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   NORVEGE 

 

ÅRSMELDING 2015 
 
AMOPA Norvège ble stiftet 8. mars 2005 – det vil si at foreningen hadde 10-årsjubileum i 
2015. Foreningen har per 31.12.2015 40 medlemmer, hvorav 19 abonnerer på ”La Revue de 
l’AMOPA”.  
 
Foreningens formål er å fremme fransk språk og kultur i Norge og bidra til styrket samarbeid 
mellom Norge og Frankrike, spesielt innenfor utdanning og forskning.  
 
Styret har etter årsmøtet den 28. januar 2015 bestått av: 
Brynhild Sirevåg, leder 
Turid Henriksen, nestleder og nettansvarlig 
Else Boon, kasserer 
Bente Christensen, sekretær 
Kari Aaser Quarré og Rolf Tobiassen, styremedlemmer  
 
Det ble i året 2015 holdt 5 styremøter og arrangert 10 medlemsarrangementer, i samarbeid 
med Alliance Française. 
 
 
1. MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER. 

 
28. januar: Morten Nordhagen Ottosen, L’Héritage de Napoléon. 
29. januar: Jean-Yves Lingner, A la découverte des vins de la Vallée du Rhône. 
26. februar: Barth Niava, La culture ”Nouchi” ivoirienne. 
12. mars:  Jacky Billeau, La France ou l’invention de l’Hexagone. 
6. mai: Nils Magne Knutsen, La Recherche-ekspedisjonen til Arktis 1838- 1840. 
17. september: Arild Sundt og Lars Joakim Tveit, Soirée chansons Jacques Brel. 
7. oktober: Harald Herresthal, Rhapsodie norvégienne. Norsk musikk i Frankrike på Edvard 
Griegs tid. 
5. november: Holger Kofoed, La collection française du Nasjonalmuseet (omvisning 
Nasjonalmuseet) 
26. november: Georges Gaspard, Le Maréchal Lyautey au Maroc. 
19. desember: Film om Edith Piaf, « La vie en rose (La môme)» (Cinemateket.) 
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Foredragene arrangeres vanligvis i lokalene til Institut français i Oslo. AMOPA Norvège 
legger stor vekt på å samarbeide med andre foreninger med fransk tilknytning, slik som  
Alliance Française, Souvenir Normand, l’Union des Français de l’Etranger/Section de  
Norvège og på kontakten med Institut français i Oslo. Derfor inviteres medlemmer av 
disse foreningene til våre medlemsmøter og våre medlemmer til tilsvarende møter i de 
nevnte foreningene.  

 
2. ANDRE AKTIVITETER OG TILTAK 

 
2.1. Tiltak til støtte for fransk språk. 

AMOPA Norvège har som et av sine fremste prioriteringsområder å motivere ikke-
franskspråklige elever til å velge fransk som fremmedspråk. I samarbeid med den finske 
AMOPA-foreningen har dette gitt konkret utslag i opprettelsen av nettstedet 
http://pourlefrancais.com Claude Anttila, leder for den finske seksjonen, er ansvarlig for 
nettsiden.  
 
Som ledd i videreutvikling av nettsiden og arbeidet for å fremme franskens stilling, ble 
seminaret ”Comment faire la promotion du français dans les pays de langue allemande?”  
avholdt i Berlin den 16. og 17. april 2015. Claude Anttila, Turid Henriksen og Rolf 
Tobiassen var initiativtakere til seminaret, som ble arrangert i samarbeid med Christine 
Kayser fra den nordtyske AMOPA-foreningen, den franske ambassaden i Berlin og 
fransklærerforeningen i Berlin. Seminaret var rettet mot lærere i fransk som 
fremmedspråk, og det var påmeldt over 30 personer. Deltakerlandene var Finland, Nord-
Tyskland, Norge og Sveits. OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) var 
invitert, men hadde ikke anledning til å delta denne gangen. De sier seg imidlertid 
interessert i å delta neste gang et slikt seminar skal arrangeres. Claude Antilla er allerede i 
gang med å forberede et nytt seminar for Norden og de baltiske stater, med Tallinn som 
møtested. Datoer vil bli 26. og 27. august 2016. AMOPA Norvège kommer ikke til å ha 
ansvar for dette seminaret, men vil bistå hvis det er ønskelig. Det foreligger en fyldig 
rapport fra Berlin-seminaret, som er sendt medlemmene tidligere, og som ligger på vår 
nettside. 
 
AMOPA Norvège følger med interesse utviklingen i rekrutteringen til franske gymnas. 
SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) opplyser blant annet at det var 62 
søkere som ville gå på treårig allmennfaglig gymnas i Frankrike, hvorav 17 gutter, noe 
som er et godt tegn. Til tross for at norske gutter helt siden 1918 har kunnet få fransk 
baccaleauréat ved Lycée Corneille i Rouen, har jentene de seneste årene vist større 
interesse enn guttene for gymnasutdanning i Frankrike. Nå tas det opp gutter også i Lyon, 
og for første gang er det tatt opp jenter, sammen med gutter, i Rouen. Den positive 
utviklingen gjelder også de treårige yrkesfaglige studieretningene.   
  

2.2 Kontakt med AMOPA France. 
En ny avtale med AMOPA France er undertegnet. Den innebærer en friere stilling for 
AMOPA Norvège (og storparten av de utenlandske seksjonene) og medfører at våre 
statutter må endres. Se egen årsmøtesak. 
 
De siste fire årene har AMOPA Norvège hatt god kontakt med hovedstyret i AMOPA 
France, siden Rolf Tobiassen har vært medlem der. På årsmøtet for AMOPA France i 
2015 ønsket ikke Rolf Tobiassen å stille til gjenvalg. Den nye avtalen innebærer for øvrig 
blant annet at man som medlem av en utenlandsk seksjon ikke er valgbar til hovedstyret i 
AMOPA France; ønsker man å bli valgbar, må man i tillegg melde seg inn i AMOPA 
France. 
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 2.2.1  Samarbeid med lokale franske AMOPA-foreninger. 
 

På grunn av manglende aktivitet og kontakt de senere årene har AMOPA Norvêge sagt    
opp samarbeidsavtalen med AMOPA Haute-Garonne (Toulouse). Vi undersøker nå 
muligheten for en samarbeidsavtale med Basse Normandie (Caen), som ligger 
geografisk nærmere og som tradisjonelt har vist større interesse for det nordiske. 

 
 2.3 Opprettelse og utvikling av nettstedet til AMOPA Norvège. 

Turid Henriksen har utviklet nettsiden til AMOPA Norvège, og er nettansvarlig. Adressen 
er http://amopanorvege.wordpress.com. Det er en lenke fra vår nettside til AMOPA 
France http://www.amopa.asso.fr De av medlemmene som fremdeles ikke har vært inne 
på vår nettside, anbefales å gjøre det. Man finner både nyheter og historikk om AMOPA 
Norvège. 
  

2.4 Kontakt med Institut francais d´Oslo. 
Institut Français viser velvilje overfor AMOPA Norvège ved at vi får lov til å benytte 
instituttets lokaler til våre medlemsmøter. I 2015 undertegnet vi en egen avtale med IF om 
dette. IF sørger også for å spre informasjon om våre medlemsmøter på sin nettside.  
I 2015 har styret foreslått 5 personer som kandidater til Les Palmes Académiques. Vi har 
fått vite at dekorering av tre kandidater som styret tidligere har foreslått, er innvilget i 
2015. Utover dette har vi ikke hatt noen kontakt med IF i 2015. 
 

2.5 OFNEC  
Fremtiden for OFNEC (Office Franco-Norvégien d’Echanges et de Coopération) i Caen 
bekymrer oss fortsatt, etter at Universitetet i Oslo har besluttet å trekke seg ut av det 
nasjonale universitetssamarbeidet om finansiering av undervisningsleder i Caen. Rolf 
Tobiassen holder kontakten med samarbeidsstyret, for å holde AMOPA Norvège oppdatert 
mht. situasjonen. Det er for øvrig blitt opplyst at det har meldt seg 31 søkere til årskurs ved 
OFNEC, noe som viser at det er interesse for dette tilbudet. 

  
  
 

Oslo 3. januar 2016 
 
 
    For styret 

     Bente Christensen 


