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Referat fra medlemsmøte og årsmøte 17. november 2009 
 
Medlemsmøte 
 
Takket være AMOPA-medlem Vigdis Jorand kunne møtet holdes på lærerværelset i 
ærverdige Oslo katedralskole. Kveldens foredragsholder var Brynhild Sirevåg, inntil nylig 
direktør for Norges hus i studentbyen i Paris og utdanningsråd ved Den norske ambassade. I 
sitt foredrag - "Fransk utdanning - tradisjon og fornyelse" - ga  hun en meget velinformert 
presentasjon av dagens situasjon i fransk utdanning og av de mange utfordringer vekslende 
utdanningsministre har stått og står overfor. Det gjelder ikke minst det store antall skoletapere 
- innvandrerungdom spesielt - som på tross av at de kan ha gått både ett og to klassetrinn om 
igjen, til sist går ut av skolen uten elementære kunnskaper. I mindre målestokk er problemene 
velkjente også hos oss. I det franske stadig like elitistisk utdanningssystem, der tradisjonen 
veier særdeles tungt, har forsøk på fornyelse ofte slått  feil. Reformer er blitt møtt med kraftig 
motstand fra de berørte og senere trukket tilbake. Felles for de senere reformer eller 
reformforsøk er at det legges vekt på basiskunnskaper, hvilket også innebærer 1.ste 
fremmedspråk, og at yrkesfagene søkes oppvurdert. Et tungrodd system har likevel vist seg 
åpent for endringer.  Som eksempel må nevnes at inntil 30 %  av studieplassene ved Sciences 
Po i dag er reservert vanskelig stilt ungdom.  
 
 I pausen før årsmøtet fikk de tilstedeværende anledning til å besøke Katedralskolens 
enestående bibliotek, Europas største og fornemste skolebibliotek. 
 
Årsmøte 
Det var ingen bemerkninger til innkallelsen, utsendt 23.10. 
 
Årsmeldingen ble presentert av Solveig Schult Ulriksen. Vedr.foreningens leder og 
nestleders mangeårige innsats i forsøk på å motvirke amerikansk språklig og  kulturell 
dominans i offentlige fjernsynskanaler ble det spurt om franske myndigheter hadde vært 
kontaktet. Til det ble det svart bekreftende. (Utfyllende informasjon: Rolf Tobiassen og Ada 
Haug Grythe hadde 24.3. et møte med kulturråden Emmanuel Michaud. Michaud henviste til 
Frédéric Strauss, "attaché audiovisuel" ved Den franske ambassade i Stockholm, som RT 
senere har hatt kontakt med. Kontakten opprettholdes samtidig som foreningen ved Mogens 
Jensen via Nordisk Råd søker å påvirke offentlige nordiske fjernsynskanaler.) 
Årsmeldingen ble deretter godkjent. 
 
Årsregnskapet  ble lagt frem av Ola Ribsskog som fikk berøm for sin regnskapsførsel. I 
forbindelse med kontingentinnbetalingen 2010 ber Ribsskog innstendig om at medlemmene 
sørger for å identifisere seg - oppgi navn ved betalingen! Henvendelser til banken koster kr 
100 pr. medlem som skal identifiseres. 
 
Valg - Ada Haug Grythe og Solveig Schult Ulriksen, begge på valg, ble gjenvalgt. Kjell 
Worren går ut av styret. Nytt styremedlem: Brynhild Sirevåg, ble valgt med akklamasjon. 
 
Kolsås, 24.11.2009 
Solveig Schult Ulriksen 
 
 


