Visste du at..
.. 20-25 millioner mennesker kan forstå deg når
du snakker norsk
.. sammen utgjør de nordiske landene verdens
10. største økonomi, større enn Russland og
Brasil

Foreningen Norden er en kultur-

bærer og pådriver for nordisk samarbeid.
Foreningen skal styrke den nordiske samfølelsen gjennom å formidle kunnskap om
nordisk kultur, språk, historie og nordiske samfunnsforhold, samt bidra til å formidle nordiske
opplevelser.

.. du har rett på studieplass i de andre nordiske
landene
.. 80-90% av ordene i en svensk/dansk tekst er
like eller likner på de norske oversettelsene

Kontakt:

Med vårt skandinaviske
språkfellesskap kan du..
.. treffe snygga flickor eller smukke drenger og
uttrykke følelsene dine på ”eksotisk” norsk

Heidi Lønne Grønseth (prosjektleder)
tlf: 953 64 760
e-post: brukskandinavisk@norden.no
www.brukskandinavisk.no
Foreningen Norden
Harbitzalléen 24, 0275 Oslo
tlf: 22 51 67 60
e-post: foreningen@norden.no
www.norden.no

$

.. forstå tekstene til Kent og Nik & Jay, og
replikkene i Forbrydelsen og Beck
.. øke dine studie- og jobbmuligheter, se bare
på svenskene og islendingene som arbeider i
Norge!
Bruk skandinavisk! er støttet av:

illustrasjon / design: Jon Marius Nilsson (www.jonmariusnilsson.no)

www.brukskandinavisk.no

Kortfilmkonkurranse!

• Vinn en reise til et nordisk land til en verdi
av kr.10.000,-

Bruk skandinavisk! er en holdningskampanje
med formål å bevisstgjøre unge om verdien
av, og mulighetene som ligger i, det skandinaviske språkfellesskapet.
Det skandinaviske språkfellesskapet gir oss
tilgang til vår egen kultur og er et grunnlag
for en felles identitet i Norden. Språkfellesskapet er en forutsetning for deltakelse i det
nordiske kultur- og samfunnslivet. Bruk skandinavisk! ønsker å bidra til å naturliggjøre bruken
av dansk og svensk i så vel utdanning som på
fritiden. Kampanjen vil bidra til å gjøre skandinaviskspråklige tekster og kultur mer tilgjengelig og vise det morsomme, interessante,
faglige og kulturelle mangfoldet som kommer
fra de nordiske landene. Foreningen Norden,
som står bak kampanjen, oppfordrer alle til
å gi dansk og svensk språk en sjanse og ta i
bruk hele det skandinaviske språkfellesskapet!

Visste du at..

.. nordisk språk er en obligatorisk del av læreplanene for grunnskole og videregående skole?

Lag en kortfilm som tar opp tanker, spørsmål eller
erfaringer rundt skandinavisk språk og språkforståelse. Humor, alvor, språk, musikk, bilder og
animasjon, det er bare å slå seg løs!

Bruk skandinavisk! har laget et undervisningsopplegg, tilpasset læreplanen og klappet og klart til
bruk. Opplegget inneholder ferdigformulerte oppgaver, veiledning for lærere, samt generelle tips for
undervisning i nordisk språk.

Frist for innsending: 15.november 2010
Sjekk ut konkurranseregler og innsendte bidrag på
www.brukskandinavisk.no

Bruk skandinavisk! arrangerer besøk av forfattere
som snakker og skriver på dansk eller svensk.
Kanskje det kan komme en forfatter til din skole eller
ditt bibliotek?
Finn ut mer om dette på www.brukskandinavisk.no

Skrivekonkurranse!
• Vinn en iPad!

Har du et minne fra en ferie i Danmark, noen tanker
om hvorfor og hvordan vi bør bevare og videreutvikle det skandinaviske språkfellesskapet eller en
god historie om språklige misforståelser?
Skriv en tekst og bli med i konkurransen.

Vår jury kårer en vinner under og en vinner over 19
år. Vinnerbidragene vil bli trykket i Magasinet Norden.
Frist for innsending: 15.november 2010
Sjekk ut konkurranseregler på
www.brukskandinavisk.no

