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Siden Forlaget Komma sendte serien om 
Søren og Mette på gaden i nye udgaver sidst 
i maj måned, har bøgerne samlet solgt over 
50.000 eksemplarer – skriver: femti tusinde. 
Både anmeldernes og læsernes modtagelse 
af læsesystemet, der stammer helt tilbage 
fra 1954, har været overvældende positiv. Se 
også Opslagstavlen i ”Skolebiblioteket” nr. 
6-2014. 

HUSK 
… at kigge ind på foreningens hjemme-
side under Anmeldelser. Her kan du læse 
anmeldelser af udvalgt bogligt materiale. 
www.skolebibliotekarer.dk

BMFs Børnebogspris 
Skuespilleren, filminstruktøren og nu også 
forfatteren Hella Joof (f. 1962) modtog 
søndag d. 28. september årets børnebogs-
pris ved BMF's (BMF Komiteen, tidligere 
Boghandlermedhjælperforeningen) og 
HK's årlige arrangement. For at sætte 
fokus på hvor vigtigt og dejligt, det er 
at læse med børn, 
har BMF de sidste 
mange år én gang om 
året budt indenfor i 
HK Hovedstaden til 
arrangementet "Børn, 
Bøger og HK". Prisen 
er på 20.000 kr. .

Danmark læser 
I Brønderslev Kommune har projektet 

med fokus på familien som målgruppe 

vist, at det kan lade sig gøre at skabe 

succesfulde læsende familier. Kodeordene 

for succesen er målrettede tilbud, som 

passer ind i familiens hverdag og giver 

mening for store og små. 

16 familier læser sammen og mødes 

i Brønderslev for at udforske samme 

univers, som er skabt af forfatteren 

Josefine Ottesen. Projektet er et  

samarbejde mellem Josefine Ottesen 

og Brønderslev Kommune med støtte 

af Børns Møde med Kunsten. Brønderslev 

Kommune har siden foråret samarbejdet 

med forfatteren Josefine Ottesen om 

at videreudvikle begrebet læseklubber 

og har derfor skabt Læsefamilier, som 

samles i et fællesskab om den gode 

historie., som i dette tilfælde består 

af romanen ”Helgi Daner”, som først 

udkom i oktober i år. Læs mere på:

http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/

DelDinViden/Artikler/2014/9/2_121603

Børnenes Boghandel
Lizzie Aurvig (f. 1951), butikschef i Børnenes 

Boghandel, er gået på pension efter 38 års 

ansættelse, de seneste 16 år som leder af 

boghandelen. Ny leder er Siv Thaysen Fred-

riksen, der er uddannet bibliotekar.

Lizzie Aurvig Siv Thaysen 
Fredriksen

Danmark har nomineret følgende 
to værker til Nordisk Råds børne- 
og ungdomslitteraturpris 2014: 

Louis Jensen og Lilian Brøgger (ill.)

Halli! Hallo! Så er der nye firkantede historier

Gyldendal, 2012.

Hanne Kvist
To af alting
Gyldendal, 2013..

Det er den nationale komité, som  

Kulturministeriet har udpeget for 4 år, der 

nominerer. Komiteen består af forfatteren 

Cecilie Eken, Jens Raahauge og Søren  

Vinterberg (suppleant).

Nordisk  
Barnbokkonferense 2015 

Fra den 2.-4. februar 2015 afholdes den  
traditionsrige nordiske børnebogskonference 
i Stavanger, som er mødested for børnelitte-
raturens fagfolk. Det bliver et todagesseminar 
om det, der aktuelt rører sig i børnelittera-
turen. IBBY Danmarks formand Vagn Plenge 
har bedt Jens Raahauge, Dansklærerforeningen, 
om at deltage i planlægningsgruppen, der 
kan ses på billedet ved siden af denne  
artikel. Jens Raahauge er fotografen..

Priserne i kø til Finderup 
Kommunernes Skolebiblioteksforenings 
forfatterpris 2014 ved Edvard Pedersens 
Biblioteksfond gik til Mette Finderup for  
hendes forfatterskab symboliseret i serien 
"Den grønne ø". Prisen blev overrakt på  
konferencen "Litteraturens ansigter" i  
september og er på 30.000 kr.

BØFA prisen 2014 
Årets vinder af BØFA prisen 2014 (BØFA står for 

Børnebibliotekarernes Faggruppe under BF) 

Rachel Røst og hendes projekt Læs for livet. 

Siden  2012 har Læs for livet indsamlet bøger 

og sammensat små biblioteker, som projektet 

etablerer på krisecentre, døgninstitutioner, 

børnehjem m.m.
Se mere på http://www.laesforlivet.dk/
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Hvordan skal vi dog løfte opgaven? 

LEDER

Jeg har i skrivende stund lige været til UVM’s konference om det pædagogiske lærings-
center. Læringskonsulent Thomas Jensen fortalte i sit indlæg om lovgrundlaget og den 
ny bekendtgørelse, som nu har været gældende i to måneder. Hans indlæg var meget 
inspirerende med mange idéer til, hvordan man på PLC’erne kan udlægge teksten – altså 
konkrete forslag til hvordan man kan agere ude på skolerne. Han sagde bl.a., at PLC 
måske, men ikke nødvendigvis var et rum. Det var i hvert fald en funktion, og det var i 
allerhøjeste grad en idé.

Thomas Jensen gav mange eksempler på spændende og udviklingsorienterede tiltag fra 
PLC’s side, som kan hjælpe reformen på vej, men der er lige nogle forudsætninger som 
skal være i orden for, at det kan lykkes.

En af forudsætningerne for, at det kan lykkes, er, at skolelederen og medarbejderne på 
PLC i tæt samarbejde planlægger tiltagene i tråd med skolens udviklingsplan, og at skole-
lederen derefter legitimerer indsatserne i tydelige udmeldinger til hele skolen.

En anden og helt grundlæggende forudsætning er, at skolelederen har sat et team  
omkring PLC, der har de rette kompetencer. Alle de opgaver, der beskrives i  
bekendtgørelsen, kan ikke løses af en enkelt medarbejder. Det er en bred vifte af  
kompetencer, der er brug for. Derfor skal man ikke kun tænke på skolebibliotekaren og 
it-vejlederen, som traditionelt har været de personer, der var omkring læringscentret. 
Hvorfor ikke invitere AKT-vejlederen, dansk som andetsprogs-vejlederen, læsevejlederen 
og de fagfaglige vejledere ind i et samarbejde, hvor man samlet set kan løfte opgaven? 
Det kan også være, at man på skolen har nogle andre ressourcepersoner, der vil være 
oplagte parter i det udviklingsarbejde, skolen skal i gang med.

Hvis man på den måde breder læringscentret ud, kan det måske også afhjælpe nogle af 
de bekymringer, jeg har lyttet mig til blandt vores medlemmer, når de er blevet præsen-
teret for den nye bekendtgørelse. Bekymringer over, hvordan ’jeg’ dog skal kunne løse alle 
de opgaver, der er beskrevet. ’Jeg’ ved fx ikke nok om evaluering til at vejlede mine kolleger,  
eller ’jeg’ er først lige ved at lære de nye fælles mål at kende, så det kan jeg ikke vejlede 
andre i. Måske kan en anden af skolens vejledere løfte den opgave? Og hvis ikke man kan 
finde en, der kan løfte opgaven, må skolelederen sørge for at uddanne nogen til det.

Endnu en forudsætning for, at projektet kan lykkes, er ressourcer. Hvis PLC skal være en 
væsentlig part i at få reformen på vingerne, så skal der være tilstrækkelig med ressourcer 
til arbejdet. Og en væsentlig ressource er tid. Tid til at planlægge, tid til at eksperimentere, 
tid til at fordybe sig, tid til at forberede vejledning, tid til at sætte sig ind i nye ting (materialer,  
metoder, værktøjer), tid til at sætte sig ind i de nye forskningsresultater, tid til at arbejde 
med KulturCrew, Elevagenter, Legepatruljer eller andre måder at inddrage eleverne på, tid 
til koordinering osv. Det koster at udvikle skolen, men kvaliteten bliver så også bedre, og 
det var jo lige præcis det, der var formålet med reformen.

Den sidste forudsætning jeg vil nævne, er det, man i Kolding Kommunes funktionsbe-
skrivelse har valgt at kalde PLC-medarbejderens profil. Det er 
nødvendigt også at være udfarende, engageret, udviklingsorien-
teret, hvis man skal løfte opgaven. Men det punkt er jeg sikker 
på, at vores medlemmer lever fint op til. 

God vind til alle jeres PLC’er!  

Birgitte Reindel, 
formand for Danmarks Skolebibliotekarer

Danmarks 
Skolebibliotekarer
www.skolebibliotekarer.dk
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Af Mariann Faurholdt Espensen, 
Kommunikationskonsulent I Silkeborg 
kommune

Nyt samarbejde mellem 
kommuner og universiteter 
skal motivere skoleelever  
til at bruge nye teknologier,  
så de kan eksperimentere  
sig frem til løsninger på  
hverdagens problemer. 

"Mange har den opfattelse, at børn og 
unge i dag er digitale eksperter. Det 
er helt forkert. I virkeligheden ved de 
meget lidt om teknologi.” 

Ordene kommer fra Ole Sejer Iversen, 
professor på Aarhus Universitet og 
en af landets førende eksperter i 
relationen mellem børn, teknologi og 
læring. Derudover sidder han med i 
styregruppen i FabLab@SCHOOL  
(herefter kaldt FabLab) et nyt initiativ,  
der skal inspirere skoleelever i  
Silkeborg, Vejle og Aarhus Kommuner 

til at forstå, udnytte og udvikle ny 
teknologi.

- Børn og unge er storforbrugere af 
teknologi. Deres lommer og tasker 
bugner med smartphones, tablets og 
computere, men de forstår kun at  
betjene dem. Teknikken bag skærmen 
er et lukket land. De bruger løs i 
blinde af det, som andre har tilrettelagt 
 for dem – uden at spekulere over,  
om det er godt eller skidt, siger han 
og uddyber:

- Hovedparten af den teknologi, som 
danske unge omgiver sig med, bliver 
udviklet langt fra deres virkelighed og 
med en dagsorden, der ikke altid tjener  
de unge bedst. Det skal FabLab lave om 
på. Børn og unge skal bestemme over 
deres smartphone – ikke omvendt. De  
skal lære at forstå teknikken og selv være 
i stand til at designe dens funktioner, så 
de passer ind i netop deres hverdag. 
FabLab er en forkortelse for  
Fabrikations Laboratorium, et værk-
sted, hvor skoleelever kan realisere 
gode idéer ved hjælp af den nyeste 

teknologi, fx 3D printere og  
laserskærere. Her kan de også få hjælp 
til at komme bag om teknikken og  
videreudvikle på den. Eleverne skal 
bl.a. lære at ’hacke’ en computer. At 
’hacke’ har i daglig tale fået en negativ 
klang, men betyder i virkeligheden 
bare, at man åbner enheden,  
skiller elektronikken ad og samler  
den igen på en ny måde, så den får 
den ønskede funktion.

Digital dannelse 
Projektet er organiseret forskelligt i de 
tre kommuner, men alle har et forum, 
hvor lærere i hele kommunen kan få 
hjælp til at udvikle undervisningsmidler 
og etablere laboratorier. I Silkeborg  
er der opført et centralt FabLab midt 
 i byen med bemanding hver dag.  
Thomas Helbæk Petersen er ansat 
som daglig leder: 

- Min rolle er at oplære pionerer –  
udvalgte lærere – i det udstyr, som  
eleverne får mulighed for at arbejde 
med; hard, soft –og firmware. Deres 
opgave er at formidle den nye viden til 

FabLab – fremtidens værksted 

Nikolaj Rostrup, Gro Sørensen og 
Thomas Helbæk Petersen foran 
FabLab hovedlaboratoriet.

Foto: Mariann Faurholdt Espersen 
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kolleger og elever både i laboratoriet og 
på deres skole, fortæller han og fortsætter:

- Jeg håber, at FabLab kan være med 
til at give eleverne en digital dannelse. 
Ligesom vi skal lære om Grundtvig, skal 
vi også forstå vores nutid og fremtid 
gennem vores forhold til teknologi. I 
gamle dage var vi bange for, at robotter 
ville overtage verden. Jeg er i virkelig-
heden bange for, at vi ikke forstår og 
udnytter den teknologi, vi omgiver os 
med netop nu.

I første omgang tilbydes Silkeborg  
kommunes 6.-9. klasser et forløb i FabLab, 
men i følge Jette Hundahl Mikkelsen, 
projektleder for FabLab Silkeborg og 
medlem af styregruppen for alle tre 
kommuner, er målet, at alle borgere i 
kommunen kan bruge laboratoriet.

- Det er en af grundene til, at vi har pla-
ceret hovedlaboratoriet et centralt sted 
i byen. Med hensyn til de mindre, lokale 
FabLabs, kunne jeg sagtens forestille 
mig, at de bliver integreret på forskellig 
vis på skolerne. Nogle skoler vil placere 
FabLab’et i skolernes læringscentre, hvor 
eleverne kan få hjælp til at søge viden 
om de emner, de arbejder med. To pro-
totypeskoler i kommunen har allerede 
valgt at placere deres lokale FabLab 
i - eller i nær tilknytning til - læringscen-
teret, siger hun.

FabLab i tråd  
med skolereformen
Gro Sørensen og Nikolaj Rostrup er  
lærere på henholdsvis Ans Skole og  
Vestre Skole i Silkeborg. De er i skrivende 
stund i gang med at blive oplært som  
FabLab-pionerer. Nikolaj med en 
baggrund som it-konsulent i en privat 
virksomhed og som it-vejleder på Vestre 
Skole, Gro som matematiklærer og under-
viser i en specialklasse. Begge ser frem til at 
integrere ny teknologi i undervisningen.

- Det her handler ikke om at lære tekno-
logien for teknologiens skyld men om at 
give undervisningen en ekstra dimension 
og gøre den bedre. Teknologien kan 
stort set bruges i alle fag. I historie kan 
man fx arbejde med video-mapping 
og i billedkunst printe flotte smykker 
ved hjælp af 3D-printeren, fortæller Gro 
Sørensen.

Alle FabLab-pionerer skal lave to  
undervisningsforløb hver. Det bliver til i 
alt 10 forløb, som lærere i projekt  
fablabatschool.dk kan downloade til 
eget brug i undervisningen.

- Man bliver dog ikke overladt til sig selv. 
Som pionerer skal vi hjælpe og vejlede 
vores kolleger, så selv de, der ikke er 
så teknisk minded kan komme i gang. 
Jeg har fx fået to timer om ugen til at 
udbrede FabLab på skolen, hvor jeg 

står til rådighed i læringscenteret, siger 
Nikolaj Rostrup.

De to lærere er enige om, at principperne 
bag FabLab stemmer godt overens med 
den nye skolereform.

- Skolereformen siger, at vi skal gøre 
tingene på en anden måde. At vi skal 
vende undervisningen på hovedet 
og ikke bare lære noget for muligvis 
at bruge det en gang i fremtiden. Her 
begynder vi med motivationen – at vi 
gerne vil lave et par flotte øreringe til 
moster Anne. Derefter afprøver vi  
forskellige måder at gøre det på og 
ender med at bruge den smarteste.  
Ofte for at lave flere øreringe.  
Processen hedder kreativitet – innovation 
– iværksætteri. En vigtig kompetence i 
fremtidens samfund er netop at være 
innovativ, forklarer de.

Vaserne og raketten er printet på 3D-printeren.

FAKTA om FabLab@SchoolDK
17 skoler og skoleforvaltninger i Silkeborg, Aarhus og Vejle kommune  
arbejder sammen om at opbygge FabLab på skolerne og i undervisningen.  
Det kommunale samarbejde ledes af Spinderihallerne og finansieres af  
kommunerne. Forskningsprojektet gennemføres af Center for Participatory  
IT på Aarhus Universitet. Forskningsindsatsen inkluderer et tværfagligt  
samarbejde mellem forskere inden for læring, design og teknologi.  
Forskningen er finansieret af Industriens Fond med tre millioner kr. og  
løber frem til juni 2017. Initiativet involverer desuden VIA University College 
og Microsofts skolenetværk.

Foto: Mariann Faurholdt Espersen 
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BØRNEBOGSPRISEN 2014 

Danmarks Skolebibliotekarers 
børnebogspris 2014 tildeles 
forfatteren Mette Finderup.

Mette Finderups vej ind i forfatterskabet 
er formelt set gået via litteraturhistorie 
på Århus Universitet og et job som 
redaktør for børnelitteratur. 

Debuten var i 2005 med ”Amirs amulet”. 
En fortælling, hvor man som læser selv 
må finde ud af hvad, der skal ske, ved 
at man gennem bogen selv vælger 
hvilken vej, historien skal tage. 
Det er ikke forfatterskabets bedste bog, 
men set i bakspejlet viser den alligevel 
hen til nogle fællesnævnere for de 
efterfølgende. Bogen er en seriebog. 
Hovedpersonerne er piger på 12-13 år. 
Der er et element af magi. Endelig er der 
også ondskab i ofringen af en uskyldig 
killing og så er der et plot.

Disse er tilbagevendende elementer 
i Mettes forfatterskab. Serier, piger, 
hverdagens dramaer, magi, ondskab og 
et plot, der skal løses. I en allerede lang 
række bøger har et utal af læsere både 
fundet noget de kunne spejle sig i og 
være underholdt af.

Serien om Emmy startede med bind 1 i 
2006, og der er stadig liv i serien i 2014, 
hvor 9. bind om Emmy er udkommet. 
Emmy er en meget almindelig pige 
i den forstand at hun går fra det ene 
hverdagsdrama til det næste, det er 
dramatisk at skulle forholde sig til at ens 
mor bliver kæreste med ens matematik-
lærer og det er dramatisk, at miste en 
veninde for en stund, at skulle manøv-
rere mellem ”sminkepiger”, drenge og 
veninder og at blive sendt på efterskole. 
Emmy er på vej, og den rejse ligner i høj 
grad den rejse mange andre piger er på. 
Derfor er der så mange, der læser med i 
Emmys dagbøger.

En anden pige, som på samme måde 
skal finde sin plads i livet er Petrea. Ikke 
i en meget lille by som Emma, men i 
det tivoli, som hendes far har sagt ja til 
at arbejde i. Petrea er meget overladt 
til sig selv. I starten driver hun rundt på 
må og få i det omrejsende tivoli, men 
inden længe er hun involveret i nogle 
dramatiske episoder med såvel gæster 
som ansatte. Petrea er udrustet med en 
god portion handlekraft, klarer sig på 
trods og har overskud til at give andre 
en hånd med på vejen. 

Magien har en stor plads i Mettes forfatter-
skab. I serien eller rettere følgetonen 
”Gemini” følger vi to piger som pludselig 
en dag vågner op i den andens liv. 
Her handler det i første omgang om 
at komme tilbage til deres eget liv i 
henholdsvis Tusmørkely og Solsiden, 
men i deres søgen efter dette opdager 
pigerne hinanden og at de sammen kan 
befri andre, som på samme måde er  
forsvundet fra deres eget liv. I disse  
bøger er vi omgivet af dæmoner og 
magi rigt illustreret af Lars Gabel. 

En anden føljeton er historien om 
”Sværdets Mester”. En historie fyldt med 
blod, magi, hævn og forbandede sværd, 
rigtige helte og skæbnesvangre valg. 
Det er historien om prins Milo, som fuld 
af hovmod bærer sig meget dumt ad, 
bliver skyld i sin brors død og i en stribe 
afledte ulykker i sine ugennemtænkte 
forsøg på at redde sig selv ud af pinen. 
Han må meget igennem, Milo, i sin rejse 
for ar genoprette den skade han har 
forvoldt. 

Endelig skal nævnes den nyeste  
fortælling ”Den grønne ø”. Også her 
følger vi en ung kvinde, som gennem 
bøgerne skal finde sin plads i livet. Hun 
står i høj grad alene, vi er i en verden hvor 
magi og ondskab spiller en rolle og hun 
må kæmpe både for sig selv og andre. 

Historien adskiller sig fra de øvrige  
værker ved at henvende sig til lidt  
ældre læsere, de enkelte bind, hvoraf 
det tredje er lige på trapperne, er  
væsentlig mere omfattende og  
oplevelserne og beskrivelserne langt 
mere dramatiske og psykologisk  
vinklede.

Hovedpersonen Gyrith er ikke ved 
første møde en sympatisk person. Hun 
virker selvisk og stejl. Den skrækkeligste 
forbandelse kastes over hende, hun 
skal miste ethvert menneske, som hun 
nogensinde kommer til at elske, og det 
fører til at hun bortvises fra sin landsby. 
Men hun er en meget fascinerende 
person at lære at kende. Historien forgår 
i et vikingetidssamfund, men Gyrith er 
på mange måder nutidig, hvilket gør 
hende endnu mere levende, nærværende 
og mulig at identificere sig med. 
”Den grønne ø” er en fortælling, som  
det er meget svært at vente på  
fortsættelsen af.

Ved siden af disse serier og føljetoner er 
der endnu flere, historierne for de små 
om Lasse-Leif og dukken Luske-Lise, 
fantasyromaner og mere realistiske 
ungdomsbøger.

Fælles for dem alle er, at de har noget 
man kan identificere sig med, samtidig 
med at man får et rigtigt godt plot, en 
god historie.
Derfor fortjener Mette Finderup  
Danmarks Skolebibliotekarers  
børnebogspris 2014.

Prisudvalgets medlemmer:
Anna Bach (formand), landsstyrelsen
Anna stougaard, Sydjylland
Karin Kjeldsen, Midtjylland
Karen Odegaard, Syd/Vest
Eksternt medlem:
Damián Arguimbau,  
anmelder på Weekendavisen

Årets prismodtager
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Årets prismodtager

Foto: Ditte Bolt 

Historien 
kommer først
”Jeg er et ordmenneske og det 
er i bund og grund enormt  
dejligt at lave børnebøger i 
Danmark, hvor stemningen  
er god forfatterne imellem.  
Hvis man vil være ond,  
søger man nok ind i en  
anden branche.”
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Ikke mindre end 50 børne- og ung-
domsbøger er det indtil nu blevet til 
siden Mette Finderups debut Amirs 
Amulet fra 2005, hvoraf bøgerne om 
Emmy og Lasse Leif hører til blandt de 
mest kendte – og elskede – sammen 
med Smertensbarn og Blodvarslet, hhv. 
nr. 1 og 2 i serien Den grønne ø, hvor 
tredje og næstsidste bind kommer i 
november i år. Herudover har hun bl.a. 
også skrevet Gemini-serien i samarbej-
de med sin mand, Thomas Munkholt, 
der er oversætter og forfatter.

Efter eget udsagn er hun nu ikke 
specielt produktiv; bare heldig nok til 
at kunne vie al sin tid på skrivningen, 
uden at behøve at have et job som fx 
underviser ved siden af.   

Mette Finderup viser rundt i den hyg-
gelige, lyse lejlighed øverst oppe på 
fjerde sal i Sølvgade i Købehavn, kun et 
stenkast fra Søerne. Arbejdsværelset, 
som hun deler med manden, rummer 
et bredt og aflangt fælles bord, hvor 
de to til daglig sidder over for hinan-
den ved hver deres computer, men 
hvad der først og fremmest slår én er 
kæmpereolen i rummets fulde længde 
med alle stablerne af brætspil. Her er 
uden tvivl svaret på, hvad de lange 
vinteraftener – og sikkert også resten 
af året – går med.     

- Tja, hvad kan jeg sige, smiler Mette 
Finderup, og slår ud med armene: - Jeg 
spiller også rollespil, og den første 
game-master jeg mødte, sidder lige 
her. Vi var venner i 19 år, før vi blev 
kærester …

Da kaffen er brygget og den gode, 
mørke chokolade kommet på bordet, 
slår Mette Finderup sig endelig også 
selv ned. Dog ikke på nogen måde for 
at lade roen falde over sig, for hun kan 
tilsyneladende kke lade være med at 
gestikulere, kaste rundt med de lange, 
mørke lokker og bruge hele sin mimik, 
når hun fortæller om sine bøger. 

Skriver for alle
Da jeg lægger ud med at spørge, 
hvorfor hun skriver for børn og unge, 
ryger de sorte, flot svungne øjenbryn 
da også straks højt i vejret: 

- Det synes jeg heller ikke, jeg gør! 
Jeg skriver for alle mennesker. Min 
Facebook-opdatering i dag er, at Smer-
tensbarn nu kommer i andet oplag. Det 
er helt vidunderligt, og jeg håber, det 
betyder, at voksne nu også har fundet 
ud af, at det er en bog, de kan læse. 
Skuffetænkning på børnebogsområ-
det er noget underligt noget, synes jeg. 
Lidt som hvis du SKULLE være pensio-

nist, før du måtte læse sådan noget 
som Jane Aamund. 

- Men hvad ved jeg om at skrive for 
voksne – jeg ved ikke engang rigtig, 
hvordan de dér voksne er ... Nogle 
bibliotekarer er ikke i tvivl og tænker 
straks, at den eller den bog skal stå på 
enten voksen- eller børnebiblioteket. 
Jeg kan kun sige, at det, jeg skriver, 
kommer fra mig selv, jeg kan ganske 
enkelt ikke gøre det på andre måder. 
Det er jo ikke sådan, at jeg selv har 
prøvet at blive trængt op i en krog af 
en mand med et sværd, men følelsen 
kender jeg …

Så du tænker ikke over – fx sprogligt – 
hvem du henvender dig til?

- Jeg skriver meget plotbaseret, især 
inden for Fantasy, på en måde som 

Foto: Ditte Bolt 

Foto: Ditte Bolt 
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nu engang er naturlig for mig. Man 
skal gøre det, men er dygtig til, og det 
giver ingen mening, at jeg forsøger at 
konkurrere med Helle Helle. For mig 
kommer historien altid først, også før 
det sproglige. Jeg skriver mere ind i en 
stemning og prøver at være tro mod 
den, fortæller Mette Finderup.

Hvorfor er der mindre prestige for-
bundet med at skrive for børn end for 
voksne?

- Måske fordi priserne ofte går til de 
sprogstærke udgivelser, som børn jo 
ikke nødvendigvis vælger, når de tager 
en bog ned fra hylden. Hvis man som 
forfatter søger et legat er det nok også 
nemmere at fremstille sin ide, hvis 
man er sprogstærk. Hvis man som jeg 
derimod er meget plotbaseret, kan 
det være svært at presse 500 siders 
handling ind i et resumé på ansøg-
ningsskemaet. Og dem der får legater 
opnår også en vis anerkendelse, hvilket 
måske igen smitter af på anmeldel-
ser og priser … Men hellere dét end 
nepotisme!

Et hul at udfylde
Indtil videre har det nu ikke skortet 
på anerkendelse af Mette Finderups 
forfatterskab, hverken hvad angår po-
sitive anmeldelser eller priser: Hun har 
modtaget et arbejdslegat fra Statens 
Kunstfond, er to gange blevet tildelt 
midler fra Statens Børnelitteraturpulje 
og fire gange nomineret til Orlaprisen, 
som hun i 2010 vandt for Emmy 3 – Den 
fedeste sommer, or not. Desuden er flere 
af hendes bøger oversat og udkommet 
i bl.a. Sverige, Norge, Finland, Tyskland, 
Ungarn, Australien og New Zealand. 
   

Herudover bliver børn og unge (og 
muligvis også voksne?) i stor stil ved 
med at købe og låne Mette Finderups 
bøger. Udover at gøre hende både 
glad og stolt betyder det altså også, at 
hun som en af de få hjemlige børne- 
og ungdomsforfattere faktisk kan leve 
af sin skrivning. Efterhånden endda 
uden at undervise på skrivekurser, 
undtagen lige en uge om året på en 
efterskole i Hobro, hvor hun traditio-
nen tro holder fast i et enkelt kursus. 
Herudover giver hun hvert år cirka 20 
foredrag på skoler, biblioteker m.v.

Hvordan begyndte din karriere som 
forfatter? 

- Det hele startede med at jeg som 17-
årig skrev en bog. Men det var måske 
den dårligste bog, jeg nogensinde har 
læst, så den smed jeg desværre ud. 
Siden prøvede jeg på at komme ind på 

Journalisthøjskolen, men jeg misfor-
stod opgaven og skrev tre gange så 
meget som det var meningen, så der 
blev jeg ikke optaget. I stedet kom jeg 
ind på Litteraturhistorie i Århus.

Mette Finderup fortæller at studiet, 
og ikke mindst læsningen af litterære 
mastodonter som Dostojevski, var med 
til at give hende lidt mindreværdskom-
plekser, hvilket betød at hun for en tid 
opgav skrivningen. Efter endt uddan-
nelse arbejdede hun bl.a. som redaktør 
i Gyldendals Børnebogklub, hvor hun 
efter eget udsagn var heldig at få en 
masse gode og frem for alt færdige 
produkter i hænderne, hun ikke ville 
have fået på en almindelig børnebogs-
redaktion, hvor man modtager bjerge 
af manuskripter der aldrig bliver udgi-
vet. Dette gav hende et klart billede af 
udbuddet på børnebogsmarkedet. 

- Samtidig blev jeg opmærksom på 
den manglende bredde i bøgerne på 
det her område. På det tidspunkt købte 
bibliotekerne meget smalt ind, ofte 
meget problemorienterede bøger, så 
her var der et stort hul. Siden har det 
ændret sig i takt med at bibliotekerne 
har fået færre midler at købe bøger for, 
men alt andet lige er jeg glad for at der 
er kommet en større bredde i bøgerne. 

Var det så det hul, du fik lyst til at gå i 
gang med at udfylde?Foto: Ditte Bolt 

Foto: Ditte Bolt 
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- Ja, for jeg fandt lidt efter lidt ud af at 
okay, det behøver ikke nødvendigvis at 
være Dostojevski, det hele, mindre kan 
gøre det, griner Mette Finderup.

Ivanhoe er fantastisk
- Det er en spændende tid, vi lever i 
her i bogbranchen, hvor vi ikke aner 
om vi er købt eller solgt. Det er ingen 
hemmelighed at vi lever af biblioteks-
pengene, at kontrakterne hele tiden 
bliver en lille smule dårligere og at 
ingen kan blive enige om, hvad vi skal 
stille op med e-bøgerne. Mange forfat-
tere tvinges ud i selvudgivelser, men 
jeg gider ikke at bruge min tid på at 
administrere i stedet for at skrive, siger 
Mette Finderup og tilføjer:

- Jeg er et ordmenneske og det er i 
bund og grund enormt dejligt at lave 

børnebøger i Danmark, hvor stemnin-
gen er god forfatterne imellem. Hvis 
man vil være ond, søger man nok ind i 
en anden branche.

Glæden ved ord begyndte dog længe 
før 17-års-alderen, hvor hun flyttede 
hjemmefra. Mette Finderup er født i 
1968 og opvokset i landsbyen Hvor-
num uden for Hobro, hvor man ifølge 
hende enten kunne gå til håndbold 
eller spejder. Hun prøvede og opgav 
begge dele. Til gengæld tegnede og 
læste hun meget, og samlede på sten 
og små plastic-heste i øvrigt. 

- Jeg læste ALT, erklærer hun, og viser 
det ved at brede armene heeelt ud til 
begge sider.

- Det lille hus på prærien, Prins Valiant 
og Ivanhoe – det er for øvrigt en helt 
fantastisk roman! Senere var jeg bl.a. 
meget optaget af Patricia Nell Warrens 
Frontløberen, men også Hobbitten og 
her i de senere år er det fx bøger af 
Joe Abercrombie. Nu læser jeg også 
mange af mine kolleger for at følge 
mest muligt med, bl.a. Sanne Munk 
Jensen og Glenn Ringtveds Dig og mig 
ved daggry og også Lene Kaaberbøls 
bøger – hun er helt fantastisk til at få 
varme ind i sine karakterer. 

Dog læser Mette Finderup ikke, når 
hun er inde i en skriveproces, af frygt 
for at andre bøger skal komme til at 
smitte af. Men så bliver brætspillene til 
gengæld hentet frem:
- Det er jo dér vi kommer fra, Thomas 
og jeg. Nu er vores søn Arn også kom-
met med på spil-banen. Han er otte år 
– for resten er han født den 6.6.06 - lidt 
sejt, ikke? Du ved, djævlens tegn, og 

så kom han endda til verden mens jeg 
arbejdede med en nyoversættelse af 
Det Nye Testamente for Bibelselskabet.

Bodybuilding  
med det ubevidste
Mette Finderup holder efter eget ud-
sagn af alle sine bøger og ikke mindst 
af personerne i dem, men indrømmer 
gerne at serien Den grønne Ø betyder 
noget helt særligt for hende. 

- Smertensbarn går klart tættest på – 
også på mig selv! Da jeg skrev etteren 
blev jeg simpelthen syg og fik depres-
sionssymptomer, selv om jeg ellers 
havde det rigtig godt i den periode. 
Efter noget tid gik jeg til lægen, for jeg 
kunne ganske enkelt ikke fatte, hvad 
der var i vejen med mig. Det, der skete, 
var at skrivningen tog for hårdt på mig; 
jeg skrev noget, jeg ikke kunne tåle …

Foto: Ditte Bolt 

Foto: Ditte Bolt 
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- Man kan godt sige at jeg med nogle 
af mine bøger bodybuilder kontakten 
med mit ubevidste, sådan at der bliver 
åbnet meget mere op derind til end 
ellers. Den øvelse laver jeg jo slet ikke, 
når jeg skriver på Emmy eller Lasse 
Leif-bøgerne. Og det er ikke fordi jeg 
har siddet og tænkt, at nu skal jeg godt 
nok skrive om mig selv eller virkelig 
bruge mig selv. Det er bare sådan det 
er blevet, og jeg håber meget at andre 
– dvs. læserne – kan fornemme den 
ægthed. 

Mette Finderup tilføjer at serien Den 
grønne ø samtidig er den mest  
omfattende og gennemarbejdede 
udgivelse, hun indtil nu har lavet, i  
omfang såvel som i indhold, lige som 
det også er her hun har brugt mest 
krudt på redigering og  
gennemskrivning. 

Men du bliver ikke længere så 
påvirket af at skrive?

- Jeg har været nødt til at lære at rense 
ud og meditere og i det hele taget  
passe bedre på mig selv. Min  
hyper-sensibillitet er helt klart blevet 
forstærket af at skrive, så jeg skal fx ikke 
længere bevæge mig ind i et super-
marked midt i myldretiden. Jeg lægger 
pludselig mærke til alle detaljerne: Et 
par, der skændes, eller en far, som tager 
lidt for hårdt fat i sit barn … Sådan no-
get kan jeg bare slet ikke have længere.

Det kommer fra mig selv
Ifølge Mette Finderup selv beslutter hun 
sig aldrig for at tage bestemte emner 
op, fx emner som er oppe i tiden eller 
politisk korrekte, men holder fast i at det 
hun skriver om, altid kommer fra hende 

selv og derfor også altid er noget, der 
personligt optager hende.   

Hvordan opstod ideen til Smertensbarn 
og serien om Gyrith? 

- Tre ting: På det tidspunkt var der rigtig 
meget hype omkring Twillight-bøgerne. 
Derfor gik jeg i gang med at læse dem, 
men selvom kærlighedshistorien var 
god nok, blev jeg ærlig talt lidt skuffet. 
I forhold til at det skulle handle om 
vampyrer, var der ikke meget spænding  
at komme efter. Edward er totalt 
kastreret som vampyr, på sådan en my 
little pony-agtig måde, hvor han lyser 
og skinner i solen. Der er absolut ingen 
spænding om hvorvidt han vil bide 
Bella eller måske endda æde hendes 
sjæl – ikke engang nogen spænding 
om, hvorvidt han vil kysse hende, kun 
om hvornår han vil gøre det! 

- Det gav mig lyst til at skrive en kærlig-
hedshistorie, hvor der også var nogle 
omkostninger forbundet med det hele, 
og hvor guderne så at sige får lov til at 

beholde deres nosser. Desuden havde 
jeg faktisk lidt dårlig samvittighed efter 
at have været idemager på Jul i Valhal, 
hvor de nordiske guder var blevet alt 
for flinke og ufarlige, så jeg ville også 
gerne give guderne noget power til-
bage. Endelig var jeg inspireret af Prins 
Valiant; ingen tvivl om at der også lig-
ger et stærkt billede herfra i historien, 
siger Mette Finderup og tilføjer med et 
skævt smil:  

- Ja, og så ville jeg selvfølgelig også 
bare gerne fortælle en historie om, 
hvordan danskerne blev kristne, 
nemlig fordi en 14-årig pige blev nødt 
til at handle på en bestemt måde for at 
undgå en masse vrøvl. 

Handlekraftige piger
Et fællestræk i dine bøger er nogle ret 
seje og handlekraftige piger …

Foto: Ditte Bolt 
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- Tja, det er det måske nok – i hvert fald 
er de som regel ret rapkæftede. En fi-
gur som Emmy handler ikke så meget, 
her sker tingene ligesom bare, hvilket 
så tvinger hende til at foretage sig 
noget. Men du har ret i at pigerne ikke 
tager offerrollen på sig. Ofte bruger de 
humoren til at komme videre. 

- Petrea er mere handlekraftig end 
Emmy og det er Gyrith frem for nogen 
jo også, somme tider mere end godt er. 
Gyrith har også både humor og drive, 
men sød er hun altså ikke! Hen ad vejen 
bliver hun i det mindste lidt klogere, 
men ikke sødere …  

Hvad er der med de søde piger – hvad 
har du egentlig imod dem?

Mette Finderups øjenbryn ryger atter 
helt op i panden:

- Findes de? Jamen, oprigtig talt, jeg 
ved det ikke. Måske er det dét jeg har 
imod dem – at de ikke findes. Jeg har 
i hvert fald aldrig rigtig kendt nogen 
piger, der kun var søde, men nu har jeg 
heller aldrig været så god til det der 
med hjerteveninder. Som barn legede 
jeg med alle – både drenge og piger, 
siger hun og lægger til:

- Den rollespilskultur, jeg er blevet 
voksen i, var langt hen ad vejen en 
drengeverden, og de piger den tiltrak, 
var ret anderledes. Jeg stødte først for 
alvor ind i denne subkultur, da jeg kom 
i gymnasiet, men det var fuldstændig 
som at komme hjem.

Til gengæld er en pige som Emmy ret 
almindelig, jeg mener, det vildeste 
i hendes liv er vist hendes forældres 
forholdsvis fredelige skilsmisse …

- Nemlig! Er det ikke befriende? Der er 
masser af bøger, om piger, der skærer 
sig, men det er jo ikke altid nødvendigt. 
Det kan også være meget dramatisk 
bare at være oppe at skændes med sin 
bedste veninde, 

Bøgerne om Emmy var en bestillingsop-
gave fra Forlaget Carlsen, hvilket ifølge 
Mette Finderup først gjorde hende 
rædselsslagen: For turde og kunne hun 
overhovedet skrive om en helt almindelig 
pige, hun der aldrig selv havde haft en 
hjerteveninde som barn? 

- Det var svært at gå til i starten, også 
sprogligt, for man skal jo passe på med 
hvilke ord, man vælger – om tøj og ido-
ler og den slags. Det er okay når noget 
er ’fedt’, for det har vi ligesom sagt i 30 år 
nu, til gengæld måtte jeg selv opfinde 

en popstjerne i stedet for at bruge Justin 
Bieber fx, fordi alting går så stærkt i den 
alder. Men pludselig var Emmy der bare 
og jeg kunne høre hendes stemme inde 
i mit hoved, husker Mette Finderup.  

Så ingen grund til at introducere emner 
som anorexi eller cutting fx?

- Nej, ikke at man ikke skal skrive om 
de problemer, det var bare ikke ideen 
med Emmy. Bortset fra det er det jo 
de helt samme følelser, der er på spil, 
uanset om dramaerne så finder sted i 
Emmys fredelige provinsliv eller Gyriths 
voldsomme vikingetid. 

- Jeg håber, jeg er en lille smule sødere 
end Gyrith, det var jeg i det mindste, 
da jeg var på hendes alder. Jeg  
elskede at gå i skole, og er kun  
kommet uden for døren en enkelt 
gang og det var i gymnastik, men 
indeni kunne jeg godt være ret  
hysterisk. Det kan jeg stadigvæk,  
griner Mette Finderup, for så  
øjeblikket efter at blive alvorlig igen.

- Men jeg er også meget rolig.  
Både som barn og nu, hvor jeg er  
blevet ældre – jeg er 46 år – består  
jeg af en mærkelig blanding: Jeg  
er på én gang både hys og så roen 
selv ...
 
Hul igennem  
til det kreative
Din allerførste bog, Amirs Amulet, var 
skrevet som hypertekst. Hvordan kom 
du på den idé?

- Selve formen, hvor man kan vælge 
mellem forskellige handlinger, minder 
jo om spil. Egentlig skyldes formen 

Foto: Ditte Bolt 

Uddrag af Mette Finderups håndskriblede  
arbejdstegning af handlingstrådene i Amirs Amulet. 
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mest min niece, som dengang var 
14-15 år – i dag er hun lige blevet 
dansklærer. Hun syntes Sværd- og 
Trolddom-bøgerne var sjove, men hun 
var efterhånden blevet rigtig træt af at 
dø og skulle starte forfra igen og igen. 
I Amirs Amulet kan det gå grueligt galt, 
men man dør ikke, og man kan prøve 
forskellige muligheder af og sendes 
rundt på kryds og tværs i bogen.

Var det ikke lidt af et hyr at holde rede 
på alle de forskellige handlingstråde? 

- Det var hæsligt! Både redaktøren, jeg 
selv og andre fandt fejl, så jeg måtte 
trevle op som i et strikketøj - hvorfor 
havde hovedpersonen fx pludselig en 
sort kat. Jeg var nødt til at holde styr 
på hele handlingen, før jeg begyndte 
at skrive, fortæller Mette Finderup, 
hvorefter hun går ind i arbejdsværelset 
og henter en meget gnidret og - for 
alle andre end hende selv – komplet 
uoverskuelig tegning over handlings-
trådene i Amirs Amulet.

På samme måde har hun altid en ret 
præcis plan for hvad der skal ske i 
hendes bøger samt hvor mange bind 
en serie – sådan cirka – skal indeholde, 
hvilket bl.a. fremgår af hendes hjem-
meside, hvor læserne kan gå ind og 
se, hvor mange bind fx Emmy-serien 
er planlagt til at udkomme i (i alt 10, 
den sidste Emmy, ingen vej tilbage kom 
tidligere i år).    

Overspringshandlinger 
Hvad laver du, når du ikke skriver bøger 
- er du fx politisk interesseret og hidser 
dig op over krigen i Syrien? 

- Ja, det er jeg vel. Jeg bruger i hvert fald 
rigtig meget tid på at læse nyheder og 
har en stærk retfærdighedssans. Derud-
over spiller jeg som sagt en del brætspil, 
Agricola er mit yndlingsspil, og så er jeg 
nok lidt af en mad-nørd. Jeg er sådan 
en, der laver ting fra bunden og både er 
den lykkelige ejer af en elektrisk  
pastamaskine og en ismaskine med ind-
bygget kompressor. Og de bliver brugt! 

Mette Finderup tilføjer at hun ind 
imellem forsøger at kæmpe sig selv af 
sted til fitnesscentret, både for at holde 
kroppen i gang, nu hvor hun sidder så 
meget ved computeren, men også for 
at bevare flowet i sin kreativitet og inspi-
ration. På et tidspunkt brugte hun også 
hypnose som middel mod en skriveblo-
kering og for at få bedre hul igennem til  
ideernes verden, og siden har hun  
selv taget en uddannelse som  
hypnotisør. 

- Men mest af alt går mine dage  
fuldstændig på samme, kedelige måde 
– altså kedelig på den gode måde, sådan 
som jeg nu engang kan lide det, skyn-
der hun sig at understrege.

- Jeg sidder på min plads over for min 
mand Thomas fra kl. 8-8.30 stykker 

hver morgen, når Arn er afleveret i 
skole, til kl. 16. Og vi er ret discipline-
rede, skulle jeg hilse og sige! Jeg plejer 
at joke med, at min mand må have 
været protestantisk munk i et tidligere 
liv, for der er altså ikke meget smalltalk 
dér. Vi forstyrrer ikke hinanden unø-
digt, og fx går vi bare ud og smører os 
en klapsammenmad, når vi hver især 
bliver sultne. Til gengæld er Thomas en 
benhård hjælperedaktør, som kommer 
med mange gode, konkrete forslag, 
når han som den første får lov til at 
læse et nyt manuskript igennem.

Skriver du så dagligt i 8 timer i stræk?

- Nja, jeg laver skam også alle mulige 
og umulige slags overspringshand-
linger. Mange af mine kolleger siger 
”Hold nu op, hvor bruger du meget 
tid på Facebook!” Og ja, det gør jeg, 
lige som jeg surfer på nettet og læser 
nyheder. Selv ser jeg det slet ikke som 
spildtid, for det hele lagrer sig jo og 
bliver til noget, jeg måske kan bruge 
senere. Faktisk er det helt befriende, 
at jeg kan gøre det uden at få dårlig 
samvittighed, fortæller Mette Finderup 
og tilføjer:

- Omvendt holder jeg strengt på at 
holde mine aftener og weekender fri 
fra skrivningen.  Jeg holder mig også 
fra computerspil, fordi jeg ved, jeg så 
nemt ville falde i dem og få ædt al  
min tid.

Foto: Ditte Bolt 

Uddrag af Mette Finderups håndskriblede  
arbejdstegning af handlingstrådene i Amirs Amulet. 
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Poptøs og spejlsøster
Af Steffen Larsen

På Mette Finderups hjemmeside  
opregner hun 100 korte udsagn om 
sig selv. ”Til dem, der kan læse  
imellem linierne.” Der ligger en 
verden gemt i nummer 79: ”Jeg har 
engang bidt en hest hårdt i øret, som 
spontan reaktion på, at den bed mig.” 
Hårdt! Spontant! Jamen, er hun ikke 
lige omvendt?

Men Mettes mønt har to sider.  
Ligesom de to verdener, der ligger 
adskilt af Muren. Den er ”tynd som 
læder”. Nu er det juni. Tvillingens 
tegn regerer. Og ”nogen” inde i Mu-
ren har besluttet sig for at bytte om 
på to piger. Og det sker på deres  
(fælles) fødselsdag. 14 år er ingen  
alder! Aike bliver til Veronika  
Georgina Grå. Nu med fast bopæl i 
landet Tusmørkely. Veronika overtager 
hendes plads i landet Solsiden.  
Hendes nye far har en flot bil.

Serien Gemini er på 6 bind, der er  
generøst illustreret af Lars Gabel i 
sort-hvid. Det var det Gyldendal’ske 
ønske at skabe en Taynikma-serie for 
piger. Teksten er af forfatter Finderup 
og hendes mand. De tænker ens og 
retter hos hinanden, så ingen  
bagefter kan sige, hvor Mette  
Finderup begynder og Thomas 
Munkholt holder op. Gemini er en 
sort perle iblandt bøger om gys og 
genfærd, dobbeltbund og dæmoni, 
mareridt og mystik, vold og vanvid 
– og et helt almindeligt pigeliv x 2. 
Allerede på den første side af bind 1 
aner læseren, at ”nogen” har  
”noget” for. Det sker i grå og hvide 
talebobler på eroderet baggrund  
og uden synlig afsender. De hvide 
bobler tilhører en ”far”, de grå  
adlyder ordren om at indfange  
to piger.

Efterhånden dukker der særprægede, 
farlige og spøjse gestalter op. Ingen 
har helt rent mel i posen i denne 
serie, der også emmer af referen-
cer til andre dele af den kulturelle 
suppegryde. Mette Finderup er som 
bekendt uddannet i litteraturhisto-
rie, så derfor er der blevet plads til 
personen Dante, der ikke minder 
meget om ham, vi kender. Spinoza er 
også med. Og Neil Gaiman ville nikke 
af tilfredshed. Billedsiden kan bringe 
mindelser om både forfatter Vernes 
tekniske kabinet og tegner Tardis 
rædsler. Der er fart på. Allerede i første 
bind mødes de to piger ved Muren. I 
et kort øjeblik kan de se hinanden og 
tale med hinanden. Der er kontakt. 
Men er der også hjælp at hente?

Mere skal ikke afsløres! Men dyrk 
Dæmonfyrstens dødbringende 
datter! Hun vil måske hjælpe de 
forbyttede piger. Men alting har sin 

pris. Og ser hun ikke bedårende ud 
med sit lille smil, de ranke rottehaler 
og den yndige hvide kjole? Midt i al 
den grumme forbytning og magisk 
hokus-pokus er der et sært stænk af 
realisme og hverdag over Gemini.

Den realistiske side af Mettes mønt 
kommer helt opad i romanen Blink, 
der ganske uimodsagt kalder sig en 
”kærlighedsroman”. Hun har ikke 
skrevet andet, der ligner. Historien 
begynder i Hirtshals. Det er sløje 
tider for fiskeriet. Og Nicklas tæver 
sin kæreste Amanda. Nu kommer 
Kasper ind på kroen. Han kan se, at 
Amanda har det skidt, og det skulle 
han ikke have set. Snart efter er de 
to på flugt sydpå for det gale mon-
ster fra Hirtshals. Undervejs støder 
de ind i andre cirkler. Således finder 
personerne sammen i et nittenfoldigt 
kor af stemmer, der vil have ægte 
kærlighed.

Tegning: Lars Gabel 
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Bibliografi
2014
Den Grønne Ø 3 – Hjerteløs (udkommer 3. november 
2014)
Lasse-Leif – Perlepladens Forbandelse (Alvilda)
Emmy – Ingen vej tilbage (Carlsen)
Sværdets Mester 7 – Kampen mod Karna (Gyldendal)
Døde drenge kan ikke SMS'e og andre klamme 
historier (Gyldendal)
Petrea og jydemafiaen (Alinea)
Petrea på stenbroen (Alinea)
Sværdets Mester 8 – Blodets vej (Gyldendal)

2013
Den Grønne Ø 2 – Blodvarslet (Gyldendal)
Emmy 8 – Kit din kæreste lugter af fisketis  (Carlsen)
Sværdets Mester 5  – De Blinde Bjerge  (Gyldendal)
Sværdet Mester 6 – Sandheden om Blodtunge 
(Gyldendal)
Lasse-Leif har verdens klammeste far (Alvilda)
Lasse-Leif og den virkelig klamme makrelmad (Alvilda)
Petrea og kommuneheksen (Alinea)
Ekslibris. Tænk på signalvædien! (Eudor Comics)
 
2012
Den Grønne Ø 1 – Smertensbarn (Gyldendal)
Sværdets Mester 1 – Tvekampen  (Gyldendal) 
Sværdets Mester 2 – Den udstødte prins  (Gyldendal)
Sværdets Mester 3 – Tyvekongens by  (Gyldendal)
Sværdets Mester 4  – Dybe sø  (Gyldendal)
Gemini 5 – Dødens symfoni  (Gyldendal) I samarbejde 
med Thomas Munkholt
Gemini 6 – Det trettende tegn  (Gyldendal) I samar-
bejde med Thomas Munkholt
Lasse-Leif: Fri leg i supermarkedet  (Alvilda) 
Lasse-Leif gider ikke lege med Fætter Finn  (Alvilda)
Petrea: Fyre og Friture (Alinea)
 
2011
Gemini 1 – Forbyttede Børn  (Gyldendal) I samarbejde 
med Thomas Munkholt
Gemini 2 – Veje mellem verdener  (Gyldendal) I 

samarbejde med Thomas Munkholt
Gemini 3 – Drengen fra stjernerne  (Gyldendal) I 
samarbejde med Thomas Munkholt
Gemini 4 – Dæmonfyrstens Datter  (Gyldendal) I 
samarbejde med Thomas Munkholt
Lasse-Leif er alene hjemme  (Alvilda)
Lasse-Leif vil ikke tale menneskesprog  (Alvilda)
Petrea  (Alinea)
Petrea og Skraldetøsen  (Alinea)
Emmy 0 – Konfirmationshys? Hvem, Mig???  (Carlsen)
 2010
Emmy 7 - Tour de Paris  (Carlsen)
Lasse-Leif og den sidste sut  (Alvilda)
Hvem har pruttet i Lasse-Leifs bukser?  (Alvilda)
 2009
Blink  (Gyldendal)
Emmy 6 - Nu også med udvoksning  (Carlsen)
Mille - Venner 4Ever  (DR)
 
2008
Emmy 4 - Dramaqueen i Vestjylland (Carlsen)  
Nomineret til Orlaprisen
Emmy 5 - Goth Nytår (Carlsen)
Støvets Land (Phabel)
 
2007
Emmy 2 - Møgtur til Sverige (Sesam)
Emmy 3 - Den fedeste sommer, or not (Sesam) Vinder 
af Orlaprisen 2010
Dødsgudens Løgne (Phabel) Nomineret til Orlaprisen
 
2006
Emmy 1 - Et nyt liv truer (Sesam)
Marsmanden og andre fortællinger fra Sogneager 
(Bibelselskabet)  
i samarbejde med Lene Kaaberbøl

 2005
Sisse og Simone: Amirs Amulet (Phabel) 
Sisse og Simone: Daniel fra B-klassen (Phabel) 
Historier fra Valhal (Phabel) Nomineret til Orlaprisen

Blink er en roadmovie. Og det går så 
stærkt, at læseren dårligt tør blinke 
med øjnene. Tænk hvad der kunne 
ske imens! Mette Finderup er en 
effektiv bestyrer af sin historie, der 
bevæger sig over det ganske land. 
Involverer 19 hovedpersoner i den 
unge alder. Og lader enderne mødes 
i den store finale på Møns klint. Blink 
er et kludetæppe af skrøbeligt liv. 
Tilsat folkekomedie,  politisk kor-
rekthed, rå hjertelighed og violiner. 
Historien er raffineret  bygget op.  
Og hvornår er der sidst skrevet om 
Arden i en ungdomsbog!? 
 
Slutningen er overraskende og god. 
Der er flot med humør og hormoner 
i Blink-butikken og en skræmmende 
indsigt i en pige som Amanda og 
hendes voldelige fyr. Mette Finderup 
lefler ikke for læseren. Tonen er  
nærmest storesøsteragtig. Hun ved 
godt, hvad der foregår derude.

Forbrydelse og straf. Mette Finderup 
har bidraget til krimi-antologien 9  
forbrydelser med en historie fra  
Vestegnen. Hun kalder den ”Vestfron-
ten”. Og hun fortæller iført sin social-
arbejder-kåbe. Der er ikke mange 
stjerner på den. Det er en sørgmodig 
historie om en lille familie, som flytter 
ud i den hårde beton, for det kan da 
ikke passe, at vi ikke kan leve sammen. 
De fremmede. Rockerne. De enlige 
mødre. Taberne. Og pizzamanden. 
Nu har Andreas på 14 år set et mord. 
Hvad? Hvem? Hvorfor?

Så får vi ikke mere realisme for den 
25-øre. Og dog. Sjette og sidste  
bog i serien om Petra fra Nørrebro  
er lige landet i indbakken! I Petra på  
stenbroen kommer vi med til en 
rottebegravelse og Petra vælger 
efterskolen. Sådan!
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Fra Undervisningsministeriets 

Temadag
Af Kirsten Fisker, PLC-medarbejder ved 
Kongsbjergskolen, Kolding

Om PLC: ”Det pædagogiske 
læringscenters rolle i  
virkeliggørelsen af  
reformen.”

Ministeriets konsulent Thomas Jensen 
startede med at rammesætte dagen 
ved bl.a. at henvise til Undervis-
ningsministerens hilsen til Danmarks 
Skolebibliotekarers jubilæum og med 
en gennemgang af Bekendtgørelse nr. 
665 af 20. juni 2014.

Salen var fyldt til bristepunktet og der 
var endda venteliste, hvilket indikerer 
at mange kommuner lige nu er ved at 
realisere tankerne i den nye  
skolereform og Læringscentrets  
placering i det paradigmeskift, vi er 
midt i på skoleområdet.

Mange kommuner er godt i gang med 
denne proces, som kræver, at vi med 
små skridt i den enkelte kommune og 
på den enkelte skole, gør os klart,  
hvorledes vi omsætter ord til handling.
Hvordan bevæger vi os: 

- fra undervisningsmål  
 til læringsmål?

- fra emner og aktiviteter som 
  udgangspunkt til læringsmål   
 som styrende?

- fra fokus på, hvad eleverne skal 
  lave til fokus på, hvad eleverne  
 skal lære?

- fra fokus på individuel  
 forberedelse til fokus på fælles  
 forberedelse med vægt  
 på didaktik?
Hvordan faciliterer PLC og ledelsen 

(skole/forvaltning) sammen de be-
skrevne opgaver: didaktisk understøt-
telse på baggrund Fælles mål i relation 
til indsatsområder, digitale medier, 
pædagogisk praksis og læring, det om-
givende samfund og den nyeste viden 
om målstyrede undervisningsaktiviteter 
og evaluering?

Efter kaffepausen bød 4 workshops 
på eksempler på, hvorledes reformens 
tanker omsættes til virkelighed i 4 kom-
muner:

Vesthimmerlands kommune: Aktiv 
læring i uformelle læringsrum

Syddjurs kommune: med udvikling af 
apps til projektopgaven. Appen stilles 
gratis til rådighed og med unilogin som 
adgang.

Hedensted kommune: Elevinvents- 
læringsekspeditioner med erhverv og 
kultur

Kolding kommunes arbejde med at 
realisere PLC 

Derefter faciliterede ministeriet en 
times dialog ved bordene omkring 
forventninger og ”krav” til en  
kommende vejledning fra UVM.  
Debatten blev dokumenteret i en 
Padlet: se mere her: kortlink.dk/eyrt. 
Her ligger også dokumenter  
fra dagen.

Ministeriet inviterede til, at alle  
kommer med input til en vejledning.

De 4 workshops forskelle blev også i 
den afsluttende paneldebat belyst  
fra forskellige aktører, som hver  
fra sin plads arbejder på, at omsætte 
Bekendtgørelsen til praksis, bl.a. i en 
debat om de kompetencer, som skal  
i spil for at dække opgaverne i PLC. 

Da vi forlod Scandic i Vejle, skinnede 
solen mellem skyerne fra en  
dejlig efterårshimmel. Temadagen  
levede bestemt op til intentionerne 
med dagen: PLC´s rolle i  
virkeliggørelsen af reformen. Vi er 
klar til at tage arbejdshandskerne på 
igen i morgen!
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Af Sanne Kramer, pædagogisk it-kon-
sulent fra Kolding Kommune

35 konsulenter fra hele  
landet var mødt op til den 
årlige konference for  
medlemmer af Danmarks 
Skolebibliotekarforening 

For langt de fleste deltagere er den 
årlige konsulentkonference en tilba-
gevendende begivenhed. De havde 
allerede deltaget mange gange, men 
der var også nye ansigter iblandt, 
bl.a. undertegnede.

Med overskriften ”Konsulenten og 
kerneopgaven” var overliggeren og 
mine forventninger sat højt.

Klar-parat-paradigme-
skifte
Første oplægsholder var Tasha Elung, 
som er systemisk konsulent, og tager 
sit udgangspunkt i John Hatties 
læringsteorier.  Tasha begejstrede 
deltagerne med sit engagement og 
sin præcision. Hendes oplæg var 
bygget op omkring vigtigheden af 
at definere og synliggøre målet for 
dem, der skal nå det. Hvordan kan vi 
og eleverne vide, om vi gør det godt, 
hvis ikke vi kender målet? 

Med største selvfølgelighed fik Tasha 
indviet deltagerne i vigtigheden af 
at definere og bruge klare mål. Hun 
satte også fokus på paradigmeskiftet 
væk fra fokus på aktiviteter (hvad skal 
vi lave?) over til fokus på målet (hvad 
skal vi lære?) Først skal lærerne defi-
nere målet, hvorefter det gælder om 
at definere hvilke aktiviteter, midler 
og materialer, der er behov for, for at 
nå målet. 

Hele torsdagen summede af energi 
og inspiration. Dagen bød på et 
indlæg fra fremtidsforsker Jesper Bo 
Jensen og en tur omkring projektle-
der Jette Hunnerup Mikkelsens bud 
på, hvordan konsulenterne og andre 
centrale agenter i kommunerne kan 
tænke projekter ind i skolernes hver-
dag, bl.a. Fablab-projekter fra Århus, 
Vejle og Silkeborg 

Dagens faglige program blev run-
det af med Janus Madsen, som er 
indskolingslærer, app-udvikler og 
lærebogsforfatter. Janus fortalte om 
sin app ”Skriv og læs” og videregav 
konkrete erfaringer med at lade sine 
elever producere elektroniske bøger 
og agere forfattere på en legende 
måde, længe inden de har et kor-
rekt skriftsprog. Han fortalte om sine 
erfaringer med den opdagende skriv-
ning, hvor elevforfatteren, fx i starten 
af 1. Klasse, skrev en bog med både 
tekst og billeder, hvorefter eleven 
efterfølgende kunne afkode sin egen 
børneskift til voksenskrift – også selv 
om voksne ville aflæse et mylder af 
tilfældigt sammensatte bogstaver. 

Best practise
Det officielle program for dag 1 var 
ved vejs ende efter Janus Madsens 
oplæg. Den nye i flokken var nu fyldt 
op med energi og en frygtelig masse 
argumenter for at gå hjem og være 
med i udviklingen af den pædagogi-
ske praksis i Kolding Kommune, men 
dagens program var langt fra færdigt. 
På programmet stod der ingen 
instruktør, men derimod festmiddag 
og networking. Instruktøren måtte 
derfor være mig. Her fulgte en intens 
udveksling af den pædagogiske prak-
sis i kommunerne og best practise i 
udviklingsprojekter fra det ganske 
land.

En konsulent fra Aabenraa  
Kommune, Lene Pagh, udtalte: 

”Deltagelse i Danmarks Skolebibliote-
karers årlige konsulentkonference er 
uundværligt for mig som konsulent for 
IT og PLC. Både pga. de faglige oplæg 
og pga. det enormt vigtige netværks-
arbejde, som foregår i pauserne og 
henover måltiderne. 
Igen i år er de faglige oplæg med til at 
opdatere min viden. De er yderst rele-
vante i forhold til den reform-hverdag, 
som jeg står i lige nu. PLC'erne skal 
ifølge den nye bekendtgørelse medvir-
ke til at sætte forskningsbaseret viden 
om læring i spil på skolen og under-
støtte målstyret undervisning. Derfor er 
der både teoretisk og praktisk meget at 
hente i oplæggene. 
Men den uformelle videndeling har 
også meget stor betydning. Så både 
det formelle og det uformelle i kon-
sulent-netværket er med til at styrke 
mit arbejde som konsulent i Aabenraa 
Kommune. Det er værdifuldt både 
fagligt og socialt.”

Ny dag - nye indspark
På dag 2 bød Anders Seneca på et 
skarpt oplæg og inviterede deltager-
ne til at reflektere over, hvad deres 
kerneopgave rent faktisk er, og hvor-
dan udviklingstanker bliver til reel 
udvikling og ikke blot gode ideer og 
tanker. På samme måde satte han fo-
kus på, hvordan en arbejdsplads, og 
for så vidt også en medarbejder, kan 
have flere arbejdsopgaver, men kun 
én kerneopgave. Anders fortalte, at 
hvis vi har samme kerneopgave, kan 
vi lykkes med at løfte en udvikling i 
flok og på et sikkert fundament. An-
ders’ ord indbød til refleksion, som vi 
i Kolding vil formidle videre til andre 
relevante aktører. Inden middagen 
blev deltagerne også præsenteret for 

Kerneopgaven?
ÅRETS KONSULENTKONFERENCE
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Kerneopgaven? LEGO Storyteller, som er en et bud på 
fremtidens læring. Her fortælles en 
historie, og en rekonstruktion af tek-
sten skabes med hænderne ved brug 
af Lego og ipads. LEGO Storyteller-
konceptet var et godt eksempel på, 
hvordan en fortælling kan fortolkes 
og bearbejdes ved at bruge LEGO og 
it som udtryksform. 

Klædt bedre på  
til reformhverdagen
Under frokosten om fredagen 
spurgte jeg min garvede kollega fra 
Kolding, Kirsten Fisker, om hun også 
fik inspiration med sig hjem: 

Kirsten Fisker var ikke i tvivl:

”Det er dejligt igen at møde netværket 
og få sparret omkring alle de spæn-
dende tanker, som i forbindelse med en 
ny skolereform er undervejs i kom-
munerne. Kursusinstruktørerne havde 

gode bud på, hvad der skaber læring, 
det er vigtigt at få det sat i fokus og 
perspektiv. Anders Seneca kom bl.a. ind 
på kerneopgaven, som nemt fortabes 
i alt det, vi gerne vil. Jeg synes også, 
at Tacha Elung kom med spændende 
betragtninger på, hvad den målstyrede 
læring gør ved elever og lærere. Her har 
vi alle noget at arbejde med.”

En af arrangørerne, Camilla  
Johansen, som til daglig er leder  
af Pædagogisk Center i Kolding  
vurderer også konferencen som  
vellykket:

”Det er dejligt at være flere afsted fra 
kommunen, så vi derhjemme kan 
arbejde videre med det, vi prioriterer i 
vores kommune. Næste år vil det være 
dejligt at se endnu flere konsulenter fra 
skoleforvaltningerne rundt omkring i 
landet, vi har nemlig ikke behov for at 
lukke os om os selv i kommunen, men 

for at åbne op for et netværk, som vi 
kan trække på. ”

Camilla Johansen er tilfreds med 
udbyttet af konferencen:

”Jeg synes, at konferencen kom godt 
rundt om overskriften. Vi fik  
formidling af John Hattie og synlig  
læring af Tacha Elung, nye måder at 
lære på med LEGO Storyteller og  
app’en ”Skriv og læs”. Vi fik også bud 
på, hvad fremtiden vil bringe af  
Jesper Bo Jensen, og så gav Anders 
Seneca os god inspiration omkring 
kerneopgaven. Så ja, forventningerne 
blev indfriet”.

Den nye i flokken var også tilfreds. 
En definition af kerneopgaven er et 
vigtigt afsæt for den pædagogiske 
praksis i min kommune og alle andre 
steder. Jeg ser forventningsfuldt frem 
til næste års konference.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Det måtte jo komme – at Hella Joof 
sprang ud som børnebogsforfatter! 
Ikke kun fordi skuespillere, musikere, 
sportsstjerner, politikere og alle mulige 
andre kendisser i stigende grad be-
væger sig ind på børnebogsområdet, 
mere pga. hendes talent for at fortælle 
skæve, sjove og originale historier for 
både børn og voksne – som man fx har 
kunnet opleve det i Bullerfnis på tv. 

Hella Joof er komiker, skuespiller,  
filminstruktør og - udover børne-
programmerne - bl.a. kendt for den 
satiriske serie Det brune punktum og 
filmkomedien Oh happy day, og nu 
altså også børnebogsforfatter.
 
Hendes første bog med den knap så 
mundrette titel Snitten og Kis – Frygt og 
bæven og en mand på strømpesokker 
handler om drengen Snitten, som 
meget nødig vil dele sin mor Kis med 
andre.  Allermindst med en mand, som 
får hans mor til at nynne og næsten 
ligne en ung pige – lige bortset fra de 
grå hår …

Kis har hentet Snitten omme på den 
anden side af jordkloden, han er den 
dreng, hun har ønsket sig hele livet og 
sådan skulle det helst blive ved med at 
være. Men sådan går det selvfølgelig 
ikke, for en dag ringer telefonen og Ole 
Madsen kommer ind i deres liv, selvom 
Snitten er ved at kaste op af raseri, 
får varmt vand i munden og prikken i 
fingrene af bar skræk. Den lille fyr, som 
har en meget stærk vilje, lukker sig 

inde på sit værelse og kalder sin mor 
en ”røvkommode”. Også moren lider 
og ikke aner sine levende råd, men lidt 
efter lidt blødes vreden og skrækken 
for at miste - eller rettere deles om -  
kærligheden op. 

Både historien og sproget glider 
let, selv om regibemærkninger og 
indskudte forklaringer, fx af underlige 
udtryk som ”brødflov”, står nærmest i  
kø for at komme til, men de fungerer  
faktisk fint og forekommer ikke 
påklistrede. Trods denne lethed har 
fortællingen både alvor og dybde og 
ikke mindst mange fine iagttagelser i 
børnehøjde, fx i definitionen på et  
museum: ”Du ved godt, hvad 
et museum er, ikke sandt? 
Nej, det er også et fjollet 
spørgsmål, for et museum 
kan være mange ting. Nogle 
gange er det et hus fyldt med 
gamle knogler fra dyr, der 
levede for flere millioner år 
siden. Andre gange er det et 
slot med billeder af konger 
og dronninger uden hager 
og med mærkelige paryk-
ker og værelser med gamle 
senge, som ligner børne-
senge, fordi folk var meget 
mindre i gamle dage”
 
Cato Thau-Jensen rammer 
og supplerer den ligefremme 
og let gakkede tone med 
sine skønne, varme og 
sprudlende tegninger, og 
han er ifølge forlaget hånd-
plukket som illustrator af 
denne første, men åben-

bart ikke sidste bog om Snitten og Kis 
(og måske Ole Madsen?).  

Hella Joof modtog årets børnebogspris 
for Snitten & Kis – Frygt og bæven og en 
mand på strømpesokker ved BMF og 
HK's årlige arrangement i september 
måned 2014. 

Snitten & Kis – Frygt og bæven  
og en mand på strømpesokker
Af Hella Joof
49 sider
Carlsen 2014

JEG HAR LIGE LÆST

Så meget vrede 
i så lille en krop
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Af Helle Friis Mikkelsen, skolekonsulent 
for Pædagogiske Læringscentre Center 
for Skoler & Institutioner, Ballerup

I Ballerup Kommune arbejder alle 
skoler ud fra en fælles vision for frem-
tidens skole 2020 med overskriften 
”Skole med vilje”. Med udgangspunkt 
i denne vision blev det i foråret 2013 
besluttet i skolebibliotekarernes  
netværk at starte et fælles projekt op 
omkring udviklingen af læringscentre. 
 Et projekt som skulle berøre og  
engagere samtlige skoler i kommunen, 
og som skulle ende ud i en konkret 
handleplan på området. 

Med fra projektets start var 11  
skolebiblioteker (heraf to specialskoler) 
 med et veletableret, ambitiøst og 
udviklingsorienteret netværk.  
Initiativet udsprang bl.a. af et ønske i 
bibliotekarkredsen om at komme ”over 
radaren” efter et par år med kraftige 
nedskæringer på området, og med en 
klar bevidsthed om betydningen  
og vigtigheden af et kraftfuldt  
læringscenter i fremtidens skole. 

For at sprede projektet – og dermed 
effekten - blev en projektgruppe 
nedsat med repræsentanter (skolebib-
liotekarer, læsevejleder og it-vejleder) 
fra 5 ud af de 11 skoler. Projektgruppen 
fungerede som ”motor” og ” 
arbejdende enhed”, og kom løbende 
med udkast i forhold til flere niveauer: 
Faglige netværk, skoleledelser og  
forvaltning. Kommunikationen blev 
sikret gennem møder og workshops, 
hvor tilbagemeldinger blev taget med 
i det videre arbejde. 

I løbet af året blev PLC og dets opgaver 
defineret i en handleplan, hvor PLC 
beskrives inden for fire områder; team, 

funktion, samling og rum. En af handle-
planens centrale pointer er udvidelsen 
af teamet omkring læringscentrene, 
som nu på alle skoler – udover  
skolebibliotekarer – består af både 
læse- og it-vejledere. På sigt kan teamet 
udvides med andre ressourcepersoner; 
fx faglige vejledere. Handleplanen 
indeholder et forslag til en tidsplan og 
en række konkrete anbefalinger, som 
kan styrke implementeringen på den 
enkelte skole. Anbefalingerne vedrører 
bl.a. samarbejdet med skoleledelsen, 
deltagelse i skoleudviklingsarbejde,  
et fælleskommunalt PLC-netværk  
og tydelig kommunikation om PLCs 
rolle til samtlige pædagogiske  
medarbejdere på skolen.

I august blev handleplanen (og den 
nye bekendtgørelse) præsenteret på  
et stort kick-off arrangement, hvor  
skoleledelser og PLC-teams var samlet 
en hel dag for at skyde PLC godt i 
gang. På dagen blev der taget hul på 
arbejdet med årshjul, fordeling af  
ansvarsområder, møderækker,  
ledelsens rolle mm. Tilbagemeldingerne 

var fantastisk positive, og dagen har 
uden tvivl skabt en god ramme for  
arbejdet. At dagen kunne gennemføres 
med samtlige skoleledelser (på trods 
af styrtende travlhed i forbindelse med 
en vis skolereform…) skyldes en  
gennemgående interesse og opbakning 
fra både forvaltning og skoleledelser 
gennem hele projektet. 

Fremadrettet ligger udfordringerne i at 
fastholde og understøtte initiativerne  
i handleplanen. Dette gøres bl.a.  
gennem et nyetableret PLC-netværk, 
hvor alle PLC-teams på tværs af 
skolerne får mulighed for at mødes til 
input, erfaringsudveksling og  
videndeling. Derudover planlægges en 
fælles PLC-dag i januar, hvor indholdet 
skal sikre en direkte opfølgning på 
kick-off dagen i august.  

Hvis man skal forsøge at midtvejse-
valuere forløbet, må det siges, at det er 
lykkedes at komme ”over radaren” og 
sætte læringscentret på dagsordenen 
– både på skolerne og overordnet set 
i kommunen. Og at projektet har givet 
mulighed for at skabe en fælles  
bevægelse for samtlige skoler som 
ønsket. Vi har nu været i gang i 1 ½ år, 
men samtidig er vi lige begyndt. Nye 
kulturer udvikles og behovene ændres 
– men ikke over natten. Det betyder 
ikke, at der ikke er fart på. Men det 
betyder, at der er meget der skal  
forandres. Og at læringscentret  
modnes over tid. 

Hele handleplanen kan downloades her: 
www.pcballerup.dk under PLC

Hermed gives stafetten videre til  
Margrethe Kongsbak, Skolebibliotekar/ 
Skolebibliotekskonsulent,  
Lyngholmskolen, Furesø 

KONSULENT-KLUMMEN

Status i 2750 Ballerup
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