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Vejledning for PLC
Undervisningsministeriet har nedsat et 
udvalg, der skal udarbejde en vejled-
ning for PLC, og startede i november 
en møderække, der skal resultere i en 
vejledning.

Udvalget består af:
Lene Ruggård Jensen,  
Skoleleder, Skaarup Skole
Ole Christensen, lektor, UCC
Pia Bajlum Esbensen, lærer, Engels-
borgskolen
Carl Christian Rasmussen, konsulent, 
UC Syd
Thomas Jensen, Undervisningsministeriet
Malene Pio, Undervisningsministeriet
 Mødeleder er konsulent Thomas Jensen, 
Undervisningsministeriet.

Mærkning på børnebøger 
Mange danske børnebøger beskæftiger sig med tunge og svære emner. Alene i år handler mere end ti nyudgivne børnebøger om tab, sorg og det at sige farvel. På bare få år er døden blevet et velbeskrevet emne i dansk børnelitteratur med adskillige eksempler i både billed-, letlæsnings- og ungdomsbogs-genren. Det skriver Kristeligt Dagblad.Fra landets børneorganisationer hilser man udviklingen velkommen, men vurderer samtidig, at den litterære tendens bør give anledning til mere præcise anbefalinger på børnebøger, der behandler emner, som kan skræmme eller forvirre de helt unge læsere – fx med mærkater, hvoraf det fremgår, at bøgerne bør læses i selskab med en voksen. Hvad mener du, kære læringsmedarbejder?

Skriverprisen 2014 
På Bogforum modtog forfatteren Dorte 

Lilmose (f. 1966) Skriverprisen 2014, der 

uddeles af Undervisningsministeriet. Prisen 

er på 25.000 kr. Hun får prisen for romanen 

”Dræb eller dø” (2014), der er udkommet på 

Forlaget Turbine. 
Dorte Lilmose er født i 1966 på Mors og bor 

i Virum med sin mand og tre børn. Hun har 

gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur 

ved DPU fra 2006-08 og debuterede i 2008 

med bogen ”Drengen der kom i fængsel” 

(Gyldendal). Ved siden af sit forfatterskab 

arbejder Dorte Lilmose som ergoterapeut på 

et bosted for autister. 
Læs mere om hendes forfatterskab på:  

www.dortelilmose.dk

Mette Finderup
Kommunernes Skolebiblioteksforenings 

 Forfatterpris 2014 ved Edvard Pedersens  

Biblioteksfond gik til Mette Finderup for  

hendes forfatterskab symboliseret i serien 

”Den grønne ø”. Prisen 
er på 30.000 kr. og blev 
overrakt på foreningens 
konference ”Littera-
turens ansigter” med 
undertitlen ”Tegneserier 
– graphic novels –  
illustrerede bøger” d. 29.  
september i Horsens.

”BUM” 
Børne- og ungdoms-litteratur magasinet 
sætter fokus på 4 temaer, nemlig:  
”Udfoldelser”, ”Katastrofer”, ”Krig” og 
”Svin, rotter og mus”. Især emnet Krig 
er flot foldet ud med masser af  
spændende vinkler lige fra Gro Dahles 
og Kaia Dahle Nyhus´ ”Krigen”, der 
handler om en skilsmisse over ”To af 
alting” af Hanne Kvist (handler også 
om skilsmisse) og Thomas Dinesens 
”No Man´s Land”, der oser af lykken 
ved krig, til Kirsten Deckerts realistiske 
”Vidnet”, en tysk soldats (forfatterens 
far) erindringer fra 1. verdenskrig.

Genkommeren 
… sjette og sidste bog i serien om 

vildheksen Clara af Lene Kaaberbøl er 

udkommet.
"Hver eneste vildheks i kredsen skal kunne 

modstå hende. Ingen må bukke under, 

hverken for overtalelse eller magt. Og én 

må følge hende det sidste stykke ind i 

dødsriget. Ellers går hun ikke med." 

Blodsungen er vendt tilbage til livet og 

vil gøre alt for at blive der, om hun så 

skal æde hvert eneste levende væsen på 

jorden. Det er op til Clara og hendes  

heksekreds at standse hende – selv  

om de ved, hvad det kræver: For at få 

genkommeren ud af verden må én i 

kredsen dø. 
Serien er allerede solgt til udgivelse i 10 

lande, senest til England og USA. 

”Genkommeren” (Vild-
heks 6) 
Lene Kaaberbøl
Omslag og vignetter af 
Anders Walter 
Alvilda, 2014 
192 sider (indbundet) 

”SIGTATER”
Ja-hat eller nej-hat?
”Der vil jeg bruge  
Scharnberg-citatet om kani-
nen, der besluttede sig for at 
nedbryde slangen indefra. 
Siden har ingen set kaninen. 
Den form for indflydelse har 
jeg ingen interesse i. 

(Danmarks Lærerforenings for-
mand Anders Bondo Christensen 

i ”FOLKESKOLEN” Nr. 16-2014)

Husk!
”En dag skal vi dø. Men alle 
andre dage skal vi leve.”

(Forfatteren Per Olov Enquist)

De 7 pilgrimsord
Frihed, enkelhed, langsomhed, 
stilhed, bekymringsløshed, 
fællesskab og spiritualitet. 

Foto: Ditte Bolt
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Nyt navn til foreningen og bladet

LEDER

Den sidste weekend i oktober holdt Danmarks Skolebibliotekarer repræsentant-
skabsmøde og lokalkredskursus. ’Business as usual’ kunne man tænke, men nej, for 
det blev det sidste repræsentantskabsmøde og det sidste lokalkredskursus under 
det navn. Efter en god drøftelse blev det enstemmigt vedtaget, at vi fremover 
skal hedde Pædagogisk LæringsCenterForening (PLCF). Samtidig blev det – også 
enstemmigt - vedtaget, at det er sidste nummer af vores blad Skolebiblioteket, du 
sidder med i hænderne. Fra 2015 udkommer bladet under navnet LæringsCentret. 

Hvorfor nu det? Vi var alle på repræsentantskabsmødet helt enige om, at navnet 
’Danmarks Skolebibliotekarer’ ikke sender de rette signaler. Foreningen har længe 
været fortaler for at få en opdateret og tidssvarende bekendtgørelse for området, 
og vi har været en aktiv del i processen, og nu hvor den er gældende, må også vores 
navn signalere, at vores medlemmer arbejder på eller med et pædagogisk lærings-
center og ikke på eller med et skolebibliotek. Et pædagogisk læringscenter er så 
meget mere end en formidlingscentral for skolens læremidler. Alle de funktioner, 
der er beskrevet i bekendtgørelsen, skal det pædagogiske læringscenter dække, og 
det var ikke det vores navn udtrykte. 

Hvorfor nu lige det navn? Det er langt og klodset, og det henviser ikke til personer, 
men til et sted. Det er nogle af indvendingerne, som jeg egentlig kan være enig i 
langt hen ad vejen. Problemet er, at opgaven i mine øjne var umulig. De mennesker, 
som arbejder i og omkring PLC, har ikke en titel, som vi havde før. Der findes pt. 
heller ikke en færdig uddannelse, der dækker hele funktionen, så ad den vej kunne 
vi heller ikke finde et navn. Fremover er det måske heller ikke kun den traditionelle 
skolebibliotekar, der vil have fordel af at være medlem i vores forening, men også 
andre vejledere, som er tæt knyttet til PLC. Det, vi løfter sammen, er bekendtgørelsens 
ordlyd, men det er måske forskellige dele af bekendtgørelsen, vi dækker. Men det, 
som er fælles for os, er PLC. Samtidig oplever vi flere steder i landet, at folkebiblioteket 
gerne vil kendes som et læringscenter. Derfor var det vigtigt at understrege, at 
det er et pædagogisk læringscenter, der er medlemmernes fælles udgangspunkt. 
Sidst, men ikke mindst er navnet jo nærmest født langt, da navnet på vores fælles 
udgangspunkt er langt. Vi hører dog, at man mange steder allerede har døbt sit 
skolebibliotek om til PLC, og vi kan så lægge os op ad det navn og med vores forkor-
telse hedde PLCF.

Vi havde på repræsentantskabsmødet flere navne i spil i vores drøftelser, men endte 
altså med en enstemmig afgørelse, og det er jeg rigtig glad for. Det tager jeg som 
udtryk for, at vi var enige om, at Pædagogisk LæringsCenterForening (PLCF) var 
den bedste løsning på en umulig opgave. Nu skal vi så se nærmere på, hvad vores 
kerneopgave er, og hvordan vi gør en forskel for vores medlemmer. Har du input til 
de drøftelser, er de altid velkomne i vores konference på skolekom, på vores  
facebookside eller du kan sende en besked via hjemmesiden, der endnu ligger på 
www.skolebibliotekarer.dk.

Og med denne invitation til at være med til at udvikle  
vores forening vil jeg ønske alle medlemmer og samarbejds-
partnere en dejlig december, en skøn jul og et fantastisk og 
forrygende nytår 

PS. Vedtægtsændringer skal godkendes i DLF, men det ser vi 
ingen hindring for, derfor denne leder.

Birgitte Reindel, 
formand for Pædagogisk LæringsCenterForening 

Danmarks 
Skolebibliotekarer
www.skolebibliotekarer.dk

Redaktør
Eline Mørch Jensen
Weysesgade 9, 2100 København Ø.
Tel: 3918 3115 / 2171 7027
eline.moerch@gmail.com

Landsstyrelsen
Formand
Birgitte Reindel
Axel Heides Gade 28, 5th
2300 København S
Tel (privat): 2329 6263
Tel (arbejde): 4928 3565
birgitte.reindel@skolekom.dk

Anna Barbara Bach
Gentoftegade 45, 4.th
2820 Gentofte
Tel (privat): 6170 3670
Tel (arbejde): 3542 5826
bb@oef.dk

Marlene Møller Drost
Orionvej 139
4700 Næstved
Tel: 5588 4500
marlene.drost@skolekom.dk
 
Camilla Johansen
Gl. Bjert 33
6091 Sdr. Bjert
Tel: 5176 0730
cajo@kolding.dk

Karen-Marie Sørensen
Kratvænget 18, Jels
6630 Rødding
Tel (privat): 7455 3373
Tel (arbejde): 7996 5840
rs@roedding-skole.dk

Steen Juul Møller (Sydvestjylland)
steen.juhl.moeller@skolekom.dk

Karin Kjeldsen 
Ramtenvej 18
8581 Nimtofte
Tel: 6043 8748

Anne Stougaard
Mariegade 13
6000 Kolding
Tel.: 7553 3454
Mobil: 6179 3454

Pensionistgruppen
Stig Bergmann
Stokkemarkevej 19
2730 Herlev
Tel (privat): 2254 5456
Tel (forening): 51 95 6777
sb@skolebib.org

Annoncer og ekspedition
BIBLIODAN
Låsbygade 67-69, 6000 Kolding
bibliodan@bibliodan.dk

Adresseændring meddeles til Bibliodan.
Abonnement: Kr. 725,- inkl. moms.

Næste nummer af LæringsCentret  
primo febuar 2014.
Udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2000 – ISBN 0105-9556

Design og grafisk produktion
CS Grafisk A/S
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Fagfilur er en serie for helt nye fagbogslæsere. Alle bøger 

i Fagfilur-serien er opbygget som ”rigtige” fagbøger. Det 

er multimodale tekster med tegninger, fotos, billedtekster, 

faktabokse og grafiske fremstillinger tilpasset niveauet i 

indskolingen. 
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og små dyr
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F A G F I L U R
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NY SERIE

Pr. bog 21 sider kr. 111,- ex moms
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køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn
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Repræsentantskabsmødet 2014

Lørdag den 25.10 afholdt Danmarks 
Skolebibliotekarer ordinært  
repræsentantskabsmøde i de smukke 
omgivelser ved Gl. Avernæs. Her kom 
sammensætningen af Landsstyrelsen 
til at se ud på en ny måde, da hverken 
Karen Fransen (Midtjylland) eller Lone 
Rode (Sydjylland) genopstillede og Erik 
Nygaard Sørensen (Sydfyn) ønskede 
at udtræde af LS. I stedet for ham 
indtrådte 1. suppleant Anne Stougaard 
(Sydjylland), mens Steen Juul Møller 
(Sydvestjylland) og Karin Kjeldsen 
(Midtjylland) stillede op som de eneste 
kandidater og dermed indtrådte i LS 
uden valg.

Herpå fulgte lokalkredskurset, hvor 
antropolog Anders Seneca fra  
Dogmekompagniet var hyret til at 
holde oplæg med titlen ”Hvad er 
kerneopgaven?” Her spurgte han bl.a. 
deltagerne om de anså deres faglighed 
for at være en kerneopgave. I så fald 
måtte de hellere tro om igen, for 
faglighed er blot midlet til at opnå sine 
mål, dvs. kerneopgaver. Undervejs bad 
han deltagerne om i grupper at sætte 
ord på – ikke deres arbejdsopgaver 
som medarbejdere i PLC – men netop 
kerneopgaven hhv. for PLC og for  
foreningen i fremtiden i lyset af  
bekendtgørelsen. 

Børnebogsprisen 2014
Om aftenen var der som altid en over-
dådig festmiddag i anledning af  
uddelingen af Børnebogsprisen 2014, 
hvor også vinderen Mette Finderup, 
hendes mand Thomas Munkholt og 
dommerkomiteen deltog, og hvor  
forsider, som har prydet Skolebiblioteket 
i løbet af året, af sidste års vinder  
(sammen med Camilla Hübbe)  
illustratoren Rasmus Meisler – blev  
udloddet til dem, der var heldige at 
finde en seddel under stolen. 

Efter middagen samledes deltagerne 
til prisoverrækkelsen, som i år bestod 
af en indrammet plakat af kunstneren 
Lars Gabel. Prisen blev motiveret i en 
tale af Anna Bach (se dommerkomiteens 
motivering i tillægget om Børnebogs-
prisen 2014 i Skolebiblioteket nr. 9). 
Som rosinen i pølseenden holdt 
Mette Finderup selv en varm takke-
tale, hvori hun bl.a. definerede sig selv 
som læser – også selvom hun som 
voksen og forfatter læser færre bøger 
end hun gjorde som barn. Ikke desto 
mindre lagde hun megen vægt på den 
betydning, som læsning og bøger – og 
dermed også lærere og bibliotekarer – 
har haft for hendes liv og identitet som 
læser, hvorfor hun sagde foreningen 
”af hjertet tak” for prisen.

Nyt navn og ny titel 
Søndag den 26.10 afholdtes Ekstra-

ordinært repræsentantskabsmøde, 
hvor foreningen navn,  bladets titel 
samt drøftelse af foreningens fremtid 
var på dagsordenen. Formand Birgitte 
Reindel motiverede dagordenen med 
en redegørelse for arbejdet med at 
skabe en ny forening sammen med 
IT-vejlederne, en proces der dog pt. 
er gået i stå. Hun proklamerede at der 
det kommende år blive arbejdet på tre 
fronter: 1) Samarbejde med IT-vejleder-
foreningen, 2) Vejledernetværk og 3) 
Udvikling af foreningen.

Herefter tog man fat på spørgsmålet 
om foreningens nye navn og bladets  
titel og de deraf følgende vedtægts-
ændringer. LS stillede forslag om navnet 
Pædagogisk LæringsCenterForening og 
begrundede det vigtige i at have ordet 
”pædagogisk” med, da det har været 
vigtigt i arbejdet med en ny bekendt-

Foto: Bjarne Thostrup
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gørelse at understrege det didaktiske 
aspekt.

Øvrige foreslåede navne var Danmarks 
Læringscentre (Sønderjylland) og  
Læringscenterforeningen (Midtjylland), 
hvilket bl.a. blev begrundet med at 
de hhv. signalerede en sammenhæng 
mellem bekendtgørelsen, foreningen  
og dagligdagen og derudover  
fremstod enklere og mere mundrette. 
Herefter fulgte en debat, hvor  
argumenter for og imod de tre forslag 
blev luftet. Bl.a.  slog Birgitte Reindel 
på at forkortelsen PLC bruges i daglig 
tale, hvorfor det er naturligt at anvende 
navnet PLC-foreningen, selvom det 
i sin helhed er lidt vel langt. Karen 
Fransen stillede spørgsmålstegn ved 
nødvendigheden af at ”Danmark” 

skulle indgå i navnet, mens Anna Bach 
pegede på behovet for dels at lægge 
sig op ad bekendtgørelsen og desuden 
med ordet ”pædagogisk” at signalere 
afstand til folkebibliotekerne, som også 
er begyndt at kalde sig læringscentre. 
Efter en summe-pause blev LS’ forslag 
enstemmigt vedtaget.  

Danmarks Skolebibliotekarer hedder 
herefter Pædagogisk LæringsCenter-
Forening (PLCF) og foreningens blad 
LæringsCentret (fra og med nr. 1 i 2015). 
De deraf følgende vedtægtsændringer 
samt vedtægtsændringer, der tager 
højde for PLCs nye og udfoldede  
funktioner, blev alle vedtaget. 

Foreningens fremtid
Herefter tog man hul på drøftelsen af 

PLCFs fremtidige kerneopgaver.  
Diskussionen, som dagen forinden 
blev skudt i gang af Anders Seneca,  
gik bl.a. på behovet for et styrket  
samarbejde med IT-vejlederforeningen 
og en eventuel dannelse af en  
paraplyorganisation med dem og/eller 
andre vejlederforeninger. Det fremgik 
dog, bl.a. ifølge Camilla Johansen, at 
interessen fra de andre for at gå ind 
i et sådant samarbejde har været ret 
begrænset, hvorfor hun advarede 
mod pt. at kaste al for megen energi i 
paraply-samarbejdet , hvis ikke PLCF 
skal trække hele læsset.   

Andre kerneopgaver som blev  
fremhævet var den faglige inspiration 
mellem kolleger samt hjælp til at  
implementere bekendtgørelsen i PLC.

Foto: Bjarne Thostrup
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Kristeligt Dagblads, 
Sara Nørholm, skrev: 

Digte for børn er tilsyneladende en svær 
kunst, men at det kan lykkes, er Poul Lar-
sens seneste digtsamling ”Stjerneskud og 
slumpetræf” et fint udtryk for. 
Især fungerer samspillet mellem ord og 
billeder godt; metaforerne gribes elegant 
for at blive omsat til klare billeder, der 
kan digtes videre på. 
Og godt grebet er også den 13-årige  
Tobias, som forfatteren har givet ordet for 
at lade ham digte om at være til og være 
på og være forelsket og være sig selv.

Samlet konklusion fra lektørudtalelsen: 

Digtene er veldrejede. De understøttes af 
nogle fantastiske illustrationer.

Politikens Steffen Larsen :

Poul Larsen kan ikke lade være med at 
digte. Han gør det af et rent hjerte og 
med ægte følelser. Så skam få den, der 
tænker, at bløde digte ikke er noget for 
rigtige drenge … 

Tobias er en god iagttager. Og det 
samme er illustrator Els Cools. Hun er 
blandt de sejeste. Hun giver disse stille 
digte en bund af noget farligt og ufor-
udsigeligt. Man bliver væk i de præ-
cise vignetter, de skæve vinkler og det  
overraskende farvevalg.

Skolebibliotekets Bent Rasmussen: 

I Danmark findes der ikke mange, der 
skriver digte for børn/unge, men det gør 
Poul Larsen – og det gør han livfuldt, med 
sproglig spændstighed, stor underfundig-
hed og humor … Det er strålende og op-
timistisk digtning, der gør en glad i låget. 
En dejlig samling digte for teenagere og 
gamle fjolser som mig.

Dansk Bogfortegnelse tilbyder  
2. oplag i januar 2015. 

“Stjerneskud og slumpetræf”

Forlaget Følfod

Kr. 128

Lene Pagh opfordrede i den forbindelse 
til at man kigger grundigt på hvilke 
udadrettede aktiviteter foreningen  
deltager i og hvorfor, fx Læringsfestival, 
BogForum, Skolemessen og  
Børnebogsprisen. Hun fremhævede 
at det er afgørende, hvilke signaler der 
udsendes, idet PLCF ikke kun står for 
litteratur, men i fremtiden skal rumme 
meget mere.  

Meningerne var delte om udbyttet af at 
deltage med en stand på fx BogForum. 
Nogle gav udtryk for at dette ansigt 
udadtil er positivt og helt nødvendigt 
for at gøre opmærksom på foreningens 
arbejde og hverve medlemmer, mens 
andre mente man opnår langt mere ad 
andre kanaler. 

Erik Nygaard Sørensen holdt på at der 
altid er en cost benefit, når man deltager  
på messer og lignende. Lige som 
mange andre fandt han det derudover 
vigtigt at bevare Børnebogsprisen. 
Kent Poulsen ville også gerne fastholde 
Børnebogsprisen, men foreslog at 
udvide med en pris til digitale medier 
eller evt. en læremiddelpris. 

For yderligere at afklare foreningens 
fremtidige kerneopgaver i den  
kommende tid, foreslog Lene Pagh at 
genoplive det gamle pædagogiske 
udvalg under LS. Udvalget bør ifølge 
hende bestå af ildsjæle rundt om i 
landet plus et par repræsentanter for 
LS. I tillæg til forslaget, som mødte bred 
tilslutning blandt mødedeltagerne,  

foreslog Rie Sørensen at det bliver et 
fast punkt i lokalkredsene at fodre et 
sådant pædagogisk udvalg. 

Karsten Boll talte desuden for at PLCF 
fremover skal være langt mere proaktive 
i forhold til Skolelederforeningen, 
mens Anna Bach kaldte bortfaldet af 
uddannelseskravet for en af de store 
udfordringer, hvorfor det ville være  
interessant, hvis de kommuner og 
skoler som allerede har lavet eller har 
nogle strukturer på bedding, lagde 
dem frem til inspiration. 

Afslutningsvis tog Birgitte Reindel 
afsked med og takkede de afgående 
medlemmer af LS for deres store 
arbejdsindsats. 
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Af Gitte Frausing

I jubilæumsåret for  
folkeskolen er Skolebiblioteket 
en så integreret del af skolen, 
at alle tager det for givet, 
men sådan har det ikke  
altid været. 

Gennem hele 2014 har skoler landet 
over fejret folkeskolens 200-års  
jubilæum på mange forskellige måder, 
men mon ikke skolebiblioteket, det 
pædagogiske læringscenter, alle steder 
har været inde over på en eller anden 
måde? Det hele skal jo koordineres. 
Men hvem sagde skolebibliotek?  
Hvem huskede at fejre det? 

Da Frederik den Sjette underskrev 
de første skolelove i 1814, havde der 
allerede gennem århundreder været 
bogsamlinger ved latinskolerne og ved 
gode skoler oprettet på adelige godser. 
Med skolelovene ønskede kongen at 
udbrede bøgerne til almuens skoler. I 
loven fra 1814 hed det, at skolekassen 
skulle udrede bøger, som skolelæreren 
behøvede for at udvide sine egne 
kundskaber, og bøger til børns brug, 
som ”ere gavnlige, endskiønt de ikke ere 
aldeles nødvendige”.
  
På det tidspunkt var Danmark  
økonomisk i krise efter krige mod  
England, og der var derfor ikke basis 
for at stille krav om at anskaffe bøger, 
men intentionen blev dog udtrykt.  
Der skulle  komme til at gå det  
meste af 100 år, før der for alvor kom 
gang i oprettelsen af biblioteker på 
skolerne. En undersøgelse fra 1889 
viste, at der var bogsamlinger  

på under 10 % af landets skoler. Der 
var behov for statstilskud til at oprette 
bogsamlinger, hvis det for alvor skulle 
lykkes, og i 1905 opnåedes en  
bevilling på finansloven på 5.000 kr., 
hvilket var skelsættende for  
oprettelsen af skolebiblioteker. 

Bogsamlinger  
og skolelæsestuer
Det var dog først i 1917, der for alvor 
kom skred i udviklingen, da en kreds  
af skolefolk og bibliotekarer i  
hovedstadsområdet gik sammen om 
den pædagogiske idé at udføre  
læsestuearbejde og oprettede  
Skolebiblioteksforeningen af 1917, der 
skulle fremme oprettelsen af læsestuer 
samt indkøbe og udlåne bøger som 
supplement til skolernes egne  
samlinger, der var beskedne.
 
Den første skolelæsestue blev oprettet 
på Skolen på la Coursvej i 1919, og året 
efter åbnede den næste på Skolen på 
Ny Carlsbergvej. Ideen med læsestuerne 
var, at børn i en bibliotekstime under 
opsyn af læreren kunne fordybe sig i 
bøger. Læsestuerne skulle også være 
tilgængelige uden for skoletiden, og 
blev derfor placeret, så man kunne 
komme til dem udefra. 

Ideen bredte sig hurtigt, og op gennem 
1920’erne og 1930’erne blev der med 
forskellig hastighed oprettet skole-
læsestuer og skolebiblioteksforeninger 
i alle egne af landet. Det var især på 
landet, det tog tid. De første egentlige 
skolebiblioteker bestod af en skole-
læsestue med håndbøger til arbejde 
og fordybelse og en udlånssamling til 
hjemlån, og der var skarp fysisk  
opdeling imellem disse. 
I tiden efter 1. Verdenskrig var der øget 

opmærksomhed på skolen, og i 1919 
nedsatte regeringen Den Store 
Skolekommission, der i en betænkning i 
1923 bl.a. afgav formuleringen, at  
”ved alle Skoler skal der findes et af  
Kommunen oprettet Skolebibliotek til 
Brug for Børnene i Skolen”. Forslaget  
blev dog aldrig til lov, og da der  
endelig i 1937 kom en ny folkeskolelov, 
var bestemmelsen faldet ud.  
Alligevel er det tankevækkende, at 
man allerede i 1920’erne havde  
ambitioner om obligatoriske  
skolebiblioteker.

Nybrud i pædagogikken
I 1931 blev der vedtaget en bibliotekslov, 
der for første gang omtaler  
skolebibliotekerne, idet de dog er 
omtalt som ”Børnebiblioteker i  
Folkeskolen”, og i en bekendtgørelse 
året efter omtales også skolelæsestuen. 
Folkeskoleloven af 1937 lagde op til 
opbygning af centralskoler i  
landdistrikterne, hvorved det også 
blev overkommeligt for kommunerne 
at oprette biblioteker på alle skoler. 
Imidlertid kom 2. Verdenskrig på tværs 
af initiativerne, og selv om der fortsat 
blev oprettet nye skolebiblioteker, 
og de eksisterende skolebiblioteker 
til stadighed udviklede sig, var det 
først i begyndelsen af 1950’erne, man 
begyndte at definere skolebiblioteket 
som en særlig bibliotekstype i stedet 
for at betragte det som et børnebibliotek 
på en folkeskole. 

Midt i 1950’erne gik man i gang med at 
drøfte en ny lov om folkeskolen, og da 
læsestuetanken fra starten havde haft 
pædagogisk sigte, og andre medier 
end bøger nu også var begyndt at 
holde deres indtog, ændrede skole-
bibliotekerne gradvis karakter. På det 

Skolebiblioteket – 200 år efter 
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tidspunkt var der skolebiblioteker på 
mere end 70 % af landets skoler, og 
mange forventede derfor, at skole 
bibliotekerne ville blive obligatoriske i 
en ny skolelov. Det blev de imidlertid 
ikke. Da loven blev vedtaget i 1958,  
var der blot en veg bør-formulering. 
Med 1958-loven blev skolen udelt, 
skolerne i by og på land blev ligestillet. 

Den Blå Betænkning
I 1960 blev folkeskoleloven fulgt op af 
en undervisningsvejledning, den  
såkaldte ”Blå Betænkning”, der med 
sine reformpædagogiske tanker 
varslede nybrud i skolepædagogikken. 

Det kom til udtryk i vægtningen af bl.a. 
gruppe- og emnearbejde samt  
tværfaglighed, hvor det var svært at 
forestille sig, hvordan dette skulle  
gennemføres uden en eller anden 
form for skolebibliotek. Det var da også 
indholdet af ”Den Blå Betænkning”, 
der blev afgørende for udviklingen af 
skolebibliotekerne i de følgende år, 
hvor de fik en stigende central – også 
fysisk – placering i skolen.

I 1961 blev Ministeriet for Kulturelle 
Anliggender skilt ud af Undervisnings-
ministeriet, og fra bl.a. bibliotekerne, 
mens skolebibliotekernes tilhørsfor-

hold var under Undervisningsministe-
riet og dermed en del af folkeskolen. 
Det kom dog til at vare længe, inden 
dette blev en realitet.

I 1964 blev der vedtaget en ny lov om 
biblioteksvirksomhed, og i denne var 
ordet skolebibliotek første gang nævnt 
i egentlig lovmæssig sammenhæng, 
men de var fortsat ikke obligatoriske. I 
1965 fulgte Undervisningsministeriet 
op med en bekendtgørelse, hvori det 
hed: ”[...] bør det tilstræbes, at der inden den 
1. april 1969 oprettes skolebiblioteker ved 
alle skoler.” I henhold til bekendtgørelsen 
kunne der stadig ydes statstilskud.

Skolebiblioteket – 200 år efter 

Den første skolelæsestue blev oprettet på 
Skolen på la Coursvej i 1919
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Mediateker  
og værksteder
I 1960’erne blev skolebiblioteksarbejde 
noget, der naturligt foregik i skoletiden 
og i forbindelse med skolens arbejde. 
Nye medier blev ved med at komme til, 
og der opstod et behov for at definere, 
hvad et skolebibliotek egentlig var, og 
hvad dets funktion og indhold skulle 
være. Også navnet skolebibliotek var 
til debat, og ord som ”mediecenter” og 
”mediatek” blev bragt på banen som 
mere dækkende betegnelser for stedet.

I 1970 gennemførtes en kommunal-
reform, hvorved landets flere end 1.300 
sognekommuner blev slået sammen til 
først 277 og siden 275. Dette medførte 
naturligvis også ændringer af de  
kommunale skolestrukturer og  
skolebiblioteksordninger. 1970 bød 
også på en betænkning om formidling 

af undervisningsmidler inden for  
folkeskolen. I betænkningen nævntes det 
pædagogiske værksted, og man hørte 
nu om et arbejdende skolebibliotek, der 
indeholdt meget andet end bøger.
  
I 1971 kom der betænkninger fra både 
et udvalg, der skulle se på en revision 
af biblioteksloven, og et udvalg nedsat 
af Undervisningsministeriet, der skulle 
se på skolebibliotekernes fremtidige 
forhold. Det blev igen foreslået, at  
skolebibliotekerne skulle være  
obligatoriske, da de allerede var  
etableret på 99 % af skolerne. 
  
Brugen af lyd, billeder og tv i skolen 
var blevet udbredt. Man talte om 
skolebiblioteket som formidler af 
kultur i bred forstand. Samtidig havde 
samfundet med ungdomsoprørets 
opgør med gældende normer under-

gået en forandring. Man tænkte i andre 
baner; eleverne skulle være kreative 
og skabende, indhente, bearbejde og 
videreformidle viden. Der blev oprettet 
pædagogiske værksteder i tilknytning 
til skolebibliotekerne.

Krisen kradser
1975 bød på hele tre love, der kom til 
at præge skolebibliotekerne. Først en 
lov om amtscentraler, der skulle supplere 
materialeforsyning m.v., og siden en 
ændring af biblioteksloven, der betød, 
at tilskuddet til skolebibliotekerne blev 
stærkt beskåret. I årene forinden havde 
en oliekrise sat en brat stopper for  
samfundets kraftige udvikling op  
gennem 1960’erne, der skulle spares – 
også på skolebiblioteksområdet.
  
Endelig blev der vedtaget en ny folke-
skolelov, der moderniserede skolen på 

Med skolereformen og bekendtgørelsen har skolebiblioteket ændret navn til 
pædagogisk læringscenter, og dermed er en helt ny æra skudt i gang.  
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en række punkter, bl.a. blev realskolen 
afskaffet og erstattet af en enhedsskole 
med niveaudeling af undervisningen i 
de teoretiske fag. Efter vedtagelsen af 
lovene sorterede skolebibliotekerne 
fortsat under biblioteksloven, men i 
henhold til en paragraf i skoleloven, 
der dog aldrig trådte i kraft, skulle de 
være obligatoriske. Skolebibliotekerne 
var fortsat officielt opdelt i læsestue 
og udlånssamling, men mange steder 
blev det slået sammen.
  
Selv om krisen kradsede, fortsatte 
skolebibliotekerne deres udvikling. De 
skulle være farverige, levende og  
udadvendte steder. Man talte om 
muligheden for, at de kunne blive 
kulturcentre for hele det omgivende 
samfund. 
  
I begyndelsen af 1980’erne var så 
mange nye medier kommet til, at 
man talte om, at børnebogen var i en 
mediekrise, men også om, at medierne 
var ved at tage overhånd. Skønt det var 
aftalt at overføre skolebibliotekerne til 
skoleloven, medførte to lovændringer 
i 1983, at de ikke blev det alligevel, og 
samtidig bortfaldt skolebibliotekernes 
tilskud helt. Til gængæld var de nu 
blevet obligatoriske. 

Pædagogisk servicecenter
I midten af 1980’erne havde også edb 
holdt sit indtog i skolebibliotekerne,  
og man begyndte at tale om  
skolebibliotekerne som undervisnings-
centre eller servicecentre. I 1990  
ændredes styrelsesvedtægten,  
folkeskolen blev mere decentral. 
Samtidig begyndte man igen at tale om 
kommunesammenlægninger.

I 1993 blev der vedtaget en folkeskole-
reform. Med den nye lov gennemførtes 

den udelte skole, og samtidig blev 
formålsparagraffen revideret. Hvad  
angår skolebibliotekerne blev de  
overført til skoleloven, og nu var 
de ikke alene blevet obligatoriske, 
de skulle også være pædagogiske 
servicecentre. Et nøgleord i loven var 
undervisningsdifferentiering, og  
med indførelse af projektopgaver og 
ændrede undervisningsformer blev 
der nye opgaver at udføre for  
skolebiblioteket. 

Loven blev fulgt op af en bekendtgørelse 
 i 1995. Op gennem 1990’erne og 
2000’erne bedredes samfunds- 
økonomien, internettet og www blev 
i større udstrækning benyttet, og 
dette afspejlede sig i skolen såvel som 
i skolebiblioteket, hvor stadig flere og 
hurtigere maskiner kom til.
  
Informations- og kommunikations-
teknologi udviklede og bredte sig med 
større og større hast, og skolerne  
forsøgte at følge med. Trådløse netværk 
blev etableret, klassesæt af bærbare 
pc’er blev indkøbt, og undervisnings-
midlerne blev i vidt omfang digitale. 
Elevernes egne mobiltelefoner og andet 
udstyr blev også en del af skolens hver-
dag og i en vis udstrækning inddraget i 
undervisningen.

Verden var i det hele taget kommet 
tættere på. Dermed var den  
eksisterende bekendtgørelse fra tiden, 
hvor it-teknologien var i sin spæde  
begyndelse, ikke længere dækkende 
for det arbejde, skolebibliotekerne 
skulle udføre. Det var ikke længere 
service, det handlede om.

I 2000’erne bredte læringscentertanken 
sig. Elevernes alsidige personlige 
udvikling var blevet sat i fokus, den 

enkelte elevs læring. For  
skolebibliotekerne handlede det om 
vejledning af elever, men også af  
kolleger. Der skulle navigeres i et  
uendeligt udbud af både fysiske og 
digitale undervisningsmidler og -  
ressourcer. Der var fokus på  
teamsammensætning og  
ressourcepersoner. Behovet for en ny 
bekendtgørelse pressede sig stadig 
mere på, men den lod vente på sig. 

PLC – skolens hjerte
I 2006 var en ny kommunal  
strukturreform en realitet, og Danmark 
bestod nu af blot 98 kommuner og fem 
regioner. Dette indebar også nye  
udfordringer for skoler og skolebiblio-
teker. Få år efter satte en ny økonomisk 
krise ind, der skulle atter spares, og på 
skoleområdet resulterede det mange 
steder i skolenedlæggelser og –  
sammenlægninger. Samtidig skulle 
flere elever inkluderes i den almindelige 
folkeskole, hvilket også øgede kravene 
til skolebiblioteket. 

I 2014, netop det år, hvor folkeskolen 
kunne fejre sit 200-års jubilæum, kom 
så endelig en ny bekendtgørelse som 
opfølgning på endnu en skolereform, 
der bl.a. skulle åbne skolen mere 
mod samfundet. Med skolereform og 
bekendtgørelse har skolebiblioteket 
ændret navn til pædagogisk  
læringscenter, og dermed starter en 
helt ny æra.

En mere uddybende fortælling om  
skolebibliotekernes historie kan læses  
i  ”Fra bogsamling til pædagogisk  
læringscenter. Skolebiblioteket  
gennem 200 år” af Gitte Frausing,  
der udgives af Kommunernes  
Skolebiblioteksforening den  
15. december 2014. 
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ProjektApp - et værktøj til projektopgaven

Af Karin Kjeldsen og Ann Frank, hhv. 
matematik- og læringsvejleder og  
matematik- og fysiklærer på  
Hornslet skole, Djursland 

ProjektApp letter arbejdet  
for både lærere og elever, når 
de arbejder med projekter. 
Samtidig giver app’en  
læringsvejlederen bedre  
mulighed for at følge og  
understøtte undervisningen.

I august 2012 blev vi på Hornslet skole 
kontaktet af en it-konsulent fra et 
privat firma i Århus, som deltog i vores 
årlige kommunale it-temadage. Han 
var interesseret i gode idéer til apps og 
it-værktøjer til brug for undervisning i 
folkeskolen. Vi samlede straks hand-
sken op, da vi allerede på det tidspunkt 
syntes, at der manglede et it-redskab, 
som kunne skabe et overblik, når man 
arbejder projektorienteret. 

De fleste lærere og vejledere har været 
frustrerede over, at det kan være svært 
at følge elevernes proces og arbejde, 
som jo også skal vurderes i den samlede 
bedømmelse. Sådan opstod idéen og 
herefter gik det hurtigt. 

Helt lav-praktisk gik vi i gang med at 
tegne en skitse af strukturen på Appen: 
hvad skulle den indeholde? I hvilken 
rækkefølge skulle de forskellige mulig-
heder komme, hvilke rettigheder skulle 
eleverne have og hvilke skulle lærerne 
have. Skulle forældrene også være en 
del af Appen? Osv.

Herefter indledte vi et samarbejde 
med it-firmaet, med at få overført 
vores ideér til “it-sprog”. I den proces 
oplevede vi, hvor svært det er, at få den 
pædagogiske og didaktiske dagligdags 
praksis overført til et digitalt værktøj.

Ret tidligt blev vi dog klar over, at vi 
havde en rigtig god idé, men at det 
også ville blive stort og omfattende 

både arbejdsmæssigt og økonomisk. 
Derfor lavede vi en ansøgning til 
Kulturstyrelsen om midler til projektet. 
Januar 2013 fik vi besked fra Kultur-
styrelsen, om at de fuldt ud støttede 
projektet, og konsulent for lærings-
vejledere, Thomas Jensen, blev vores 
tov-holder.

Let at gå til for alle
I maj 2013 var vores første prototype 
klar og blev testet på flere skoler. Efter 
en del besvær med at få implementeret 
Uni-login i Appen, kunne værktøjet  
endelig tages i brug i maj 2014. En 
anden årsag til at det trak lidt ud var, at 
værktøjet skulle være platforms- 
uafhængigt og netop af den grund er 
det blevet til en web-app. Det har været 
vigtigt for os at værktøjet var let at 
anvende og let at sætte sig ind i uden at 
det kræver mange timers forberedelse.

Kort fortalt er redskabet bygget op i 
3 dele: en lærer-del, en elev-del og en 
forældre-del. Når læreren opretter et 
projekt genereres koder, som gives til 
vejlederteamet omkring den  
pågældende klasse. Lærerne udarbejder 
en tidslinje, som slår igennem hos  
eleverne og forældrene. Lærerne kan 
nu følge alle eleverne og deres processer  
omkring arbejdet med projekt-
opgaven. Når lærerne har godkendt 
gruppeanmodninger, kan eleverne gå 
i gang med selve projektopgaven. Der 
er indlagt en kommunikations-del – en 
chat-del - som letter vejledningen, da 
man altid kan komme i kontakt med de 
forskellige grupper og omvendt.

Lærerne kan til enhver tid  “gå over og 
kigge” i elevernes opgaver, elektroniske 
 logbøger og personlige logbøger 
m.m., men dog ikke skrive i elev-sitet. 

Vejledningerne i Appen er inddelt i 
tre niveauer.
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Indlagt i lærerdelen er også en bedøm-
melses-del, som mange er glade for, 
fordi det har lettet deres arbejde med 
udarbejdelse af de skriftlige udtalelser.

Alle elementer i projektforløbet er  
samlet ét sted, og når opgaven afsluttes, 
kan de printe en samlet dokumentation 
for deres projekt ud. Der er mulighed 
for at gemme billeder, filer, lyd og 
video i værktøjet. Endelig er der en 
forældre-del, hvor der gives gode råd 
til forældrene, om hvordan de kan 
støtte deres barn i projektforløbet. De 
kan ikke se elevene arbejde, men kan 
via tidslinjen følge projektet.

Didaktiske overvejelser
Differentiering har ligget os meget 
på sinde i udarbejdelsen af værktøjet. 
Derfor har vi bl.a. niveaudelt  
vejledningerne i Appen. Under hver del 
er der flere vejledninger. Der kan søges 
informationer på 3 forskellige niveauer: 
kort og let tilgængelig, en lidt mere 
udførlig beskrivelse og endelig en mere 
udbygget del, som bl.a. linker til EMU´s 
hjemmeside til de officielle vejledninger. 

Vores erfaring er, at selv elever med  
læsevanskeligheder kan anvende 
værktøjet. Disse elever har bl.a.  
mulighed for at lave videodagbog og 
anden dokumentation via billeder. 
Eleverne giver udtryk for, at de med 
værktøjet nu kan koncentrere sig om 
indhold og fordybelse i opgaven, da 
værktøjet holder styr på noter, logbog, 
billeder m.m. Værktøjet er også en stor 
hjælp for de elever, der har svært ved 
at bevare overblik og skabe systematik.

Appen er dog ikke kun til de svageste 
elever. De elever, som kan strukturere 
og planlægge vil også have gavn af 

sen med at finde delemner m.m. 
På besøg på nogle af landets skoler 
har vi fået rigtig god respons og idéer 
til videreudvikling, som evt kan blive 
aktuelle i forbindelse med en version 2. 
Vi kommer gerne fortsat på besøg på 
skoler, for at vise hvad værktøjet kan, 
og gerne med hands-on. Dette vil være 
gratis ind til årets udgang.

Værktøjet kan findes på  
www.ProjektApp.dk samt en mindre 
trin-for-trin-vejledning til App’en på 
www.projektapp.123hjemmeside.dk

værktøjet, fordi de kan bruge den 
vundne tid til yderligere fordybelse i 
selve projektarbejdet. ProjektApp er 
ikke kun et værktøj som kan anvendes 
i forbindelse med den obligatoriske  
projektopgave. Det kan bruges helt 
ned i indskolingen fra 3. klasse i  
forbindelse med emnearbejde, men 
også på videregående uddannelser, 
hvor de samme arbejdsformer indgår.

Værktøjet IKKE erstatter den værdifulde 
diskussion, der opstår i klassen når 
projektarbejdet sættes i gang eller 
elevernes indbyrdes snak samt proces-

Karin Kjeldsen og Ann Frank kommer gerne på besøg på skoler, for at vise hvad 
værktøjet kan, hvilket vil være gratis ind til årets udgang.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

For mig som barn var  
bøgerne et sted at gå hen,  
et frirum som var helt mit 
eget, men alligevel et sted 
hvor jeg kunne være i  
forhold til andre mennesker. 

- Det skal forstås helt bogstaveligt, 
når jeg siger, at jeg blev reddet af 
bøger. Jeg fandt mine rollemodeller 
i litteraturen og i bøgernes verden 
fandt jeg fx også frem til, at jeg ville 
være et modigt menneske, erklærer 
Rachel Röst.  

Og modig det er hun, mønster- 
bryderen og mor til non profit-
projektet Læs for Livet. Opvokset i en 
ultra-religiøs familie af mormoner, 
hvor far dominerede og mor altid var 
syg, og hvor der ikke var meget plads 
til spørgsmål om eller åbenhed over 
for andre måder at tænke på. 

- Min far var lærer og terpede med 
mig, så jeg meget tidligt lærte at 
læse, men det var på Dyvekeskolen 
og på biblioteket i Amagercentret, 
at jeg fik udvidet min horisont, ikke 
derhjemme. Jeg læste alt hvad jeg 
kunne komme i nærheden af: Tarzan- 
og hestebøger á la Den sorte hingst, 
Natasja-tegneserier – hun var ret sej 
med kæmpebarm og lårkort - og  
senere Barbara Cartland, griner  
Rachel Röst og tilføjer:

- Børn har jo ikke særlig god smag, 
vel? Men jeg stødte også på  
kvalitetsbøger som fx Ronja Røverdat-
ter, som inspirerede mig rigtig meget. 

Måske fordi Ronja lige som jeg havde 
en meget dominerende far og fandt 
et frirum – skoven og klippelandska-
bet – hun kunne være vild og folde 
sig ud i. Da filmen kom måtte jeg 
desværre ikke se den, fordi heksene 
havde bare bryster …

Mønsterbryder
Med årene blev de snærende bånd 
derhjemme for svære at leve med og 
som 16-årig flyttede Rachel Röst på 
ungdomspension, hvor hun lærte at 
ryge hash og drikke, men til gengæld 
ikke blev støttet i at passe sin skole.  

- Der var ingen bøger på ungdoms-
pensionen og ingen voksne der 
spurgte til ens lektier, sikkert fordi de 
ikke forventede andet af anbragte 
unge, mener Rachel Röst og tilføjer:

- Jeg blev kastet ud derfra, da jeg 
fyldte 19-årig men heldigvis er lovgiv-
ningen siden blevet lavet om, sådan 
at man kan blive boende til man 
fylder 23.

Siden droppede hun ud af gymnasiet 
og blev herefter smidt ud af kollegiet. 
Hun blev gravid og flyttede ind på 
Mødrehjælpen, hvor hun boede til 
hun som 18-årig havde født sin søn. 
Herefter begyndte livet så småt at 
tage en ny drejning: Hun fandt en 
lille lejlighed til sig selv og sønnen, 
tog en HF-eksamen og gik i gang 
med at læse på universitetet. 

I dag er Rachel Röst 38 år, cand. mag i 
litteraturvidenskab (hun fik i øvrigt et 
12-tal for sit speciale om Læs for Livet) 
og forfatter til to børnebøger, nemlig 
Da musene flyttede samme vej som 
guldet (2005) og Hvad lille Line vidste 
(2008). Hun har i dag forbindelse til  

sin mor, som er skilt fra faren, og til sine 
to søstre, der lige som hun selv i øvrigt 
er trådt ud af kirken, men har ikke pt. 
kontakt med sin far, der stadig er  
mormon og har fået sig en ny familie. 

Små biblioteker
- Ideen til Læs for Livet tog tilløb i mig 
mens jeg gik på litteraturvidenskab, 
hvor den slags virkede enormt naivt, 
fordi alt handler om værker og teori. 
I starten ville jeg bare gerne bidrage 
med noget og tænkte det ikke som 
et stort projekt. Jeg havde ingen 
penge, men kendte forlagsbranchen 
og vidste at jeg ville kunne skaffe 
bøger fra både forlag og direkte fra 
forfatterne selv. 

I 2012 stiftede Rachel Röst projekt 
Læs for Livet, som går ud på at 
skabe små biblioteker til steder, der 
huser sårbare børn og unge, så som 
julemærkehjem, krisecentre, døgn-
institutioner og børnehjem. Siden 
begyndelsen har Læs for Livet sørget 
for, at over 17.000 bøger er kommet 
ud til udsatte børn og unge, hvilket 
svarer til bøger for en værdi af mere 
end en million kroner. 

Indtil nu har Læs for Livet oprettet i 
alt 27 små biblioteker på steder, hvor 
der før ikke var bøger til rådighed for 
børnene, eller hvis der var, kun var 
få, gamle og slidte bøger, fordi man 
hverken har haft penge, tid eller  
viden til at sammensætte et  
ordentligt udvalg af bøger. Ideen bag 
projektet er den enkle at alle børn 
skal have adgang til den rigdom af 
udvikling, muligheder og glæder, 
bøgernes verden rummer. Fordi det 
at læse med Rachel Rösts egne ord 
styrker og udvikler sproget, fantasien 
og den sociale mobilitet.

Bøgerne reddede mig
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Og der er nok at gå i gang med: pt. 
venter 8 ud af i alt 304 døgninstitutioner, 
krise- og asylcentre m.v., som står  
på projektets liste over steder der 
huser udsatte børn og unge, på at  
få etableret et bibliotek. Typisk  
bestående af  mellem 500 og 1000 tit-
ler og desuden hjælp til indretning af 
nogle hyggelige og fredelige små læ-
sekroge med puder, reoler og fatboys, 
men har kun doneret tilskud til møbler 
på tre steder, som en test med et lille 
legat fra Det Kriminalpræventive Råd.

Blod på tanden
- Måske er det endda ikke engang dem, 
der står på ventelisten, der har mest 

brug for os, men snarere dem der har 
takket nej til vores tilbud om at få  
oprettet et bibliotek, spekulerer Rachel 
Röst. I hvert fald var det nok den 
modstand, hun først stødte på, som for 
alvor gav hende blod på tanden til at 
kaste alle kræfter ind i projektet:

- De første to, jeg ringede til, var et 
asylcenter og et børnehjem, som 
faktisk begge sagde nej tak. Det kan 
være svært at forstå at folk  
overhovedet kan finde på at være 
modstandere af bøger eller læsning, 
eller at de ikke kan se nogen værdi i 
at børn har adgang til litteratur, siger 
Rachel Röst og fortsætter:  

- For nogen handler det nok om at 
bøger opfattes som noget der har 
med læring og dermed med skolen 
at gøre, mens de som pædagoger 
ser sig selv som nogen, der tager sig 
af det hverdagslige eller kropslige, fx 
sundhed, sport og økologi. Andre  
giver udtryk for at børn ikke af sig selv 
interesserer sig for bøger og derfor 
nærmest bør skånes for dem – det er 
helt utroligt hvor negativt et syn på 
bøger man kan finde rundt omkring! 

- Ind imellem er der så en ildsjæl, 
som går varmt ind for ideen om et 
bibliotek, men som sagt er det nok 
ikke dem, der har mest brug for os …  

Bøgerne reddede mig

Børn og unge læser næsten aldrig bøger eller er svage læsere, så derfor må vi somme tider spørge ind til andre interesser, fx 
deres yndlingsfilm eller spil, fortæller Rachel Röst.
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Læs for Livet tager imod alle slags 
bøger til børn og unge mellem 0 og 
23 år, bortset fra bøger med religiøst 
indhold. Bøgerne der opbevares, 
sorteres og pakkes i kælderlageret på 
Østerbro er alle – brugte såvel som 
nye - lækre og appetitlige at se på, for 
bøgerne skal være en god oplevelse 
at få i hænderne. 

- Vi bruger efterhånden flere kræfter 
på at besøge stederne, lave interviews 
med børnene og sende opfølgende 
bogpakker. Mange udsatte børn og 
unge læser næsten aldrig bøger eller 
er svage læsere, så derfor må vi somme 
tider spørge ind til andre interesser, fx 
deres yndlingsfilm eller -spil. Hvis de 
nu spiller Counter Strike vil de måske 
også læse bøger om krig og spioner i 
virkelighedens verden, mens de måske 
mere er til fantasy hvis de går op i  
World of Warcraft eller League of  
Legends, siger Rachel Röst og  
fortsætter:

- Jeg er godt klar over at børn ofte har 
dårlig smag i bøger, men vi vil ikke 
være dommere over hvad de vælger, 
så længe de bare åbner op over for 
bøgernes verden. Den gode smag må 
de møde andre steder, fx i skolen.  

- Behov og ønsker varierer meget alt 
efter om der er tale om et stort sted 
som fx Dannerhuset, som efterhån-
den har fået fire små biblioteker på 
flere etager, eller et behandlingshjem 
for i alt kun syv piger mellem 12 
og 16 år. Somme tider er det nogle 
skrøbelige ønsker, vi får, og derfor 
så meget desto vigtigere at komme 
dem i møde. Derfor skal vi måske ud 
og finde en bog antikvarisk eller i Den 

blå Avis på nettet. Forleden var der en 
pige på 9 år, hvis højeste – og eneste 
- ønske var en bog om Messi. Den 
fandt vi heldigvis.

Prisregn: 
I 2014 har Rachel Röst modtaget ikke 
færre end tre priser nemlig hhv. Benny 
Andersens børnepris for sit arbejde med 
Læs for Livet, BØFA Børnebogspris samt 
KlodsHans-prisen 2014, som blev tildelt 

hende af IBBY Danmark - Selskabet 
for Børnelitteratur på BogForum den 
8.11.2014.  (BØFA er Børnebibliotekarer-
nes Faggruppe under BF)

Se mere om projeket, herunder 
hvordan du donerer bøger, på  
www.laesforlivet.dk

Læs for Livet skaber små biblioteker til steder, der huser sårbare børn og unge, så 
som julemærkehjem, krisecentre, døgninstitutioner og børnehjem.
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Google Classroom
Af Lars Bo Nielsen, skolekonsulent i 
Silkeborg Kommune

En af de pædagogiske  
hjørnestene i skolereformen 
er synlig læring gennem 
dialog mellem læreren og 
eleven. Forskningen viser, at 
en af de faktorer, der styrker 
elevers læring mest er, at  
elever får en hurtig respons 
på deres arbejde.

Når det gælder elevernes skriftlige 
arbejder med traditionelle tekst- 
behandlere, har det at give hurtig 
respons været en besværlig proces, da 
filen skulle deles med læreren ved brug 
af forskellige teknologier lige fra USB 
over mail til filservere placeret enten 
lokalt eller online.

Gennem de sidste fem år har Google 
Docs været et alternativ til ovenstående 
teknologier. Google Docs er en online 
tekstbehandler og delingsværktøj, et 
skriveværktøj der understøtter  
skriftlige læreprocesser, hvor lærere 
hurtigt og nemt kan give respons på 
elevernes skriftlige arbejder. Læreren og 
eleven kan endda skrive i et  
dokument samtidigt.

For at gøre delingen lettere er der 
mulighed for at sætte Google Apps 
op, således at det bliver tilknyttet et 
kommunalt domæne, der er baseret på 
læreres og elevers Unilogin. Problemet 
har været at få lavet en mappestruktur, 
der er overskuelig, og hvor de rigtige 
delingsindstillinger er på plads. Google 
er selv kommet med en løsning på 
dette problem: Nemlig Google Class-
room. (GC)

GS er et lektionsplanlægningsværktøj 
og ligesom andre værktøjer i Google 
Apps omkostningsfrit at anvende. Lære-
ren opretter et virtuelt klasserum, hvor 
der er mulighed for at kommunikere 
samt distribuere Google dokumenter, 
filer og online-læringsmaterialer til 
eleverne på en lettilgængelig måde.

Eleverne tilgår læringsmaterialerne og 
opgaverne ved at åbne det virtuelle 
klasserum, som læreren har tildelt dem. 
Delingen af klasserummet sker ved 
at eleverne logger sig ind på GC, og 
indtaster en unik kode, som de har fået 
af læreren. Samtidig med at eleven får 
adgang til klasserummet, dannes der en 
mappe på deres drev, der er delt med 
læreren.

Eleverne kan nu arbejde med det  
læringsmateriale, læreren har lagt ind. 
Når eleven aktiverer  knappen “Aflever” 
vil opgaverne dukke op på lærerens GC ́ s  
skærm, (se fig.1). Responsen gives 
ved brug af kommenteringsværktøjet 
i Google docs. Når læreren har givet 
respons på opgaven, bliver eleverne 
adviseret på deres skærm, så de kan 
forholde sig til responsen. 

GC har også et værktøj til vurdering af 
opgaven, som nogle nok vil mene ikke 
passer til de danske skoletraditioner. 
Om brugen af GC siger Mads Greis,  
lærer på Kjellerup Skole, der har anvendt 
værktøjet siden det blev lanceret: “Det, 
at jeg bruger Google Classroom har 
gjort det meget lettere at distribuere 
læringsmateriale og skriftlige opgaver til 
eleverne. Strukturen og funktionaliteten 
i GC gør, at både jeg og mine elever 
oplever, at det daglige skolearbejde er 
blevet mere overskueligt. Specielt er mit 
responsarbejde blevet mere strukture-
ret og rammesat” 

Der er endnu nogle små mangler i 
værktøjet, fx kan der kun være en lærer, 
der styrer klasserummet, lige som kom-
menteringsværktøjet kunne have flere 
muligheder. Men det er børnesygdom-
me som formentlig rettes hen ad vejen. 
For lærere og elever, der har adgang til 
Google Apps via Unilogin, kan det kraf-
tigt anbefales at begynde med at bruge 
GC. Det vil mindske kompleksiteten i 
lærerens arbejde og i høj grad højne 
kvaliteten af den respons, læreren giver 
på skriftlige arbejder, og dermed i følge 
John Hattie, styrke elevernes læring.

Fig 1. Billede af lærerdelen af Google Classroom.
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Flipped Classroom  
og det flippede PLC!
Af Anja Emilie Madsen,lærer,  
skolebibliotekar og pæd.it-vejleder,  
it-fyrtårn ved Aalborg Skoleforvaltning 
og it-konsulent ved cfunord.dk

Det  hele startede med et spænden-
de tweet på Twitter! Det handlede 
om noget revolutionerende inden for 
undervisningsverdenen i USA, som 
hed The Flipped Classroom (TFC)...

Jeg fulgte med i debatten og blev 
præsenteret for Khan Academy, 
som stod bag en masse videovej-
ledninger, der lå frit tilgængelige 
til undervisningsbrug – ja, og til 
alle - på www.khanacademy.org. 
Jeg begyndte også at følge de to 
pionerer inden for TFC, Aaron Sams 
og Jonathan Bergmann, der havde 
flere års erfaring med undervisnings-
modellen Flipped Classroom. Jeg 
tænkte, at TFC skulle afprøves på min 

skole, hvilket resulterede i et udvik-
lingsprojekt i skoleåret 12/13.

Med udviklingsprojektet The Flipped 
Classroom ønskede vi at udnytte det 
fulde læringspotentiale i anvendel-
sen af teknologi i samspil med pæda-
gogisk, didaktisk og fagfaglig viden. 
Teknologi skal ikke “bare” erstatte 
vores måde at undervise på. Den skal 
redefinere både forberedelse, udfø-
relse og evaluering af undervisning.

Vi ville undersøge, hvordan The Flip-
ped Classroom kunne:
• Optimere elevernes læring ved 
  at redefinere både forberedelse,  
 udførelse og evaluering af 
 undervisningen i et samspil med  
 brugen af teknologi
• Give mulighed for yderligere  
 differentiering i forhold til fagligt  
 svage og stærke elever

• Øge elevaktiviteten i  
 undervisningen
• Øge elevernes fremmøde
• Frigøre lærerens ressourcer/tid til 
 den enkelte elev/grupper af elever
• Øge elevens tilegnelse af  
tidssvarende læringskompetencer og 
støtte dem i deres digitale dannelse
(Læs mere om udviklingsprojektet på 
www.theflippedclassroom.dk, red.).

Ikke alt eller intet
TFC er ikke en alt-eller-intet model 
og kan anvendes til forskellige formål 
ligesom Cooperative Learning, 
læringsstile, ugeskemaer mm. Der er 
sket meget siden vores udviklings-
projekt i 12/13, og i nedenstående 
skema beskrives andre “flippede” 
versioner:

Jeg ser et stort potentiale i at anvende 
videovejledninger i undervisningen 

The	Flipped	Classroom In-class	flip Flipped	Learning
Hvad er? The Flipped Classroom er en omvendt 

undervisningsform, hvor eleverne 
forbereder sig til undervisningen ved 
hjælp af fx lærerproducerede videoer 
og flytter lektierne ind i undervisningen, 
hvor eleverne har mulighed for at få 
hjælp af læreren. 
Videovejledningerne skal helst være 
korte og præcise, og indholdet skal 
ikke være for komplekst. Videoen kan 
følges op med, at eleverne skal stille 
tre spørgsmål til videoens indhold eller 
svare på nogle spørgsmål.  
Disse spørgsmål/svar kan læreren  
efterfølgende bruge som  
udgangspunkt til næste lektion.

I stedet for at se videoerne derhjemme, 
kan de indtænkes som en station i  
undervisningen. Eleverne skal arbejde 
på forskellige stationer i løbet af et 
modul, og her kan de fx se en  
videovejledning på én af stationerne.
In-class-flip er oplagt, hvis I arbejder 
med Ugeskemaer. I løbet af ugen skal 
eleverne se en bestemt video, som 
fx kan følges op af nogle spørgsmål 
eller skriveopgaver. Det er også muligt 
at differentiere ved at give eleverne 
forskellige videovejledninger og/eller 
opgaver.

Flipped learning er en pædagogisk  
og didaktisk tilgang, som flytter 
undervisningen fra klassen/gruppen 
ud til det individuelle læringsrum. I 
stedet omdannes klasserummet til 
et fleksibelt, dynamisk og innovativt 
læringsrum med plads til at lære på 
forskellige måder. 
Læreren skal i højere grad stilladsere 
elevcentreret aktiv læring, gennem  
differentiering og hyppig feedback 
samt forsyne dem med relevant  
materiale fx videovejledninger 
Læs mere om Flipped Learning på: 
flippedlearning.org eller her  goo.gl/
GsPZj6

Eksempler Se denne video om The Flipped  
Classroom modellen: goo.gl/Kb25fi

Se mere om In class flipp i denne video: 
goo.gl/K6cukQ

Aaron Sams fortæller om flipped  
learning her: goo.gl/5e21V
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og til videndeling generelt. Eleverne er 
helt klar til at lære ved hjælp af video-
vejledninger. Flere gange om ugen ser 
mine egne børn videovejledninger på 
Youtube, som gør det muligt for dem 
fx at klare svære baner i spil eller lave 
avancerede elastikarmbånd Viden  
skal være let at finde og dele, så vi i  
fællesskab kan lære mere!

Det Flippede PLC 
Mens vi arbejdede med at flippe 
undervisningen i udviklingsprojektet, 
testede vi også brugen af videovejled-
ninger på PLC. Der er mange fordele 
ved det Flippede PLC, fx:

• Det holder altid åbent!
• Vejleder både elever, kolleger  
 og forældre
• Er ikke begrænset af tid og sted
• Giver mulighed for at vejlede flere
• Videndeler på kryds og tværs
• Er let at opdatere

• Igangsætter og stilladserer  
 læringsaktiviteter i undervisningen
• Frigør tid til andre aktiviteter
• Giver elever og lærer mulighed  
 for at klare det selv!

Her kommer nogle eksempler på, hvad 
I kan flippe:

• Sådan tilføjer du skolens printer  
 på din egen computer
• Sådan tjekker du dit barns udlån
• Sådan booker du tider til  
 Nationale test
• Sådan låner du ebøger på eReolen

I kan også bruge videovejledninger til 
at implementere nye digitale værk-
tøjer i undervisningen, således at en 
hel årgang kommer i gang på samme 
tid med at arbejde med blogs i fx en 
emneuge. PLC-teamet kan også lave et 
måneds-videobrev, som samler op på 
nyheder og aktiviteter på PLC. Se flere 

eksempler på videovejledninger her 
goo.gl/STTz2y  

God fornøjelse!
Læs mere om Flipped Learning:
“Flipped Learning - mere end bare 
video”, Roland Hachmann, Peter  
Holmboe - Erhvervskolerns Forlag
“Flipped Classroom - vend din  
undervisning på hovedet”, Jonathan 
Bergmann, Aaron Sams - oversat ved 
Turbine Forlag
“What Is Flipped Laerning?”  
Flippedlaerning.org - goo.gl/GsPZj6

Se også: 
www.coolitconsult.dk
www.emu.dk/modul/flipped-learning

Anja Emilie Madsen blogger om  
brugen af it og medier i undervisningen 
på www.coolitconsult.dk
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Smid ikke børnebøgerne ud 
med badevandet
Af Ellen Holmboe, børnebogsforfatter, 
forlægger og litterat

Bibliotekernes indkøbspolitik 
er med til lukke ellers  
livskraftige serier i utide – 
og inden de når at få den 
samme dybde og fylde, som 
de bedste tv-serier leverer 
talrige eksempler på.

For nylig forsvarede Stine Reinholdt 
Hansen sin PhD om børns læsevaner, og 
endnu en gang var konklusionen, at det, 
der virkelig får børn til at læse og får dem 
til at blive ved med at læse, er serier*. 
Gode, spændende, sjove, rørende serier. 
Samtidig oplever vi en sand guldalder 
for tv-serier, der overhaler spillefilmen 
indenom på alle planer. Tag bare The 
Wire, der i løbet af fem sæsoner belyser 
narkoproblemet fra fem vinkler. Eller 
sagaen om den stressramte gangster-
boss Tony Soprano, der udfoldes over 
84 forrygende afsnit.

Eller tag vores egen Matador. Hvis 
Matador var underlagt bibliotekernes 
indkøbspolitik, var vi aldrig kommet 
til det gribende 18. afsnit, hvor Maude 
Varnæs endelig træder i karakter og 
hjælper hr. Stein med at flygte. Så havde 
vi kun fået pilotafsnittene: En mand 
kommer til byen, åbner butik, gifter sig 
med grisehandlerens datter – og slut.

Min pointe er, at alt for mange gode  
serier aldrig får en chance for at komme 
ordentligt i gang. Ganske enkelt fordi 
bibliotekerne køber ind, som de gør; 
mange af den første, og så daler  
indkøbene ellers til omkring halvdelen  
allerede ved den 3., 4. eller 5. bog. Skriver 
man føljetoner, er det endnu værre, for 

så risikerer man, at lektørudtalelserne 
stopper efter et par stykker, og så er der 
dømt ”død bog.” Resultatet er, at masser 
af gode børnebøger smides ud med 
badevandet, og at bibliotekernes hylder 
bugner af pilotafsnit og indledende 
øvelser. Vi får en masse ”en mand  
kommer til byen,” men alt for sjældent 
”en neurotisk kvinde mander sig op.” 
Det er ikke til at holde ud!

Hvem siger, at en 4’er i en kørende serie 
er mindre indkøbs- og læseværdig end 
en 1’er i en ny serie? Eller mindre end 
en enkeltstående bog?

Seriemord
Lad mig tage et eksempel fra mit eget 
forfatterskab. Ikke fordi det skal handle 
om mig, men fordi jeg her har adgang 
til alle data. Min seneste udgivelse, En 
rigtig far-mand – en sag for Filip M. Lund, 
har p.t. fået følgende skudsmål: ”Oplagt 
anskaffelse til børnebiblioteker og 
skolernes pædagogiske læringscentre,” 
(lektør) og ”… en af de allerbedste  
Filip-bøger, og det siger ikke så lidt.” 
(Emil Blichfeldt, Weekendavisen) Og om 
de tidligere: ”Sublim. I en klasse for sig. 
I samme liga som gode tegneserier. 
Burde ligge i sofahjørnet i enhver SFO 
og i frilæsningskassen i enhver klasse. 
Jeg er fan!”

Hele serien er netop kommet på IBBY’s 
liste over ”Ten Outstanding Danish 
Children’s Books. Alligevel er bogen 
dødsdømt på forhånd, og hvorfor? 
Fordi det er nummer 14 i en serie. 
Kvaliteten fejler beviseligt ikke noget, 
men bogen kommer sandsynligvis ikke til 
at tjene sig selv hjem, fordi bibliotekerne 
køber ind, som de gør. Den bliver kun 
udgivet, fordi jeg gør det selv og er 
mere end almindeligt dumstædig.
Frustrationen blandt forfattere er  

stor, skulle jeg hilse og sige. Som 
gammel elev fra Forfatterskolen for 
Børnelitteratur er jeg en del af et stort 
netværk af nye og gamle børnebogs-
forfattere, hvor et tilbagevendende 
samtaleemne desværre er: ”Jeg har lige 
fået lukket en serie, og jeg har ellers fem 
fede manuskripter liggende i skuffen – 
stendøde.” Hvortil andre svarer:  
”Det har jeg også.”

Selvfølgelig er der undtagelser. Jack 
Stump-serien rummer fx 26 bind, men 
tendensen er klar. Forlagene søsætter 
den ene serie efter den anden, og når 
bibliotekssalget begynder at dale, ja, 
så drukner man barnet og kaster et nyt 
i søen, og ser om det her dog ikke kan 
svømme. 

Så kære indkøbere, hvis bare I vidste, 
hvor stort et arbejde, der ligger bag at 
skabe karakterer og universer, der har 
mere end én historie i sig. Hvis bare I 
vidste, hvor godt man kommer til at 
kende sine karakterer, og hvor meget 
psykologi man kan fylde i dem, når 
man arbejder med dem år efter år. Hvis 
bare I vidste, hvor gode historier, der  
er i vente, når man kommer ud over  
de indledende øvelser …

Hvis vi gerne vil have børnene til at 
læse og blive ved med at læse, hvis vi 
gerne vil opleve et kvalitetsløft inden for 
børnelitteraturen, der kan måle sig med 
det, man ser i de bedste guldaldertv- 
serier, så har bibliotekerne et med-
ansvar. Fortsætter den nuværende ind-
købspolitik, ender det med seriemord! 
Og det til trods for, at biblioteker, forlag 
og forfattere har samme dagsorden.

Læs mere: Serielitteratur er god  
litteratur, Viden om Læsning,  
29/8 2014.
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Bogplast – hurtigt og billigere!

Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb 
over kr. 800,-

Leveringstid maks. 7 dage.

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri

Pris/stk.
Antal

02 cmx30m 34,25 02 cmx30m 37,25

04 cmx30m 41,50 04 cmx30m 48,25

06 cmx30m 65,50 06 cmx30m 74,50

22 cmx30m 182,25 22 cmx30m 200,25

24 cmx30m 198,75 24 cmx30m 218,50

26 cmx30m 215,25 26 cmx30m 236,50

28 cmx30m 231,50 28 cmx30m 254,75

30 cmx30m 248,25 30 cmx30m 274,00

32 cmx30m 265,00 32 cmx30m 291,25

34 cmx30m 281,00 34 cmx30m 309,25

36 cmx30m 298,00 36 cmx30m 327,50

38 cmx30m 314,25 38 cmx30m 346,50

60 cmx30m 496,00 60 cmx30m 545,75
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Af Søren Fanø, lektor i dansk ved VIA 
UC, Læreruddannelsen i Aarhus,
Læreruddannet, cand.pæd i dansk og 
master i børnelitteratur

Biblioteksverdenen er i opbrud i disse 
år. Det gælder både skolebiblioteket og 
folkebiblioteket. I skolen er biblioteket 
blevet, eller på vej til at blive, lærings-
center og skolebibliotekaren blevet til 
læringsvejleder. Kører man langs hav-
nen i Aarhus, møder man et kommunalt 
prestigebyggeri, Dokk1, der skal rumme 
mange kommunale servicefunktioner, 
blandt andet det vi i dag kender som 
Hovedbiblioteket – men i en ny multi-
medial iklædning.  

Forfatterne, Merete Flensted Jensen og 
Kirsten Jordal, er begge ildsjæle inden 
for formidlingen af børne- og ung-
domslitteraturen, begge uddannede 
på Danmarks Biblioteksskole og begge 
uddannede som master i børnelitteratur 
i 2008. Det er således to meget vidende 
forfattere, der har givet sig i lag med at 
skrive den grundbog, de mener, der er 
behov for netop nu.

For som forfatterne skriver, er det 
bekymrende, at det ikke længere er et 
krav, at de voksne, børnene møder i 
læringscenteret, har en uddannelse som 
skolebibliotekar eller lærer. Ikke mindst i 
disse år, hvor der er øget fokus på børns 
læsevaner og læsefærdigheder, og de 
deraf følgende nationale initiativer for 
at få børn til at læse mere og bedre. 
Desuden kommer skole- og folkebib-
liotekaren i berøring med rigtig mange 
børn og voksne, der læser børne- og 
ungdomslitteratur og som bruger den i 
undervisningen og som forventer at få 
en fagligt kvalificeret vejledning. Målet 
med bogen er altså at opkvalificere 
både studerende og biblioteksfolk 

børne- og ungdomslitterært i en trængt 
hverdag.

Bogen rummer korte afsnit om  
lovgivningen for området, en diskus-
sion af definitioner af børnelitteratur 
og barndomssyn, hvilke kriterier for 
materialevalg der bør lægges til grund 
for anskaffelser, formidling, faget dansk 
i folkeskolen, læsning, en børne- og 
ungdomslitteraturhistorie, en gennem-
gang af udvalgte litterære genrer, en 
gennemgang af billedbogen, et idéka-
talog til samarbejde mellem skole- og 
folkebibliotek og endelig en informativ 
del om børnelitteraturpriser, tidsskrifter 
m.v., samt en meget lang litteraturliste, 
der både kan virke inspirerende, men i 
sit omfang måske også afskrækkende 
for novicen på området. Bogen afsluttes 
med et leksikon over anvendte begre-
ber. 

Kendetegnende er den stringent 
biblioteksfaglige vinkel, der er lagt 
ind over stoffet. Fokus er på den 
faglighed, der er nødvendig som 
formidler i læringscentret eller på 
biblioteket. Dette afspejler sig især 
i afsnittet om definitioner af  
børnelitteratur, der peger på  
behovet for en systematisk 
tilgang til stoffet. Afsnittet om 
billedbogen er nødvendigvis 
kortfattet, og forfatterne har valgt 
at koncentrere sig om forskeren 
Maria Nikolajevas termer og 
ideer, hvorved indblikket i det 
forskningsmæssige, sprælske og 
ustyrlige omkring billedbogen i 
disse år desværre går tabt. Dog  
prætenderer bogen ikke at være 
fyldestgørende, men netop en 
første biblioteksfaglig introduktion 
til et spændende, spillevende og 
foranderligt område. 

Det bliver spændende at følge bogens 
videre vej – for hvordan har grundbo-
gen det egentlig i disse kompetence-
styrede, moduliserede og digitaliserede 
tider? 
 
Ingen bog er fejlfri, og hist og her har 
der indsneget sig mangler og småfejl. 
Det gælder bl.a. for den omfangsrige 
liste over børne- og ungdomsbøger og 
fx det faktum, at min bog om Jesper 
Wung-Sung ikke er en bio-, men en 
monografi (s. 91). Men det er en både 
faglig veldokumenteret og velskrevet 
begynderguide til det børnelitterære 
landskab, Merete Flensted Jensen og 
Kirsten Jordal har begået.
 
Merete Flensted Jensen og Kirsten Jordal:  
Børne- og ungdomslitteratur. Grundbog 
for skole- og folkebibliotekarer
196 sider, Høst & Søn, 2014, 
Kr. 299,95 

JEG HAR LIGE LÆST

The Times They Are A-Changiń
(Bob Dylan)
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Af Margrethe Kongsbak, PLC konsulent 
i Furesø

Den nye folkeskolelov stiller i § 19 Stk. 
2 fortsat krav om et samarbejde med 
det lokale folkebibliotek. I Furesø Kom-
mune har vi en mangeårig tradition for 
et nært samarbejde med det lokale fol-
kebibliotek, der består af et voksen- og 
børnebibliotek i Farum, et hovedbib-
liotek i Værløse og et kombibibliotek i 
Hareskoven. Furesø skolevæsen har en 
struktur med syv folkeskoler plus en 10. 
klasseskole. Kommunen har et indbyg-
gertal på ca. 38.790.

Hvad samarbejder vi så om? På det 
praktiske plan anvender vi det samme 
bibliotekssystem DDELibra, der gør det 
nemt og overskueligt for brugerne at 
søge og låne. I nær fremtid overgår vi 
til det nye Kombit system. 

Mere interessant er vor årlige tilba-
gevendende inspirationsdag midt i 
marts, hvor alle børnebibliotekarer og 
PLC-medarbejdere mødes for at inspi-
reres, samarbejde, nytænke og være 
innovative til glæde for vore brugere. 
Fra forvaltningens side bliver der bak-
ket op omkring dagen, alle får timer til 
at deltage i mødet, der altid foregår på 
en bestemt (planlagt) onsdag, så alle 
har mulighed for at deltage. Indholdet 
bliver tilrettelagt på skift af et team 
bestående af en børnebibliotekar, en 
PLC-medarbejder og undertegnede. 
Udgiften deles.

Mødernes indhold er meget varierede. 
De spænder vidt genremæssigt og 
aktuelle temaer tages op. Således 
var den nye skolereform på tapetet 
sidste år ved fagkonsulent Thomas 
Jensen. Endvidere er en fast bestand-
del vidensdeling mellem begge parter 

og ofte en workshop omkring dagens 
tema, så vi får de nye vise sten omsat 
til praksismuligheder. Dagen afslut-
tes med oplæg fra en forfatter eller 
illustrator.
•	 Et år var film hovedtemaet, hvor 
  filminstruktør Kasper Munk kom og 
  fortalte om sit arbejde om den, på  
 det tidspunkt, aktuelle film Hold  
 om mig. 
• Et andet år var det tegneserie- 
 eksperten, folkebibliotekar Mads 
 Bluhm, der opdaterede os i tegne- 
 seriegenren primært for 7.-9.kl 
• Litteraturkonsulenten, Odense  
 Centralbiblioteks Michael Linde 
  Larsen, har holdt et meget vellykket 
 oplæg om at bevæge sig fra at stille  
 sig til rådighed som bibliotekar, til at 
  skabe aktiviteter og fremme læse- 
 lysten. Især lærte han os, at selv en  
 lille udstilling gør en stor forskel. 
• Børnebogsforfatteren Merlin P. Mann 
  klædte os på til specielt at få fat i de 
  bogdroppende drenge. Denne seance 

  afstedkom, at vi sammen fik oprettet 
  en sommerforfatterskole for skole-  
 børn, som nu har kørt med succes i   
 flere år.

I samarbejde med børnebibliotekarer-
ne har vi lavet læsecaféer for udskolin-
gen med korte indslag om nye titler, 
for at skærpe læselysten. De har været 
meget vellykkede, og var en udløber af 
inspirationsdagen. 

I år deltager vi i et fælles projekt, Peters 
jul i Værløse i forbindelse med Furesø 
Læser-kampagnen. Samarbejdet med 
folkebiblioteket er således en fast, 
givende ingrediens for såvel børnebib-
liotekerne som PLC i Furesø.

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

Hermed gives stafetten videre til  
Anne-Mette Hermansen, Pædagogisk 
konsulent, Helsingør.

KONSULENT-KLUMMEN

(Bob Dylan)

Samarbejdet 
mellem PLC og folkebiblioteket

”SIGTATET” 
Barbari og vold
”Jeg lever i et barbarisk og voldeligt 
land. Vi går med våben og henretter 
folk. Synes I europæere ikke, at det er 
barbarisk? Vold mod kvinder er udbredt 
i USA, så det er naturligt for mig som 
kvinde og feminist at beskæftige mig 
med. Det samme gælder vold mod og 
drab på fattige og sorte. Jeg svælger jo 
ikke i de faktiske handlinger, hvad enten 
jeg skriver om voldtægt, lynchninger af 
sorte, incest eller drab, men som regel 
skriver jeg om efterspillet.”

(Forfatteren Joyce Carol Oates  
(f. 1938) i Morgenavisen Jyllands-
Posten d. 30. august 2014).
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Den hemmelige
fodbold-spiller

FAG-LET, lix 28
– omskrevet af Jørgen Munck Rasmussen

Den hemmelige fodbold-spiller startede
som en blog i en engelsk avis. En anonym
fodbold-spiller med en lang karriere, for-
tæller om fodbold-livet uden for banen.
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Kig efter fjeren,
så får du en let bog!

Har I husket at købe alle
vores lette bøger til de unge?

FAG-LET

LISBETH ZORNIG ANDERSEN

M

ZORNIG
– vrede er mit mellemnavn

Omskrevet af
Hanna og Søren Vinzent

FAG-LET

GRETELISE HOLM

Omskrevet af
Hanna og Soren Vinzent

Jesus,
pengene og

l ivet
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