education: Et project om evaluering af COVID-19s 
indvirkning på børn samt udvikling af online uddannelsesværktøj for 
organisationer. Tidsperioden er marts 2022 til februar 2025. 

 
Harun orienterede om at Demokratiskolen fyldte meget på seneste ABN møde, som Harun 
og Ann deltog i. Mødet foregik 27.-28. november i Oslo. 
 
Temaet for den kommende Demokratiskole bliver ”fremtidens ledere”. Det kommer til at 
være fire seminarer – et i hvert land. Seminarerne kommer til at ligge i marts, maj, 
september og oktober. Den danske del af Demokratiskolen bliver i maj 2022. Output for 
deltagerne bliver at lede processer samt organisering af medlemmer. I Danmark kommer 
seminarer til at handle om hvordan man bliver gode demokrater på nettet. 
Målgruppen er 15-20 år. Tobias laver en folder som hvert land kan rette og tilpasse i. 
 
Datoerne er: 
25.-27. marts i Finland, ungt lederskab 
6.-8. maj i Danmark, sociale medier og fake news 
2.-4. september i Norge, miljø og klima 
28.-30. oktober i Sverige, økonomisk lighed og børns opvækst vilkår 
 
Foruden Demokratiskolen fastlagde ABN tre politiske prioriteter for de kommende fem år.  

1. Nedsættelse af et ungeudvalg som kan mødes et par gange om året. Udvalget 
kommer til at bestå af tre fra hvert land. Én fra den seneste Demokratiskole, én 
fra den kommende Demokratiskole samt én ung fra hver organisations 
hovedbestyrelse. Det er ikke besluttet endnu hvad ungeudvalget skal drøfte, men 
tanken er at ungeudvalget skal fungere som en rugekasse for kapaciteter i ABN. 

2. ABN ønsker at være en naturlig sparringspartner for Fagbevægelsen i Norden. 
Herunder deltagelse i SAMAK (Arbejderbevægelsens nordiske 
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samarbejdskommitté). En konkret handlingsplan for denne ambition konkretiseres 
på et kommende møde i ABN. 

3. ABN ønsker at lave en nordisk lejr. Hvordan det nærmere skal foregå, bliver 
konkretiseret på et kommende ABN møde. 

 
Tobias orienterede om at DUI-LEG og VIRKE er kommet med i E-mpACT projektet hos IFM-
SEI, som handler om at undersøge COVID-19s indvirkning på børn samt undersøge hvordan 
man laver god undervisning online.  
 
Det næste der sker er at Tobias laver en projektplan for projektet, som skal bruges til at 
finde folk til at indgå i projektet. Herefter bliver projektplanen sendt til Internationalt 
Netværk, som godkender projektplanen og udvælger en tovholder fra Internationalt 
Netværk. Eksempelvis Sofie Kümpel, Victoria fra Aalborg og Rosa fra DUI København kunne 
være interessante udvalgsmedlemmer. Tobias laver desuden et internt rekrutteringsskema 
der kan bruges til at koordinere rekrutteringer til opgaver. 
 
2 Velkomst til nye medlemmer 
Bertram, Oliver og Rebekka bydes velkommen og organisering af Internationalt Netværk 
drøftes. 
HANDLING: Internationalt Netværk konstituerer sig med arbejdsopgaver. 
 
Netværket præsenterede hinanden. 
 
Følgende blev konstitueret på mødet: 

- Demokratiskolen: Rebekka (og dermed også ABN møder når det er relevant) 
- Common Ground: Sandra og Ann assisteret af Tobias 
- Kids Got Rights: Tobias og LBU 
- ABN: Ann og Harun samt Rebekka når det giver mening  
- IFM-SEI: Tobias screener indhold der kommer fra IFM-SEI 
- E-mpact: Tobias samt et udvalg der bliver nedsat senere 
- IFM-SEI Congress: Følgende personer har bekræftet at de kan deltage: Rebekka. 

Tobias deltager fordi han skal til projektmøde med E-mpact d. 20.22. april.  Harun 
vender tilbage om han kan deltage. Ann og Bertram kan ikke deltage. Tobias 
spørger Oliver om han kan deltage. 

- Børn Hjælper Børn fonden: Ann 
 
Tobias laver en projektmatrix over hvem der har hvilke opgaver i en oversigt som passer i 
strukturen i den internationale strategi. 
 
3 Drøftelse af kommissoriet for Internationalt Netværk 
Der udarbejdes et kommissorium så det er klart for alle hvad netværkets arbejdsopgaver 
er, hvem der har hvilke opgaver samt hvordan netværket gerne vil arbejde. 
Tobias har lavet et udkast, hvor der mangler en mødeplan, budget samt eventuelt aftaler 
om hvordan netværket arbejder. 
HANDLING: Udkast til kommissorium drøftes og godkendes til efterfølgende behandling i 
hovedbestyrelsen. 
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Netværket gennemgik udkastet til kommissoriet. Tobias deler kommissoriet med Jane og 
sender det til godkendelse i hovedbestyrelsen på et kommende møde. 
 
4 Fastlæggelse af mødeplan for første halvår 2022 
Internationalt Netværk fastsætter en mødeplan frem mod sommeren 2022, og Tobias 
udsender herefter kalenderinvitationer til møderne. 
HANDLING: Der fastlægges en mødeplan frem mod sommeren 2022. 
 
Næste månedsmøde er torsdag d. 6. januar kl. 17-19 online. Her fastlægges mødeplan 
frem til sommer. 
 
5 Netværksmøde i European Falcon Network 
Ann deltager som minimum i European Falcon Network, som foregår samtidigt med 
månedsmødet. 
HANDLING: Ann deltager som minimum i netværksmødet, for at få informationer om hvad 
der rør sig i IFM-SEI i Europa regionen. 
 
Ann deltog i netværksmødet hvor blandt andet Congress og Common Ground blev drøftet. 
 
6 Kommende arrangementer 

- Congress XXIX, 21.-24. april 2022 i Østrig 
o 9. marts er deadline for at booke billetter 

- Common Ground lejren, 29. juli til 8. august 2022 
 
7 Eventuelt 
Ann nævnte at det på et tidspunkt vil være godt at blive certificeret til at kunne lave 
ansøgninger til EU. 
 
8 Næste møde 
Næste møde er torsdag d. 6. januar kl. 17-19 online. 


