
Kjære Palme-dekorerte. 
 
 
Vårt andre ordinære medlemsmøte ble avholdt 6. oktober 2005 i Oslo, 
Universitetet i Sentrum. 17 medlemmer møtte frem på 
Universitetsplassen kl. 16.30. Det var gledelig å se at et par av våre 
medlemmer utenbys hadde lagt turen til hovedstaden ved denne 
anledning. 
 
Møtet startet med en omvisning i Urbygningen som nå er totalrenovert 
med dekorasjoner som er ført tilbake til de opprinnelige fra 1851-54. 
Vi fikk en meget god og levende innføring i dette store 
restaureringsarbeidet ved Statsbygg av seniorarkitekt Ragna Weider.  
Hun hadde vært med på det imponerende arbeidet fra starten av og 
visste mye! Vi fikk se Gamle Festsal som er blitt et nydelig lokale der 
alt innventar er ført tilbake til sitt opprinnelige utseende. Videre fikk 
vi se møtesaler, rektors gamle kontor og et par forelesningssaler i 
tillegg til en rettssal for studenter, alt innredet med møbler i datidens 
stil. Overalt er det dessuten installert helt moderne teknisk utstyr som 
fullt ut ivaretar bygningens funksjon som undervisningslokaler.  
Omvisningen varte vel 1 time og  ble en fin start på resten av møtet.  
 
Selve møtet foregikk i personalkantinen ved Det juridiske fakultet, et 
hyggelig lokale med store runde bord som ga oss god anledning til å 
bli bedre kjent, og som bidro til den gode stemningen. Medlemmene 
ble servert et glass vin før Kari Skogen, rektor ved Vågsbygd 
videregående skole i Kristiansand, snakket om  „Erfaringer fra bruk 
av TROLL-avtalen og skolesamarbeid med Frankrike. Kan det 
gjøres mer ? (Jfr. Innføring av 2. fremmedspråk som obligatorisk 
fag i ungdomsskolen fra høsten 2006). Foredraget var meget grundig 
og interessant, og vi fikk lære mye om de muligheter som eksisterer 
for fransklærere og elever, og om situasjonen for skoleledere og 
lærere i forhold til den nye reformen. Som skoleleder og tidligere 
fransklærer er Kari Skogen godt plassert for å se de muligheter og 
begrensninger som den nye reformen fører med seg. Etter foredraget 
ble det servert rundstykker, vin og frukt samtidig som det ble en ivrig 
debatt både om franskens stilling i skolen idag og i fremtiden, og om 
muligheter for å styrke språkets posisjon. Et medlem påtok seg å se 



om hun kunne hjelpe NRK å finne frem til en fransk serie lik “Hélène 
og gutta”, som hadde stor suksess for noen år siden, og vel bidro til å 
rekruttere til faget fransk i skolen. Det ble etterhvert mange 
debattanter, men ordstyrer, viseformann Lars Ulsnes,  ledet 
ordvekslingen på en utmerket måte slik at mange forskjellige 
synspunkter  kom frem.  
 
Andre del av programmet gikk ut da vår kåsør Jørgen Aarhoug 
dessverre måtte melde forfall. . 
Tredje del av møtet ble ledet av formannen Rolf Tobiassen og gjaldt 
“Hva gjør foreningen, og hva bør den gjøre?”  Formannen 
informerte medlemmene om styrets initiativ for å opprette en 
„jumelage“ med AMOPA-foreningen i Haute-Garonne i Frankrike. 
Spørsmålet om ”jumelage” ble forelagt formannen på AMOPA’s 
kongress i Grenoble i juni der han representerte vår forening.  Styret 
har siden mottatt flere henvendelser fra denne foreningen i Toulouse 
og ønsker å gå inn for å opprette et slikt samarbeide. Som mange vil 
vite, er det to viktige norske studieprogrammer i Toulouse, og en 
kontakt med studenter der kunne f.eks. inngå i samarbeidet. 
Medlemmene støttet enstemmig opp om dette forslaget fra styret som 
nå vil arbeide videre med saken.  
Det ble også orientert om arbeidet i komitéen som prøver å få TV5 inn 
som del av det ordinære kanaltilbudet. 
Til slutt takket sekretæren Kari Aaser Quarré for innsendte 
informasjonsskjemaer fra medlemmene der de har gitt uttrykk for 
tanker og idéer om foreningens arbeid i tiden fremover. Flere kom inn 
på de samme temaer der en styrking av kontakten mellom Norge og 
Frankrike på alle områder, var et av de fremste. I tillegg har mange 
understreket hvor  viktig det er å spre kunnskap om Frankrike og 
studiemuligheter der til norsk ungdom.  Det ble fra styrets side ytret 
ønske om at medlemmene tenker over hva de selv kan bidra med når 
det gjelder dette arbeidet. Styret ser meget gjerne at medlemmene 
kommer med innspill! 
  
Møtet ble hevet kl. 19.30. En liten gruppe fortsatte det  hyggelige 
samværet over god mat og drikke på restaurant Louise, og håper at 
dette tiltaket også kan foreslås i etterkant av fremtidige møter. 
 



Neste møte vil finne sted i mars 2006 og vil bli lagt sammen med 
årsmøtet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kari Aaser Quarré 
For Styret 
 
 
 
 
 
                            


