
 

 

RERERAT FRA ANDRE MØTE I 
NASJONALKOMITEEN FOR EYP NORGE 2020 
 
Fredag 8. mai 2020 – 09.30-16.00.   Zoom Meeting- nettmøte. 
 
Til stede:  Ellen Hagen, Jon Arne Ormbostad, Marthe Wedøe, Lars-Erik Nyborg, Eva Thorshaug, Endre 
Haugland og Geir Sandøy. 
 

DAGSORDEN: 

 
12/20           Valg av ordstyrer og referent 
                      Marthe valgt som ordstyrer og Geir som referent. 
   
13/20          Godkjenning av innkalling, referat og dagsorden 
                     Ingen kommentarer til dette. 
 
14/20                       Covid-19 sin effekt på EYP Norge 
 

i) Nasjonalsesjonen 
 
Eva: Usikkerhet knyttet til avvikling, reiserestriksjoner, økonomi og smittevern.  
Avbestillingskriteriene med hotellet må avklares før nytt avtalt møte (ekstra) 19. mai.  
For øvrig følges situasjonen nøye. 
 
Ellen: De store utgiftene mest prekære.  Avbestillingsfristen fra hotellet viktig. NK juridisk 

og økonomisk ansvarlig.  
 
Alternativer diskutert vedrørende eventuelle reiserestriksjoner: Kun norske officials i 

Stavanger? Mange innspill på hvordan dette kan gjøres. 
   
Foreløpig ser det ut som det vil avvikles internasjonale sesjoner i 2021. 
 
ii) Sommersamling 
 
Siste frist for å avlyse sommersamling satt til 11. juni. Følges opp på ekstramøtet 19. mai.  
 
iii) Utsendelse av delegater.  
Problematisering vedrørende følge ved internasjonale sesjoner for elever som er ferdig 

med vgs.  
 

15/20                       Oppdatering fra «18 Nasjonalsesjon i EYP Norge- Stavanger 2020» v/Eva 
 

i) Økonomi v/ Eva 
 
 
 



 

Økt behandlingstid på søknader på grunn av Korona-situasjonen. Likevel trygg på 
økonomisk kontroll. Etter avslag fra Erasmus+ med knapp margin er en 
optimistisk med hensyn til søknaden som sendes til runde to, med forventet 
svar i juni. 

 
Av hensyn til smittevern gis det rom for dekking av ekstra tillegg for enkeltrom for 

lærere. 
Ellen sjekker opp hvilke muligheter som foreligger med hensyn til smittevern og 

overnatting for øvrige deltakere på sesjonen, før møtet den 19. mai. 
 
ii) Venues  
 
De grunnleggende venues er sikret. Hetland VGS i Stavanger blir vertsskole for de 

viktigste postene på programmet. 
 

iii) Lærerprogram 
 
Viktig å få planlagt dette i tide. NK ønsker tilbakemelding om budsjett og tidsramme. 

Lærerrepresentantene i NK ordner lærerprogram.  Innspill fra Ellen om at 
presentasjon av Erasmus+ kan være en del av dette. 

 
iv) Skoler 
 
Så langt 29 skoler som har bekreftet deltakelse, men venter snarlig svar fra 3 skoler til. 
 
v) Officials 

 
Selection panels avholdt søndag 3. mai og prosessen er i gang med å innhente 
bekreftelser fra alle officials som er tilbudt plass. 

 
vi) Topics 
Gjennomgang av topics gikk raskt unna etter grundig forarbeid. De 11 godkjente var i 

stor grad i overensstemmelse med fremlagte forslag.   
 
16/20                         Juryordning til Nasjonalsesjonen 
 
Forslag til ny juryordning 

 
Forslag til ny juryordning godkjent. Juryen skal bestå av en Head of Jury, en representant fra NK, 
en norsk jurymedlem og en internasjonal jurymedlem.  
Marthe Wedøe ble valgt til NK sin representant i juryen ved årets sesjon. 
 
Invitasjon til head of jury blir sendt ut, mens det blir open call for norsk og internasjonal 
jurymedlem. 

 
17/20                          Evaluering av regionalsesjonene 2020 
 
Nasjonalkoordinator Mats Jensen og Eva står bak evalueringen. 

 
Sesjonene i Bergen og Sandnes ble avholdt som planlagt, men Kristiansand måtte avlyse på grunn 
av Korona-situasjonen. 



 

Av konklusjoner fra evalueringen trekkes særlig frem: 
 

- Engelsk foretrukket arbeidsspråk. Bred enighet om at dette gir størst 
læreutbytte. NK slutter seg til dette. 

 
- Positivt med sesjoner i byer hvor det ikke tidligere har blitt avholdt RS – 

styrker rekruttering og lokallag. 
 

- En bør satse på å få en RS til Østlandet neste år i og med at mange 
deltakende skoler ved nasjonalsesjoner er i dette området.  Dette kan 
styrke lokallaget. 

 
18/20                            Oppdaterte vedtekter v/Endre 
 
Endre har utarbeidet nytt forslag (arbeidsdokument) til vedtekter for NK i samråd med Eva og 
Marthe.  
 
Øvrige medlemmer i NK bifaller store deler av forslaget. Ellen vil be om tilbakemelding fra jurist i 
DIKU knyttet til enkelte punkter i forslag til vedtekt. Forslaget bearbeides for mulig 
førstegangsvedtak 19. mai. Ifølge nåværende vedtekter må NK godkjenne vedtektene på to møter 
for at de skal bli gjeldende.  
   
   
19/20                           Økonomi v/Diku 
 
 Ellen redegjorde for periodisering av kostnadene og behovet for å revidere budsjettet med 
utgangspunkt i ubrukte midler. 
 Mest usikkerhet vedrørende utgifter knyttet til internasjonale sesjoner.  
Viktig med tilbakemeldinger til Diku så snart dette er klart. Midler som er mottatt og omdisponeres 
rapporteres i regnskapet. 
  
NK vedtok noen endringer i budsjettet for å imøtekomme de utfordringene som covid-19 medfører 
for gjennomføring av planlagte budsjett. 15 000 kr i avsatte midler til NK møte overføres til EYPNAA 
som bidrag for å avholde Nasjonalsesjon i september. Dette skal blant annet gå til å dekke enerom 
til lærere og gjester, for å overholde smittevernreglene. Det overføres også 5000 til samme formål 
fra avsatte midler til BNC i og med at vårens møte avholdes digitalt. 10 000 er avsatt til NK medlems 
deltagelse på Nasjonalsesjon eller IS. Disse midlene overføres også til EYPNAA til bruk på 
nasjonalsesjonen. EYPNAA redegjør for bruk av midlene i årsrapporten.  
 
 
20/20                           Oppdatering fra utsendte skoler 
 
                              Marthe orienterte om avholdte og utsatte deltakelser.  
 
21/20                         Oppdatering fra BNC v/Marthe og Eva 
 
Nettmøte - Marthe og Eva pluss to til fra EYPNAA. 
Blant vedtakene her en bestemmelse om ikke å «straffe» med utelukkelse fra internasjonale 
sesjoner om en ikke har avholdt NS (grunnet Korona-situasjonen).  
 
 



 

 
 
 
 
 
22/20                            Sommersamling v/Eva 
 
Sommersamling i Trondheim satt til 12-14 august. Planleggingen for denne i rute, med forbehold 
om nevnte situasjon knyttet til pandemien. 
 
 
23/20                            Eventuelt 
 
   
BNC board skal ha valg.  
 
Det ble bestemt å lodde stemningen for fire dagers sesjon på fremtidige NS under sesjonen i 
Stavanger. Dette må uansett drøftes i flere organer. Økonomiske begrensninger gjør at dette må 
løftes til KD, ifølge Ellen, en prosess som kommer til å ta tid. 
 
Jon Arne minnet om at han står for tur for utskifting i januar i henhold til vedtektene.  

 
 
 
Møtet hevet 15.50 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


