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20.000 eksemplarer af Tempus fugit
20.000 – tyvetusinde – eksemplarer af 
Kenneth Bøgh Andersens Tempus fugit 
(2014) blev omdelt i Kalundborg kommune 
i oktober. Bogen handler om Victor, der 
en dag finder et magisk ur, som kan spole 
tiden tilbage. Pludselig kan han ændre for-
tiden og derved selv bestemme fremtiden. 
Den grænseløse magt giver ham uanede 
muligheder. Men tiden er 
ikke let at styre, og måske 
er nogle ting alligevel forud-
bestemt? Tempus fugit blev 
oprindeligt skrevet som 
føljeton til Weekendavisen i 
2013-2014.

Nordisk Råds børne- og 
 ungdomslitteraturpris 2015 
Nordisk Råds børne- og litteraturpris 2015 
på 350.000 kr. er blevet tildelt den svenske 
forfatter og illustrator Jakob Wegelius for 
romanen Morderens abe (2014).
Motivering: ”Legenden om Sally Jones har 
fått sin fortsättning, nedskriven av gorillan 
Sally själv. Hennes vän Chiefen blir oskyl-
digt anklagad för ett mord och Sally måste 
rentvå hans namn. Det tar henne ut på ett 
svindlande äventyr, återgivet så levande 
att dofterna från Lissabons gränder och 
skummet från stormiga sjöresor stiger upp 
ur pappret. Jakob Wegelius berättarglädje 
ackompanjeras av detaljrika och tidstypiska 
porträtt och vinjetter i svartvitt. Välkommen 
in i en helt annan värld!” 
Augustprisvinderen Jakob Wegelius´ nye 
bog er en mageløs og spændende historie 
om et gådefuldt mord. Beretningen udspil-
ler sig i Lissabons havnekvarter, over de 
store oceaner til mysterierne ved en indisk 
maharadjas hof. Det er en historie om mørke 
hemmeligheder og svære svigt, men også 
om uventede venskaber, håb og tilgivelse. 
Morderens abe er en selvstændig fortsættelse 
af Legenden om Sally Jones fra 2008. 
Morderens abe er netop udkommet på ABC 
Forlag. På dansk ved Lene Ewald Hesel. 618 
sider.
Jakob Wegelius, f. 1966 i Göteborg, er forfat-
ter og illustrator. Han har selv illustreret 
Morderens abe. Wegelius debuterede i 1994, 
mens han studerede kunst og modtog i 
2008 Augustpriset i 
kategorien Årets svenska 
barn- och ungdomsbok 
för Legenden om Sally 
Jones (2008) og i 2014 
for Morderens abe (2014). 
Jakob Wegelius´ bøger er 
oversat til ni sprog.

Pippi Langstrømpe 
 jubilæumsmedalje
2015 er et stort jubilæumsår. Pippi 
Langstrømpe fylder 70 år (1945-2015). 
Mønthuset Danmarks søsterselskab, 
Mynthuset Sverige har skabt opmærk-
somhed omkring dette og samtidigt 
hædret Astrid Lindgren ved at præge 
en jubilæumsmedalje med Pippi 
Langstrømpe. Pippi-medaljen er stor 
(41 mm / 31 g), præget i fin samler-
kvalitet og udgives med godkendelse 
fra Saltkråkan AB, som ejer og forvalter 
de rettigheder, som er forbundet med 
Astrid Lindgren og hendes forfatter-
skab.
Medaljen 
er præget 
i 92,5 % 
sølv og 
motivet 
på adver-
set, som 
forestiller 
Hr. Nilsson & Lille Gubben, er hentet 
fra den danske tegner Ingrid Vang 
Nymans klassiske illustration fra Bogen 
om Pippi Langstrømpe.  Medaljens 
revers prydes af et portræt af Astrid 
Lindgren og er designet af den 
 britiske kunstner Philip Nathan.
http://www.monthuset.dk/

Pixi-dagen 8. oktober
Den 8. oktober 2014 var det Pixi-dag 

første gang, og fremover vil der hvert år 

blive afholdt en Pixi-dag, hvor Pixi-bogen 

hyldes og fejres. Man kunne også på dagen 

hente en gratis Pixi-bog hos boghandleren, 

Pixitrolden på eventyr med illustrationer af 

Peter Bay Alexandersen.Forlaget Carlsen 

havde i samarbejde med Post & Tele 

 Museum i Købmagergade arrangeret en 

udstilling med de populære Pixi-bøger

Den allerførste Pixi-bog hed Missekatte, 

og den er genudgivet adskillige gange, 

senest i serie 95, som udkom i 2009. Hvert 

år  udkommer der nye Pixi-bøger skrevet og 

 illustreret af både kendte og ukendte danske 

eller udenlandske forfattere og tegnere. 

Listen over anerkendte danske Pixi-illustra-

torer og -forfattere er efterhånden lang: Eva 

Wenzel-Bürger, Jan Mogensen, Dina Gellert, 

Rina Dahlerup, Mårdøn Smet, Iben Clante, 

Susanna Hartmann, Siri Melchior, Peter 

 Madsen og Sissel Bøe m.fl.

 

i 1953.

 udkom første gang i 1959.
 

og vejer ca. 25 gram.

 Pixi-bøger i Danmark.
 

i Danmark.

Finland, Island, Tyskland, Polen, England, 

Australien og Japan.

Danmarks største Pixi-samling befinder sig 

i øvrigt på Fyn og ejes 
af Kate Arndal, der har 
samlet samtlige 909 
unikke bøger, som er 
udkommet i Danmark.
Læs mere på  
www.pixi.dk
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Statusseminar om børne- og ung-
domslitteratur 22. Januar 2016
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark 
inviterer i samarbejde med Københavns 
Hovedbibliotek til Statusseminar om 
børne- og ungdomslitteraturen i 2015, 
fredag den 22. januar 2016, kl.10-16, på 
 Hovedbiblioteket i Krystalgade i Købehavn. 
Formålet er at skabe overblik over årets 
(2015) udgivelser og vigtige tendenser i 
både danske og oversatte børnebøger, 
herunder tegneserier og grafic novels, samt 
inden for forskningen på området. 

Info + program: www.ibby.dk  
Tilmelding: www.bibliodan.dk 
http://www.bibliodan.dk/sem/ 
ibbyseminar2016.php
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Nye tider

LEDER

I slutningen af oktober mødtes lokalkredsbestyrelser og Landsstyrelsen til 
repræsentantskabsmøde og uddeling af vores pris på Gl. Avernæs. Det er her vi 
lægger retningen for de næste to års arbejde i foreningen. Et mere fyldigt referat 
kan læses inde i bladet lige som Josefine Ottesens tale, og på vores hjemmeside 
kan findes billeder og videoer fra prisoverrækkelsen.

Her vil jeg blot hæfte mig ved, at vi var ganske enige om de vedtægtsændringer, 
der var til debat i år. Vi har nu fået opdateret vores vedtægter, så de i højere 
grad afspejler den udvikling, vi er i fuld gang med – og som er en følge af den 
ny bekendtgørelse. Sidste år skiftede vi foreningens navn, men i år var det tid 
til at gå et spadestik dybere og kigge på formålet med vores forening. Vi har 
nu præciseret, at vi bl.a. arbejder for ”at fremme de pædagogiske og metodiske 
bestræbelser, der sigter på at udnytte det pædagogiske læringscenter som central 
aktør i skoleudvikling og at understøtte pædagogisk læringscenters rolle som 
centrum for vejledning.”

Det vil vi arbejde for inden for vores forening, og det vil vi arbejde for i 
samarbejde med andre parter. Vi samarbejder i flere sammenhænge tæt med 
Danmarks it- og medievejlederforening, og det vil vi fortsat gøre. Vi afholder 
bl.a. to konferencer i fællesskab, og ved flere lejligheder har vi afholdt temadage 
i fællesskab også sammen med Skolelederforeningen. Det vil vi bestræbe os på 
også at gøre de kommende år.

En anden af vores samarbejdspartnere er Danmarks Lærerforening. Det blev 
tydeligt i løbet af repræsentantskabsmødet, at der var et ønske om, at det 
samarbejde blev endnu tættere. På forårets formandsmøde havde vi inviteret 
Gordon Ørskov Madsen til dels at fortælle om de overståede overenskomst-
forhandlinger, og dels ville vi gerne drøfte de – meget forskellige – arbejdsvilkår 
vi arbejder under på PLC landet over. Dengang aftalte vi at holde kontakten, og 
selv om interessen gik begge veje, må vi konstatere, at vi endnu ikke har haft 
andet end nogle indledende øvelser. Det skal vi gøre bedre!

Det har været en af mine bevæggrunde for at stille op til Hovedstyrelsen i DLF 
dette efterår. Der bør efter min mening være nogen dér, der har fokus på alle os 
vejledere, for vi er efterhånden mange med en vejlederfunktion i den danske 
folkeskole. Det kan være en stor udfordring at fungere i spændingsfeltet mellem 
ens lærerkolleger og ledelsen, og det skal der være nogen til at italesætte. Når 
dette blad ligger i postkassen, er vi nok meget tæt på en afgørelse på, om jeg får 
chancen, for valget slutter den 1. december.

De sidste linjer i denne leder vil jeg bruge til at ønske alle vores medlemmer, 
alle vores abonnenter samt alle vores samarbejdspartnere en velsignet jul og et 
fantastisk nytår fyldt med inspirerende og spændende opgaver på og omkring 
PLC.

Birgitte Reindel, formand

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
www.plcf.dk
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Repræsentantskabsmøde i

Af Rie Sørensen,
formand for PR/bladudvalget

Ikke færre end 6 landsstyrelser kom 
på årets repræsentantskabsmøde 
med gode indspark og forventninger 
til det kommende arbejde i PLCF. 
Traditionen tro blev årets repræsen-
tantskabsmøde den 24-25. oktober 
afholdt på Gl. Avernæs, der tog 
imod i flot fynsk efterårssol. Gode 
engagerede deltagere repræsen-
terede kredsene på årets møde.

DLF
På førstedagen nedsatte vi i teorien 6 
nye landsstyrelser, der skulle bidrage 

med forventninger til arbejdet i landssty-
relsen fremadrettet. Det der stod højest 
på ønskelisten, var et øget samarbejde 
med IT-vejlederne. Det ønskværdige var 
en sammenlægning, men da der skal 
to til tango,  må det vente lidt. Der var 
også forventninger til DLF, om hvordan 
vi får tillidsrepræsentanterne ude på 
skolerne klædt på til også at kunne tale 
PLC-medarbejdernes sag.

Jane Godiksen, der deltog fra DLF, er 
selv uddannet skolebibliotekar og 
hun nikkede anerkendende. Da hun 
senere fik ordet og kunne beskrive 
det fokus DLF har, pointerede hun, at 
der er mange pædagogiske tanker i 

gang om udvikling i kommuner og på 
skoler og dermed også PLC, eksem-
plificeret ved målstyret undervisning 
- ikke at forveksle med mål i under-
visningen. Disse tanker er ikke en del 
af reformen, men kommer oveni den 
daglige undervisningsopgave. DLF 
har fokus på de øgede forventninger 
til lærerne i en tid, hvor tiden til kerne-
opgaven er blevet mindre. 

I forhold til PLC må man ikke 
glemme den vigtige kerneopgave, 
der er i historiefortællingen og 
den vigtige kobling det har til 
uddelingen af Pædagogisk Lærings-
CenterForenings Pris.

PLCF

”Det betyder rigtig meget for mig at få prisen 
fra jer, for uden jer, der hver dag formidler mine 
bøger til børn, så var mit forfatterskab aldrig 
kommet dertil hvor det er i dag”, sagde Josefine 
Ottesen i sin takketale.



gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

HUSK, gratis adgang 
resten af året!

112 POPULÆRE FAGBØGER DIGITALT 

De populære fagbogsserier – Første Fakta, faktisk!,  
Dyr i ..., De små fagbøger, De store fagbøger og  

Gyldendal viden – er nu tilgængelige digitalt på  

fagbog.gyldendal.dk. Her kan eleverne læse om alver- 

dens emner og arbejde med faglig læsning og skrivning. 

■ 112 fagbøger i digital form til 0.-10. klasse – alle indlæst 
 af professionelle oplæsere.

■ Opgaver til faglig læsning til samtlige bøger på portalen.

■ Læselog, eleven kan registrere og sætte mål for sin læsning.

■ Skriveværksted, eleven kan lære at skrive egne fagbøger, 
 anmeldelser og arbejde med multimodale produktioner.

FAGBOG.GYLDENDAL.DK

9
7
9

3

GRATIS 
ADGANG
resten af året
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Historiefortællingen er også vigtig 
i forhold til hvilke dele af vores 
skolebibliotekar-identitet, der skal 
bæres med over i den identitet, vi 
har som PLC-medarbejdere. En tredje 
vigtig egenskab, der er på PLC, er den 
store indflydelse, der er for at være 
en del af den pædagogiske udvikling. 
I en tid hvor midlerne er knappe, er 
det vigtigt at gøre sig synlige og vise 
det værd, vi har. Vi er der for børnene 
og kollegerne. Vi skal finde tilbage 
til definitionen af kerneopgaven, 
fastslog Jane Godiksen.

I den efterfølgende dialog blev der 
gjort opmærksom på, at historikken 
på PLC er på vej ud, da virkeligheden 
mange steder er på vej til at blive 
et PLC med uuddannet personale, 
da der som bekendt ikke længere 
er krav om uddannelse til de, der 
bestrider samme funktioner, som de 
tidligere skolebibliotekarer. Vi har en 

bred overordnet kompetence, der 
gør os meget kompetente i forhold til 
sparring med de andre vejledere på 
PLC, og det skal vi værne om.

”I har en pædagogisk kompetence 
og det er det der gør jer vigtige på 
et PLC og ikke folkebibliotekaren”, 
sluttede Jane Godiksen.

PLCF-prisen
Højdepunktet på repræsentantskabs-
mødet var naturligves uddelingen 
af årets Pædagogisk Lærings-
CenterForenings Pris, der lørdag aften 
blev givet til Josefine Ottesen for 
hele hendes forfatterskab. Det var en 
bevæget Josefine Ottesen der modtog 
prisen og blandt andet sagde:
”Det betyder rigtig meget for mig at 
få prisen fra jer, for uden jer, der hver 
dag formidler mine bøger til børn, så 
var mit forfatterskab aldrig kommet 
dertil hvor det er i dag”. 

Mange tak for de rosende ord, 
de er hermed givet videre til alle 
PLC-medarbejdere.

Se alle billederne og Anna Bachs 
motivation på hjemmesiden og læs 
hele Josefine Ottesens tale side 8-9 i 
LæringsCentret nr. 10. 

Regnskab og budget
På andendagen præsenterede 
Karin Kjeldsen, der er foreningens 
kasserer, foreningens regnskab og 
budget for 2016. 
Foreningens regnskaber bliver 
nu varetaget overordnet af 
Dansk lærerforeningen. Under 
 præsen tationen blev der også 
anledning til at drøfte Lærings-
Centrets fremtid, da der blandt andet 
på grund af dalende medlemstal, var 
behov for at skære bladet ned fra 10 
til 8 numre årligt. Det blev besluttet, 
at bladet fortsat skal udkomme i fysisk 
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form, med referencer til hjemmesiden. 
Bladet fortsætter med at være 
tematiserede med erfaringer 
fra hverdagen og med input 
til udviklingen på PLC for alle 
vejledere, der er sammen om 
at løfte opgaven med den nye 
bekendtgørelse. 

Vi vil også gerne byde nye vejledere 
velkommen som medlemmer i 
Pædagogisk LæringsCenterForening, 
så alle medarbejdere på PLC kan 
være med til at udvikle foreningen 
og bladet. 

Vedtægtsændringer  
for prisen
Da foreningen har skiftet navn og 
kerneopgaven er blevet en anden, 
var der også behov for en ændring 
af vedtægterne for  børnebogsprisen. 
Valget stod mellem en bogpris/ 
illustratorpris som nu, eller en pris 
der også kunne rumme andre 

læringsresurser. Navnet på prisen 
blev Pædagogisk LæringsCenter- 
Forenings Pris, der som der står 
i vedtægterne §1, har til formål 
primært at fremme den kvalitative 
danske børnebogsproduktion. 

Valg til landsstyrelsen
Vi kunne byde velkommen til to 
nye medlemmer af landsstyrelsen 
da Anne Stougaard og Camilla 
Johansen, begge fra Syddanmark, 
valgte at træde ud. De nye 
medlemmer, der blev valgt ind, er: 
Anne Dinesen, Sjælland og øer, og 
Anne Foverskov, Nordsjælland. Der 
var genvalg til Marlene Drost fra 
Sjælland og øer. Kirsten Bundgaard 
Lassen, Sønderjylland, og Terkel 
Jessen Jensen, Nordjylland, blev valgt 
til suppleanter.

Revisionen kommer Karen Frandsen, 
Midtjylland, til at tage sig af, med Lars 
Kirk, Midtjylland, som suppleant. 

Ny repræsentant i Pædagogisk 
LæringsCenterForenings prisudvalg 
blev Karen Frandsen, Midtjylland, 
mens der var genvalg til Karin 
Kjeldsen, Midtjylland, og Anne 
Stougaard, Syddanmark. 

Tillykke med valget og velkommen 
til Landsstyrelsen og endnu et 
spændende arbejdsår!

Se flere billeder her eller 
på www.plcf.dk

I forbindelse med vedtagelsen af 
budgettet for 2016 blev det på 
repræsentantskabsmødet i oktober 
besluttet, at vores tidsskrift Lærings-
Centret fremover vil udkomme 8 
gange årligt.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke 
måneder bladet fremover vil 
udkomme, men det første blad i 2016 
kommer som vanligt primo februar.

Det er ligeledes endnu ikke besluttet, 
men bestemt en mulighed, at nogle 
af numrene vil have øget sidetallet.
Pfv. Birgitte Reindel, formand

Læringscentret 8 gange om året
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Ej blot til lyst
Takketale i anledning af 
 Josefine Ottesens modtagelse 
af PLCFs Pris 2015:

Først og fremmest tusind tak for 
prisen. Den betyder rigtig meget for 
mig, fordi uden jer, der hver formidler 
mine bøger til børn havde mit 
 forfatterskab aldrig haft mulighed for 
at udvikle sig som det har gjort.

Jeg ved, at jeres arbejde i dag består 
af langt mere end at formidle gode 
historier, og måske kan det ind 
imellem være svært helt at huske, 
hvad det egentlig var, der i første 
omgang fik jer til at brænde for 
netop den del at skolelivet. 

Netop derfor vil jeg gerne fortælle 
jer en lille historie fra det virkelige liv, 
der i hvert fald har hjulpet mig med 
at huske, hvorfor livet bliver gråt og 
vissent uden kunst. 

“Ej blot til lyst” - sådan står der med 
guldbogstaver over fortæppet i Det 
kongelige Teater. Jeg har egentlig 
altid syntes, det var en meget 
gammeldags og måske også lidt 
fjollet sætning, men i dag har de ord 
faktisk fået en ny betydning for mig. 

Jeg er vokset op i et hjem, hvor 
litteratur, teater og billedkunst var 
en naturlig del af hverdagen, og jeg 
kan ikke huske første gang, jeg va 
i teateret eller på kunstudstilling. 
Da jeg som knap tyve-årig prokla-

merede, at jeg ville uddanne mig 
inden for teatret, var der heller ikke 
nogen, der sagde: “Skal du ikke lige 
tage en ordentlig uddannelse først, 
så du har noget at falde tilbage på?” 
Eller: “Det kan man da ikke leve af!” 
For mig har kunst og det at arbejde 
med kunst altid været lige så 
indlysende som at trække vejret. 
Det har aldrig været noget, jeg har 
spekuleret over. I godt 15 år levede 
jeg af at lave teater, men begyndte 
også at skrive bøger for børn og 
unge. Efterhånden blev jeg mere 
optaget af forfattergerningen, og for 
godt 15 år siden droppede jeg teatret 
og koncentrerede mig helt og fuldt 
om bøgerne. 

Og det er gået godt, rigtig 
godt endda! Jeg har fået al den 
 anerkendelse, man kan ønske sig. 
Mine bøger sælger glimrende, og 
det har givet mig mulighed for at 
udvikle mig professionelt. Også 
økonomisk har jeg ingen grund til at 
klage, selv om det aldrig har været 
for pengenes skyld, jeg skrev. Jeg har 
haft den store glæde at leve midt i 
en kreativ strøm i mange, mange år, 
og processen omkring hver eneste 
af de mange bøger, jeg har skrevet, 
har været udfordrende og taget mig 
nye steder hen. Men selvfølgelig 
tager det tid, meget tid, at udvikle 
og gennemarbejde så stor en 
produktion som min. 

Ret tidligt fandt jeg ud af, at det 
faktisk forstyrrede mig at læse andres 

bøger samtidig med, at jeg skrev. 
Teaterforestillinger føltes egentlig 
også som spild af god arbejdstid, 
for jeg var hele tiden i gang med 
en fortælling, som kørte rundt i mit 
hoved. Den var jeg afgjort mere 
optaget af! 

Hen over årene har jeg brugt mindre 
og mindre tid og energi på bøger, 
teater mm. Jeg har valgt det fra, 
fordi jeg hellere ville bruge min tid 
på at lade mine egne fortællinger 
vokse. En kær litteraturinteresseret 
slægtning har, siden jeg var ganske 
ung, foræret mig boggaver til jul og 
fødselsdag, men for ca. fem år siden 
sagde jeg til hende, at det var lidt 
spild af penge, for jeg læste dem 
ikke. Det har hun naturligvis taget til 
efterretning! 

I de sidste par år har jeg arbejdet 
benhårdt med et stort bogprojekt, 
hvor jeg også selv har stået for 
udgivelses- og formidlingsdelen, og 
da jeg kom ud på den anden side 
her efter jul, kunne jeg godt mærke, 
at jeg var træt. Men jeg havde en 
lang række foredragsaftaler med en 
masse skønne skoleelever, så jeg bed 
tænderne sammen og gennemførte, 
selv om energien svandt mere og 
mere ind. For et par måneder siden 
måtte jeg smide håndklædet i ringen 
som så mange andre og konstatere, 
at batteriet var helt fladt. Der var ikke 
andet at gøre end at trække stikket 
fuldstændig og aflyse stort set alle 
aftaler det næste lange stykke tid. 
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Det har været en svær erkendelse, 
især fordi jeg jo ikke kan begrunde 
min udbrændthed med, at jeg er 
nødt til at knokle for at få økonomien 
til at køre rundt. Jeg har simpelthen 
drevet rovdrift på min kunstneriske 
“hovedstol”. Min indre verden er 
visnet. 

Siden jeg forstod, at jeg havde kørt 
mig selv ud over kanten, har det 
handlet om at finde en vej, der kunne 
bringe mig på fode igen, og heldigvis 
har jeg en god ven, der kom forbi 
med en stak bøger. Nogle af dem 
var rent tju-bang, andre var mere 
dybsindige. “Nu har du jo god tid,” 
sagde han. “Sæt dig ned og læs.” 

Jeg var noget prøvende over for det. 
De sidste par gange, jeg har åbnet 
en skønlitterær bog, har jeg haft det 
sådan, at hvis jeg ikke var grebet af 
historien før side 5 (og det var jeg 
ALDRIG!), så lagde jeg den væk med 
et foragteligt fnys og en vis selvfed 
overbevisning om, at det var en ringe 
bog med et ringe plot og et ringe 
sprog - og i øvrigt ville jeg hellere 
selv skrive! 

Men nu orkede jeg faktisk ikke at 
foretage mig noget som helst, så jeg 
fulgte hans råd. Som barn og ung var 
jeg en inkarneret læser, der ofte læste 
otte bøger om ugen, og nu skete 
det forunderlige, at jeg genoplevede 
den frydefulde fornemmelse af 
bare at forsvinde ind i et helt andet 
univers. Hver gang jeg var færdig 

med en bog, kunne jeg mærke at 
dens verden havde taget bolig i mig, 
personerne blev en del af min egen 
indre virkelighed - det føltes som 
om udtørrede områder inden i mig 
langsomt begyndte at spire igen. 

En veninde tog mig med i biffen for 
at se en musical. Ikke lige min kop 
te, men hvis hun gerne ville, så OK 
med mig! Jeg græd! Kameraføringen 
var suveræn, klipningen genial, plot 
og tema var gennemført fantastisk, 
og musikken berørte mig meget. 
Jeg kom ud fra biografens mørke 
med en levende, vibrerende følelse 
i kroppen, som jeg ikke havde 
oplevet i mange år. Hele næste dag 
kunne jeg stadig mærke ekkoet af 
oplevelsen. 

Et ungt menneske i min familie 
har for nylig kastet sig over 
teatrets verden som scenograf. 
Hun har støvsuget mine hylder for 
gamle teaterbøger, hun ringer og 
diskuterer sceniske muligheder 
og begrænsninger med mig, og 
pludselig mærker jeg mig selv 
skrabe i savsmulden som en 
gammel cirkushest. Jeg MÅ bare se 
de forestillinger, som hun arbejder 
med, og hver gang går jeg ud efter 
forestillingen med røde kinder og 
nye betydninger og billeder på 
nethinden. 

Jeg har afgjort også glæde af bare 
at sidde og kigge ud i luften eller 
rode med ukrudtet i haven, men 

der er ikke noget, der nærer mig så 
godt som kunst og kultur. For hver 
bog, jeg læser, for hver film jeg ser, 
for hver kunstudstilling, hvor jeg 
giver mig tid til at dvæle ved det 
udstillede, for hver gang jeg sidder 
i teatrets mørke og lader mig rive 
med af følelser, ord og kropssprog, 
kan jeg mærke, at et lille frø spirer 
og -  forhåbentlig i løbet af noget 
tid - vokser op og bliver en del af en 
frodig indre verden, som jeg igen kan 
høste fra, når jeg skriver. 

Men jeg vælger aldrig mere i mit 
liv kunsten fra. Fra nu af vil der altid 
være plads til læseoplevelser, tid til 
biografen, forudbestilte billetter til 
sære teaterforestillinger og ro til at 
stå og glo på et billede i ti minutter. 
For kunsten er “ej blot til lyst” - den er 
en livgivende strøm, som vi alle har 
mulighed for at drikke af. 

Og I, der sidder her, har det utrolige 
privilegium at være dem, der kan lede 
hundredvis af børn ned til den flod – 
jeg er klar over, at ikke alle har lyst eller 
overskud til at drikke af den, men selv 
for dem, der ikke i første omgang ser 
ud til at få noget ud af det, har det ofte 
alligevel betydning – det viser Rachel 
Røsts fantastiske arbejde med Læs for 
Livet, som I sikkert allerede kender. 

Endnu engang af hjertet tak for prisen, 
men især tak for at I bærer litteraturens 
fakkel ud blandt børn og unge.

Josefine Ottesen
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Af Kirsten Fisker, Pædagogisk 
 medarbejder i Kolding Kommune, 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen, 
Pædagogisk Center

Vore bibliotekssystemer 
har  altid understøttet 
 virksomheden i skole-
bibliotekerne, nu PLC, såvel 
som på folkebiblioteks-
området, men nye foran-
dringer kræver udvikling. 

De to bibliotekssystemer er underlagt 
hhv. Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling og Kulturministeriet, 
hvilket også betyder at der forskelle i 
udnyttelsen af systemerne. Da folke-
bibliotekerne derfor fik behov for at 
få udviklet på deres systemer og der 
blev lagt op til, at alle biblioteks former 
skulle have et nyt fælles nationalt 
bibliotekssystem (FBS) var det vigtigt 
at få skolerne repræsenteret i det 
forudgående arbejde, så vi også 
fremover vil kunne løfte opgaven 
bedst muligt ude på skolerne.

Kravspecifikationer
Vigtige områder for skolerne har været 
søgning for både lærere og elever, 
håndtering af ikke bare almindeligt 
udlån og deraf afledte opgaver 
(håndtering af mangler, lån fra fælles-
samlinger, sætudlån, integration 
mod intra etc.) men også booking, så 
lærerne har haft et værktøj, som under-
støtter planlægning og gennemførelse 
af elevernes læring.

I kravspecifikations-fasen har Kombit 
derfor afholdt workshops, hvor 
repræsentanter fra skoleområdet har 
deltaget og været med til kravsætte 
de nødvendige funktionaliteter, så 
opgaven kan udføres så smidigt som 
muligt. 

På PLC er opgaverne primært at 
understøtte elevernes læring, så 
udlån/aflevering/sætudlån og 
søgninger i alle sammenhænge skal 
fungere smidigt og med mindst 
mulig ”mandekraft” (workflows). 
Søgefunktioner skal dække 
såvel elevens første søgninger 
i ind skolingen, men også give 
mulighed for at elever i forbindelse 
med projektopgaven i 9. klasse 
kan fremsøge og vurdere om et 
læremiddel er egnet i den kontekst, 
ligesom lærerne skal kunne vurdere, 
om et givent læremiddel vil kunne 
anvendes til en elev/klasse. 

Desværre var der kun lagt op til 
analoge læremidler, selvom skolerne 
i allerhøjeste grad havde behov 
for søgning og adgang til digitale 
læremidler.

Det betyder bl.a. at visningsformater 
skal være dækkende i forhold til fag, 
emneord, let-og lixtal samt angivelse 
af serie og samtidig skal være 
 inspirerende i forhold til nye bøger 
på PLC eller inden for en bestemt 
genre. Det har også været meget 
vigtigt, at f.eks. kommunale fælles-
samlinger fortsat kan afvikle sine 
opgaver i forhold til skolerne. Det 
betyder f.eks. udgivelse af fælles-
kommunale materialevalgslister 

og håndtering af bookinger, fælles-
indkøb og afledte opgaver heraf.

Udrulning
Processen har strakt sig fra det første 
indledende møde i Ålborg i februar 
2012 frem til september 2015, hvor 
først Horsens kommune efter en 
præpilotperiode på nogle måneder 
konverterede til Cicero og straks efter 
fulgte Åbenrå kommune.

Det blev en ikke helt let fødsel, for som 
det desværre har vist sig ved overgang 
til nye it-systemer, har kompleksiteten 
i opgaveløsningen givet udfordringer. 

Systematic har i nært 
samarbejde med Kombit 
og Horsens/Åbenrå fået 
rettet mange af fejlene og 
Cicero er i drift.

Der arbejdes pt i 4 spor: 1: 
udvikling og fejlrettelser 
2: konvertering fra de 
eksisterende bibliotekssy-
stemer 3: udrulningspro-
cessen med afdækning 
af data og møder med 
kommunerne, samt 
4: drift med hensyn 

til support fremover og fremtidig 
styregruppe for projektet.

Cicero
Det nye Cicero består af 3 
 brugergrænseflader: 
A:  selvbetjeningsklient til lærere og 

elever, fysisk stående på PLC oftest, 
primært til lån og aflevering.

B:  Cicero-web, som er browserbaseret 
adgang for lærere og elever med 
adgang til søgning, reservation, 
booking (for lærere), fornyelser, 
status mv.

C:  Cicero LMS til det ”administrative” 
arbejde for PLC-medarbejderen. 
Herfra håndteres materialebestil-
linger, indkøb, søgninger (CQL), 

KOMBIT – Nyt bibliotekssystem



det er en fordel at kommunens 
it-afdeling er repræsenteret) få 
adgang til fbs-projektportal, hvor der 
kan hentes informationer i forhold 
til f.eks. forudgående datavask, krav 
til it og drejebøger med info om 
forskelige forhold, som man skal 
være opmærksom på. Brugerkurser 
meldes også ud her.
Der konverteres data i forhold til:
Filialstruktur/Organisering: Filialer 
og opstilling. Cicero håndterer 3 
niveauer

Lånere: Lånere og lånergrupper 
Udlån: Lån, reservationer og 
bookinger. Lån optaget for mere end 
5 år siden konverteres ikke. 
Beholdning: Materialer, materiale-
grupper og periodika. Beholdning 

lister, håndtering af bookinger og 
reservationer og konfigurering og 
opsætning af systemet til lokale 
forhold.

I Cicero vil der være integrationer mod 
såvel UniC/Serviceplatformen, så hurtig 
opdatering af elever/lærere kan finde 
sted, som til  økonomisystem, så erstat-
ninger kan håndteres i systemet.

Cicero har pt. 6 funktionstaster: F1 
Forside, F2 cirkulation, F3 accession, 
F4 booking, F5 Lister, F6 admin.

Datavask
Forud for konvertering til Cicero 
vil projektgruppen i kommunen 
(vigtigt at begge biblioteksformer 
har ressourcepersoner her, ligesom 

kasseret for mere end 1 år siden 
medtages ikke. 
Udestående: erstatninger. 
Indkøb / accession: Leverandører, 
indkøb, konti og budget.
Datavask er beskrevet i ”Drejebog 2A: 
Datavask”, og det er yderst vigtigt, 
at der foretages datavask forud for 
konvertering.
For yderligere info: Kombits 
hjemmeside (her findes også 
tilrettet udrulningsplan, hvor I 
ser, hvornår kommunen forventes 
at overgå til Cicero), Systematics 
nyheder og projektportal (for 
projektgruppen), 2 grupper på 
Facebook: ”Cicero og Pædagogisk 
LæringsCenter – Videndeling” 
og ”Fælles bibliotekssystem for 
praktikere”
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Af Helle Rahbæk, Pædagogisk  konsulent. 
Dansk på mellemtrinnet, idræt og 
Med Skolen I Biografen. VIA Center for 
 Undervisningsmidler , Herning

Hvordan får vi eleverne til 
at kende til PLCs  opbygning 
på en sjov og  anderledes 
måde? Kan man lave 
 bibliotekskundskab på 
en måde, der er mere 
 tidsvarende? Kan vi 
 inddrage mobiltelefoner, 
tablets og andre devices?

Disse spørgsmål diskuterede min 
kollega Peter Bak-Jensen og jeg 
en dag på VIA Center for undervis-
ningsmidler. Peter er pædagogisk 
konsulent i IT og Medier, mens jeg 
er pædagogisk konsulent i dansk på 
mellemtrinnet samt skolebibliotekar 
på Højgårdskolens Pædagogiske 
Læringscenter.

Vi havde fået kendskab til beacons, 
og de mange muligheder den 
teknologi har. Beacons er en lille 
bluetooth-sender, der kan placeres 
rundt omkring. Når man nærmer 
sig en beacon sendes et signal til 
en mobiltelefon eller tablet, der 
gør opmærksom på at her sker der 
noget. Dette kunne vi godt tænke 
os at afprøve i forbindelse med, at 
eleverne blev guidet rundt på PLC.
Derfor søgte vi midler gennem 
Kulturstyrelsens udviklingspulje for 
folkebiblioteker og pædagogiske 
læringscentre. Projektet er søgt 
og udviklet af Højgårdskolen i 
samarbejde med VIA Center for 
Undervisningsmidler.

I ansøgningen skrev vi bl.a.: Gennem 
en anderledes og digital tilgang 
øges elevernes viden om PLCs 
materialer. Eleverne har behov for 
at have kompetencer til at kunne 
navigere i læringscentrets materialer, 
analoge såvel som digitale. Formålet 

er at udvikle og understøtte en 
læringsrelateret digital aktivitet for 
eleverne med en ny indgangsvinkel 
til bibliotekskundskab. Gennem dette 
vil eleverne opnå større kompetencer 
og derved få et fagligt løft.

Projektet baserer sig på resultaterne 
af forskning om narrativitet udført 
af professor Lisa Gjedde. Gennem 
narrativitet får eleverne mulighed 
for at indleve sig i en fælles ramme. 
De får mulighed for at samarbejde 
gennem denne anderledes tilgang 
til en læringsaktivitet. Elever med 
forskellige forudsætninger får 
muligheder for at tilegne sig og 
bidrage til deres egen forståelse af 
fortællingen. 

3.-6.klasse er målgruppe
Ansøgningen blev imødekommet 
og vi fik 148.000 kr. til projektet. Vi 
kontaktede forfatter Rikke Dyrhave 
omkring den narrative fortælling. 
Hun er en populær forfatter for 
pigerne på mellemtrinnet. Vi gav 
hende de hints og områder, som vi 
gerne ville have at eleverne skulle 
omkring i deres kendskab til PLC.

Det blev til fortællingen Bogen om 
Olivia og Rune, der må tilbringe en 
lørdag formiddag på PLC med at 
gøre rent, da de er kommet til at 
ødelægge 1. klasses ler-udstilling. Vi 
følger børnene gennem 10 kapitler 
rundt på PLC. Kort fortalt finder 
Rune en bog, der drager dem ind 
i forskellige eventyr og historier. 
De møder både løver, Antboy, Orla 
Frøsnapper og mange andre. De 
enkelte beacons bliver kun aktiveret 
i den rækkefølge, vi har bestemt. Før 
hvert kapitel får eleverne et hint på 

Bibliotekskundskab  
gennem en  narrativ fortælling
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deres mobil eller tablet om, hvor de 
skal finde næste kapitel.

Der skulle også til projektet udvikles 
en app. Ideen var jo at inddrage 
digitale enheder som mobiltelefoner 
og tablets, der skulle modtage infor-
mationer fra de beacons, der bliver 
placeret rundt på PLC. Vi kontaktede 
derfor Martin Wickings fra firmaet 
HeyBuy. Han har udviklet de to apps 
til henholdsvis Android og IOS samt 
programmeret vores beacons. Begge 
er gratis at downloade.

For at tilgodese de elever, der 
er udfordret omkring læsning, 
kontaktede vi et studie med henblik 
på at få historien indtalt. Efter flere 
stemmeprøver, lagde vi os fast 
på en kvindestemme der nu har 
indtalt Bogen på en spændende og 
indlevende måde. Fortælling en er 
også blevet illustreret at Tanja Aldebot, 
som har lavet nogle fantastiske illustra-
tioner til de enkelte kapitler.

Vi synes, det er blevet et rigtigt godt 
resultat, som vi har afprøvet på 
Højgårdskolens 5. klasser samt på 
to andre skoler. Historien fungerer 
rigtigt godt, og både drenge og piger 
er optaget af den.

Nogle valgte at høre historien, mens 
andre hellere selv ville læse den. 
Det tager ca. 45 minutter at komme 
igennem. Elev-kommentarerne 
bagefter var bl.a.: 
”Gode små historier med Olivia og 
Rune, der gør det nemmere at finde 
rundt på biblioteket”.
”God historie,- elsker at høre 
lydbøger”
”Det er en slags løb med virtuelle 
poster, hvor man så får en historie, 
der hører til det sted, man er. 
Man skal finde stederne i rigtig 
rækkefølge.”

En hjælp til at finde  
rundt på PLC
Vi oplevede også at elever, der ikke 
nåede at blive færdige i timen, kom 
tilbage i et frikvarter senere på dagen 
for at få resten af historien.

Det er svært at sætte et timetal 
på hvor lang tid, vi har brugt på 
projektet. Det er dog blevet til en del, 
både under udviklingen af app’en, 
sparring med forfatter, udvælgelse 
af lyd og afprøvningen på skolerne. 
Noget af det, vi især har ”bøvlet” lidt 
med var rækkevidden af beacons - 
altså hvor tæt man skal på, før den 
bliver aktiveret.

Der er nu lavet plakater og roll 
upp’s med frontcoveret til app’en. 
Herpå findes også QR-koder der kan 
scannes for at få app’en til sin mobil 
eller tablet. Vi er meget tilfredse med 
det færdige resultat.

VIA Center for Undervisningsmidler 
har indkøbt 5 sæt beacons, som 
skolerne i VIAs område kan låne til 
bibliotekskundskab. Vi håber også at 
udbrede kendskabet til projektet til 
resten af landet. 
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I projektet Haver til Maver 
får hver klasse et bed at 
dyrke grøntsager i på 
Krogerup Avlsgård.

Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Skolen i Virkeligheden er 
læringscenter for åben 
skole, med en netværks-
baseret værktøjskasse til 
skoler og institutioner til 
brug ved udeskoleunder-
visning. SIV, som har rod i 
Fredensborg Kommune, har 
indtil nu bredt sig til i alt 16 
 kommuner.  Drømmen er at 
ud i hele landet. 

- I Fredensborg har vi længe delt 
erfaringer med hinanden i forhold 
til Den åbne skole. Der er heller ikke 
noget nyt i at skolerne samarbejder 
med især kulturinstitutionerne 
i lokalområdet. Det nye består i 
den systematik, vi går til 
opgaven med, fastslår 
Jesper Alstrøm, leder af 
Skolen i Virkeligheden, 
Læringscenter for åben 
skole (SIV), som formelt 
hører under Center for 
Skole og Dagtilbud under 
afdelingen Børn og Kultur 
i kommunen.

- For os at se giver det langt bedre 
mening at koordinere indsatsen og 
få glæde af hinandens erfaringer end 
at hver skole skal opfinde den dybe 
tallerken hver gang og tage initiativ 
til samarbejder med det omgivende 
samfund. Og den grundindstilling 
har vi faktisk haft og handlet ud fra i 
årevis, tilføjer han. 
SIV er altså ikke en konsekvens af 
eller et svar på Folkeskolereformens 
intentioner om at åbne skolen mere 
op i forhold til samfundet og vice 
versa – det er snarere omvendt. 
Undervisningsministeriet har 
nemlig haft et særlig godt øje til 
SIV undervejs i arbejdet med at 
udvikle reformen, især hvad angår 
brugen af udendørs undervisning og 
ind dragelsen af det øvrige samfund. 

Også det faktum at SIV i 2012 vandt 
KLs Innovationspris vidner om at 

man har 
været 
mere end 
almindeligt 

langt fremme i skoene i Fredensborg 
Kommune. I dommerkomiteens 
begrundelse for valget hed det bl.a.: 
”Det er et læringskoncept, der formår 
at koble virkeligheden med skolen 
inden for alle fag, så undervisningen 
bliver mere virkelighedsnær og 
vedkommende for eleverne.”

På skolenivirkeligheden.dk kan man 
gå ind og se de mange muligheder 
og tilbud om udeskoleforløb. Nogle 
er gratis, andre kræver betaling. 
Man kan søge på fag, alderstrin og 
sæson for at finde inspiration til 
forløb om alt lige fra at lave sin egen 
køkkenhave til hvordan man malede 
mel i gamle dage eller et forløb med 
SKAT eller Danske Bank i finansiel 
forståelse. 

Motivation begge veje
I januar fik SIV 550.000 kroner i 
støtte fra Friluftsrådet til at udvikle 
hjemmesiden, så SIV pr. marts 2015 
kunne blive landsdækkende, samt 
arrangere opstartskurser for 15 nye 

Fremtidens skole  
er en åb en   skole
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kommuner inden for tre år. Et mål 
der allerede er nået, men som Jesper 
Alstrøm kun anser for et delmål, da 
man meget gerne vil nå længere ud og 
ikke - som nu - fortrinsvis samarbejde 
med de omkring liggende kommuner.

- Det er naturligvis forskelligt hvor 
stærke kommunerne er inden for 
områder som fx natur og kultur, men 
alle har jo noget de kan byde ind 
med, måske et spændende udtænkt 
undervisningsforløb, og kan på den 
måde være til inspiration i andre dele 
af landet. I Fredensborg oplever vi på 
samme måde at det betyder meget 
for vores motivation og stolthed, når vi 
går ud og præsenterer andre for vores 
ideer til hvordan man bedre kan åbne 
skolen op i forhold til lokal samfundet, 
akkurat lige som vi indbyrdes bliver 
inspirerede af netværks-samarbejdet 
de 16 kommuner imellem, fortæller 
Jesper Alstrøm. 

Han tilføjer at SIV lige nu består af 
godt 600 tilbud om undervisnings-
forløb, hvoraf de 92 er på dele-basis 
mellem de 16 kommuner. Pt. er 
der forhandlinger med flere nye 
relevante aktører og partnere, bl.a. 
på it-området, hvor TDC og Nivå 
skole skal samarbejde om at udvikle 
projekter om fremtiden på mobil-
området og inden for App-udvikling, 
bølger og net, hvor én af ideerne går 
ud på at etablere kontakt og dialog 
via et virtuelt mødelokale mellem 
elever og programmører i Indien. 

I Fredensborg kommune var der 
alene sidste år 12.000 besøg for 
kommunens børn og med deltagelse 
af 400 lærere og pædagoger, som 
kom igennem forløb med afsæt i 
SIVs tilbud. Udover at introducere 
skoler og institutioner til SIV og de 
forskellige konkrete tilbud om forløb, 
følger SIV også op med undervisning 

af lærere, læringsvejledere og 
pædagoger i læringsmålstyret under-
visning og evaluering og inviterer 
til speeddating-arrangementer 
med eksisterende og potentielt nye 
samarbejdspartnere.  

- Vi tror på at fremtidens skole er en 
åben skole med autentiske lærings-
miljøer og involvering af forskellige 
fagfolk, hvor der jo er evidens for at 

Fredensborg Naturskole, som 
leverer forløb via skolenivir-
keligheden.dk, er især kendt 
for vildtforløbene. Her disse-
kerer elever og naturvejleder 
fugle og diskuterer hvor maden 
 kommer fra.
Øresundsakvariet tager eleverne 
med ud og trække vod, fiske eller 
kigge efter tun og marsvin i deres 
store gummibåd. Der er  masser 
af liv i Øresund og akvariets 
 naturformidlere ved alt om hvad 
der foregår under overfladen.
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det har stor og positiv betydning for 
elevernes læring.   Samtidig er der 
tænkt ekstremt meget bevægelse ind 
i SIV – alene det at eleverne cykler 
rundt til alle Naturskole-projekterne! 
– hvilket er endnu et afgørende 
formål med SIV, siger Jesper Alstrøm.

Knopskydning af ideer
SIV blev dannet i 2011 og har siden 
2013 sammen med Naturskolen haft 
til huse på Krogerupvej i Humlebæk. 
Her bor også Naturstyrelsen og den 
internationale ungdomsorganisation 
Crossing Borders danske afdeling, 
som i øvrigt begge er samarbejds-
partnere med SIV, sidstnævnte bl.a. 
i et netop gennemført Great Debate 
Camp for unge, hvor filosofiske teorier 
og tanker blev prøvet af i praksis i 
forhold til en række vanskelige etiske 
spørgsmål om fx klimaet og klodens 
tilstand og fremtid. På ideplan har SIV 
dog ifølge Jesper Alstrøm været på 
tegnebrættet helt siden 2006:

- Allerede dengang arbejdede vi som 
sagt målrettet med at understøtte 
skolerne i deres arbejde med at 
inddrage det omkring liggende 
samfund, så SIV er egentlig en 
naturlig videreudvikling af den 
tradition. Vi har haft et godt 
samarbejde i form af en udviklings-
gruppe bestående af skoleledere, 
lærere, pædagoger og lærings-
vejledere, som er mødtes jævnligt 
og bl.a. har afholdt pædagogiske 
dage, hvor vi har udvekslet viden og 
erfaringer om, hvad skolerne hver 
især var gode til rundt omkring.

Én af de tidligste ideer, der udspringer 
af dette samarbejde, er et forløb for 
8 og 9. klasse om finansiel forståelse, 
dvs. forståelsen for egen privat-
økonomi, herunder emner som 
opsparing, investering og SMS-lån, 
udviklet i samarbejde med Danske 
Bank. Et andet eksempel er Haver til 
Maver, hvor Fredensborg Naturskole 
i samarbejde med Årstiderne på 
Krogerup Avlsgård har udviklet et 
udeskole-forløb for 3. og 4. klasserne, 

hvor eleverne med hjælp fra både 
lærere og andre fagfolk som bl.a. 
landmænd, gartnere og kokke dyrker 
grøntsager i deres skolehaver og 
tilbereder afgrøderne i udekøkkener 
fra april til oktober.  

Er det SIV der sidder og får ideer 
til nye projekter eller partner-
skaber – eller  kommer de til jer? 

- I begyndelsen, da vi gik i gang 
med at opbygge SIVs netværk, gik 
vi målrettet ud og opsøgte virksom-
heder og foreninger for at etablere 
partnerskaber og få aftaler i stand, 
men meningen er jo at potentielle 
samarbejdspartnere i stigende grad 
selv begynder at finde vej til os og 
ikke omvendt, siger Jesper Alstrøm 
og tilføjer:

- Sådan er det også gået – lige som 
de enkelte skoler og lærere sørger 
for at der kommer nye ideer til og 
at erfaringerne deles. I dag har vi 
udviklet en designmanual, hvor 
det fx ligger fast at der skal være en 
video og hvor de, der ønsker at blive 
partnere i SIV, byder ind med hvad 
de kan tilbyde, hvor mange klasser 
de kan tage og hvor ofte, samt ikke 
mindst hvad virksomhederne selv 
håber på at få ud af samarbejdet. 
Hvorefter vi vurderer om projektet 
hører hjemme i SIV eller ej. 

Lokalt engagement
Som eksempel nævner han entrepre-
nørfirmaet Barslund A/S, der bygger 
motorveje og bl.a. står for at udbygge 
Helsingørmotorvejen, som gerne vil 
vise en moderne virksomhed frem og 
tiltrække dygtige unge mennesker. 
Med samarbejdet håber Barslund 
at kunne give et mere nuanceret og 
positivt billede af, hvilke muligheder 
der er i et firma som deres, så eleverne 
kan få øjnene op for at der er tale om 
en moderne entreprenør virksomhed 
med plads til både faglig udvikling 
og personlig frihed – inklusive 
bordfodbold og en sund og lækker 
kantine.  

En samarbejdspartner som 
 Danske Bank vil vel gerne have 
fat i nogle fremtidige kunder?

- Helt så enkelt er det faktisk ikke. 
Det umiddelbare afkast, man håber 
på, er måske at få nye kunder - eller 
nye medlemmer, hvis det fx er en 
idrætsforening, der ønsker at gå ind 
og lave en samarbejdsaftale. Men 
derudover er der mange der har en 
ægte involvering i lokalsamfundet 
og er optagede af at være med til at 
præge folkeskolen i en god retning, 
mener Jesper Alstrøm.

- Samtidig samarbejder vi med flere 
af vore partnere om at udvikle cases, 
værktøjer og materialer til skolerne, 
sådan at virksomhederne også får 
noget ud af det på de områder. 
Mange virksomheder har jo ikke tid 
til 40 skole-besøg om året og flere 
og flere nedlægger efterhånden 
deres skoletjenester, fordi de ikke har 
ressourcer til at have dem, fortæller 
Jesper Alstrøm og tilføjer:

- I øvrigt er vi heller ikke interes-
serede i de der  traditionelle rundvis-
ninger på  virksomhederne, for det 
er slet ikke dér det rykker. Skolen i 
 Virkeligheden handler jo netop om 
virkelige – autentiske - forløb. 

Som eksempel herpå nævner Jesper 
Alstrøm samarbejdet med firmaet 
Scania, som producerer lastbiler, 
hvor man sammen har opstillet to 
cases, som eleverne fra 7., 8. og 
9. klasse på Humlebæk skole skal 
arbejde med. Nemlig 1) Hvordan 
firmaet konkret skal medvirke til 
at nedsætte Co2-udslippet, og 2) 
Hvordan man kan opnå en bedre 
sundhed hos deres vognmænds 
chauffører, som sidder meget stille 
og derfor risikerer at få problemer 
med helbredet. Begge cases er 
nogen, Scania selv har ønsket at 
tage op, fordi de  repræsenterer 
forskellige problemer, som virksom-
heden ikke umiddelbart selv har 
løsninger på.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

”Børnene får mere ud af un-
dervisningen når følelserne 
kommer i spil og alle sanser 
bliver brugt. Det giver bedre 
mening for dem, når hukom-
melsen kobles op på billeder 
og oplevelser i udeskolen.”

Sådan lyder den klare melding fra 
Mette Hornshøj Jensen, lærer på 
Nivå Skole, som i flere omgange 
har deltaget med sine elever i 
udeskole-forløb under Skolen i 
Virkeligheden (SIV). Mette Hornshøj 
Jensen underviser bl.a. i matematik, 
hvilket har fungeret rigtig fint i 
forløbet Haver til Maver på Krogerup 
Højskole, men hun mener egentlig at 
alle fag kan nyde godt af udeskole-
undervisningen.

- Som matematiklærer har jeg 
fx tænkt i at eleverne skulle 
arbejde med opmåling af areal og 
omkreds, mens dansklærerne bl.a. 
har brugt forløbet til at arbejde 
med begreber. - Vi har ret mange 
tosprogede i kommunen, hvorfor 
det har været fint at arbejde med 
netop sådan noget som begreber 
og fx lære om forskellige træ- og 
plantesorter. Simpelthen fordi det 
får eleverne til at forstå og huske 
bedre, når læringen kobles op 
på noget visuelt – på billeder og 
oplevelser - fremfor når vi lærere 
står og forklarer tingene ved tavlen 
i klasseværelset, mener Mette 
Hornshøj Jensen og tilføjer:

- Så når kommunen kommer 
med sådan et tilbud, som oven i 
købet er gratis for de seks skoler i 
Fredensborg, så er det noget vi alle 
tager imod med kyshånd! 

Haver til Maver er lagt an med fire 
besøg om foråret, hvor børnene 
går i 3. klasse, og følges op med fire 
besøg efter sommerferien og frem 
til oktober, hvor de er rykket op i 4. 
klasse. Besøgene varer hver en hel 
dag og fordeler sig med 3-4 ugers 
mellemrum, sådan at der ifølge Mette 
Hornshøj Jensen er ”noget at rive i”, 
dvs. at man kan se at der er kommet 
noget op af jorden siden sidst. 
Til at begynde med får klasserne 

tildelt et jordlod, hvorefter en 
naturvejleder fortæller børnene 
om hvad man kan så og hvordan 
man skal passe og siden høste de 
forskellige afgrøder som fx radisser, 
salat, hestebønner, løg, pastinakker, 
græskar og blomster. Derudover 
undervises børnene i at tilberede 
mad i et udekøkken, fx tilbereder de 
krydderurter og bager pitabrød i en 
stenovn eller på en pande over bål. 
- Børnene slæber grøntsager med 

hjem i lange baner, selvom det er 
forskelligt hvor regelmæssigt der 
bliver luget og vandet hen over 
sommeren og i ferien, hvor vi har 
uddelegeret opgaven til forældre og 
børn, så ind imellem har folkene på 
Krogerup hjulpet til, fortæller Mette 
Hornshøj Jensen og fortsætter:

- Det er både berigende for børnene 
og vi lærere at arbejde sammen 
med fagfolk som naturvejledere, 

landmænd og kokke 
– ikke mindst når man 
som jeg kommer fra 
stenbroen, så alle 
lærer noget af det. Og 
så er det  selvfølgelig 
spændende når fx 
Thomas har været 
på jagt og pludselig 
kommer hjem med et 
rådyr, som børnene får 
lov til at være med til at 
skære op og dissekere.

- Vi har også holdt 
idrætsdage på Krogerup 
og har i det hele taget 
brugt stedet meget 

– også udover de 
skemalagte dage - fx når der lige 
er faldet sne og vi bare trænger til 
frisk luft. Så har vi ringet og spurgt 
om vi måtte komme forbi og bygge 
snehuler og lege – og folkene på 
Krogerup har altid været meget 
imødekommende og sagt ”Ja, hvor 
hyggeligt! Kom bare forbi, så tænder 
vi et bål og laver varm kakao.
” Vi lugter alle sammen rigtig godt af 
brænderøg når vi kommer hjem fra 
en dejlig dag i det fri! 

Levende læring

I vildtforløbene med Fredensborg Naturskole 
dissekerer eleverne fx fasaner, ænder eller 
duer og kigger på anatomien i fuglen.
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Af Lene Sejerkilde, Communication 
Manager  Capital of Children Office

Hvad sker der, når man giver 
børn viden og faglige red-
skaber, men ikke dikterer, 
hvordan de skal bruge dem i 
opgaveløsningen? Og hvad 
synes de egentlig er interes-
sant at fortælle om?

Det er nogle af tankerne bag 
den børnejournalistuddannelse, 
Børnenes Hovedstad i Billund har 
sat i søen sammen med DR Ultra, 
Kid’s News (Berlingske), Syddansk 
Universitet og Microsoft.
Pilotprojektet blev sat i gang i sidste 
uge af sommerferien og har i løbet 
af 13 uger givet journalistspirerne 
indsigt i forskellige journalistiske 
discipliner og måder at formidle på.

Journalistspirerne er rekrutteret fra 

syv forskellige skoler fordelt ud over 
hele landet – og det vigtigste kriterie 
for at deltage var, at de skulle være 
nysgerrige på samfundet omkring sig 
og have lyst til at fortælle historier i 
børnehøjde.

Børnene har gennem 13 uger brugt 
en pæn portion af deres fritid på 
børnejournalistuddannelsen. 
De har flere gange været samlet 
på camps i Billund, og i efterårs-
ferien var de alle i praktik på enten 
Kid’s News redaktion i København 
eller DR Ultra i enten Århus eller 
København, hvor de producerede 
historier i samarbejde med de profes-
sionelle redaktioner. Derudover har 
de løbende været i online kontakt 
med hinanden og de tre mentorer 
fra Syddansk Universitets journalist-
uddannelse, der har været koblet 
på holdet sammen med en række 
undervisere fra mediebranchen. 
Og de efterlader sig allerede nu en 
imponerende produktion af fortæl-
linger og interviews på TV, radio, 
diverse aviser og sociale medier.

- Tankerne med børnejournalist-
uddannelsen er at sætte fokus på, 
hvad der sker, når børn formidler 

historier i børnehøjde i stedet for at 
fordøje voksen-nyheder. Og hvad der 
sker, når man giver børn viden og 
faglige redskaber, men ikke dikterer, 
hvordan de skal bruge dem i deres 
opgaveløsning, fortæller direktør i 
Børnenes Hovedstad, Mette Højborg, 
og fortsætter:

- I Børnenes Hovedstad er vi generelt 
optagede af at skabe projekter, der 
giver børn mulighed for at fordybe sig, 
være nysgerrige og at lære gennem 
leg, samarbejde og kreativitet. Det 
er børnejournalistuddannelsen et 
af flere konkrete eksempler på. Og 
selvfølgelig er vi pavestolte over, at 
de 21 børn på pilotprojektet har fået 
en masse ud af forløbet, og at andre 
får øjnene op for, hvad de kan. Men 
samtidig er vores øjne også på selve 
processen og om den måde, vi har 
tilbudt børnene at lære og udvikle sig 
på, giver dem noget ekstra i forhold til 
traditionel undervisning.

Projektledelsen i Børnenes 
Hovedstad er sammen med de fire 
samarbejds partnere lige nu i gang 
med at evaluere erfaringerne fra 
pilotforløbet for at finde en model for 
at fortsætte projektet.

børnejournalister udklækket21

Børnenes Hovedstad er et 
offentlig-privat partnerskab 
mellem Billund Kommune og 
LEGO Fonden, der deler en fælles 
vision om at gøre Billund til 
Børnenes Hovedstad. Udgangs-
punktet for samarbejdet er, at 
børn lærer bedst gennem leg 
og kreativitet. Målet er derfor 
blandt andet på forskellig 
vis at skabe mulighed for 
fordybelse, engagement og for 
at  eksperimentere – samt viden 
om hvordan leg og kreativitet 
kan integreres som en del af 
læringen i professionelle miljøer.

Læs mere om Billund Børnenes 
Hovedstad på  
www.capitalofchildren.com

Børnenes Hovedstad
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at det gør en forskel, om det er børn 
eller voksne, der formidler nyheder.

- Vi interesserer os for nogle andre ting 
end voksne – mest fritid og sport og 
den slags – og er nok også lidt sjovere. 
Vi bruger nogle andre ord og er lidt 
mere frække, når vi stiller spørgsmål. 
Det var der i hvert fald en af politikerne 
på Christiansborg, der sagde, da vi 
interviewede ham, fortæller Freja, der 
interviewede Henrik Sass Larsen om, 
hvorfor politikere er så kedelige, som 
led i sin praktik på Kid’s News redaktion 
i efterårsferien.

For Johannes bød praktikken på DR 
Ultras redaktion i København, på 
arbejdet med temaet kedsomhed 
og interviews med blandt andet en 
hjerneforsker og en reservemålmand 
på Brøndbys superligahold.

en lillebitte ting. Jeg håber da, jeg 
kommer til at arbejde meget mere 
med journalistik … også når jeg 
bliver voksen, fortæller hun.

Helt så målrettet er Johannes ikke, 
men han har lagt mærke til, at han er 
begyndt at tænke mere over, hvad de 
siger i TV og om for eksempel billedet 
passer med der, hvor de siger, 
manden er, eller om der er nogen, 
der forsøger at snyde. Og så er han 
også begyndt at bladre i børneavisen 
Kid’s News en gang imellem.

- Men ellers læser jeg mest 
El-Giganten (tilbudsavis, red.), fordi 
jeg interesserer mig for elektronik. 
Det læser jeg også nyt om på min 
telefon, siger Johannes.

De to børnejournalister er enige om, 

Af Lene Sejerkilde, Communication 
Manager  Capital of Children Office

Først tænkte både Freja og 
Johannes ”Åh nej. Ikke et 
skoleprojekt mere …”, men så 
sprang de alligevel til og har 
sammen med 19 andre  
5. klasses elever brugt en stor 
del af deres fritid gennem 
tre måneder på at arbejde 
med journalistik og formidle 
historier i børnehøjde.

- Og det har slet ikke været som 
et almindeligt skoleprojekt. For 
eksempel har det været fedt at vi 
skulle arbejde sammen med nogen, 
vi ikke kendte. Når der er projekter 
i skolen, kommer man jo nemt til 
bare at gå sammen med dem, man 
plejer, men her har vi lært nye ting, 
fordi vi har gjort det sammen med 
nye mennesker. Og så er vi blevet 
rigtig gode venner undervejs, 
fortæller de to, som til hverdag går 
på henholdsvis Billundskolen og 
Fursundskolen.

Ifølge Freja er det med de nye 
venskaber på kryds og tværs af 
landet måske noget af det aller-
fedeste ved børnejournalistuddan-
nelsen. Men også fagligt har hun, 
som i forvejen elsker at skrive, fået 
noget med sig, som hun forestiller 
sig at kunne bruge fremadrettet:

- For eksempel har jeg lært om at 
bruge kilder, og det arbejder vi 
også med i historie. Men det er bare 

Vi interesserer os for nogle andre ting

… og er nok også lidt sjovere
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Er det mon anderledes end 
at være ung på dansk? Har 
en ung i Nuuk mere til  fælles 
med unge i København 
end i Ilulissat? Eller ligner 
unge menneskers drømme, 
længsler og frygt for frem-
tiden hinanden overalt på 
jorden? 

Der er historien om den unge 
kvinde der arbejder som geolog i et 
udenlandsk olieselskab i Nuuk, en 
by som i 2040 er fuld af udenlandsk 
arbejdskraft, hvor hovedparten af 
de oprindelige beboere har været 
nødt til at flytte nordpå, eftersom 
ingen havde råd til at blive boende. 
Økonomisk og social ulighed fører 
til stigende uro og fremmedhad – 
danskerhad – og historien ender 
med at Grønland løsriver sig fra 
Danmark, hvorfor kvinden vælger 
at rejse/flygte til Danmark af frygt 
for fremtiden med sin kæreste, hvis 
tilknytning til landet drages i tvivl, 
fordi hans forældre er danske og han 
ikke selv taler grønlandsk.

Får tematikken mon en 
klokke til at ringe - hvis 
man flytter lidt rundt på 
begreber som Danmark, 
danskere og danskhed og 
tilsætter den aktuelle debat 
om krav og stramninger for 
asylansøgeres opholdstil-
ladelse, forsørgelse, job- og 
uddannelses muligheder, 
 familiesammenføring m.v.?

En anden novelle fortæller om 
et Grønland i undtagelsestil-
stand og karantæne, hvor en 
uhyggelig unavngivet sygdom 
hærger og folk placeres i 
lejre, hvorfra ingen kommer 
raske eller levende tilbage. 
Medicinen er ved at slippe op, snart 
er der heller ikke mere mad eller rent 
vand. Novellens overlevende, en mor 
og hendes datter, redder muligvis 
livet ved at flygte fra civilisationen 
og vandre af sted mod en gammel 
sommerhytte ved en elv et sted. Eller 
måske ikke – for ved hytten venter en 
mand med et gevær … 

I det hele taget rummer historierne 
mange våben, en hel del vold, krig 
og fjendskab, som afspejler de 
dybe etiske og kulturelle afgrunde 

der er i værdierne og relationerne 
menneskerne i mellem. Vil man 
udvikling, rigdom og fremskridt – og 
er forestillingen Grønland som en 
rig olienation og selvstændig stat 
overhovedet et fremskridt? Vil en 
sådan udvikling true miljøet eller 
uddybe forskellene mellem rige og 
fattige, mellem de veluddannede 
og de fordrukne stakler? Eller skal 
Grønland finde tilbage til mere 
traditionelle værdier? Spændende 
og komplekse spørgsmål, som vist 
angår os alle. 

Ung på grønlandsk

Formålet med novelle-konkurrencen Alletta 
er at styrke skrive- og læselysten blandt 
grønlandske unge, potentielle forfattere.
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Midt i verden
Det er det grønlandske forlag milik 
publishing, som sammen med 
Nordens Institut i Grønland, for andet 
år i træk i står bag udskrivelsen af 
novelle-konkurrencen Allatta og 
udgivelsen af de 10 vinder-noveller. 
Formålet med initiativet er at 
styrke skrive- og læselysten blandt 
grønlandske unge, potentielle 
forfattere, og alt 32 unge tog udfor-
dringen op om at skrive en novelle 
på maksimum 20 sider på enten 
dansk eller grønlandsk under det 
brede tema ”2040”. 

Juryen udvalgte 10 vindere, som hver 
modtog 2500 kr. samt et intensivt 
skriveophold i Nuuk, hvor bl.a. 
forfatter og tidligere Allatta-vinder 
Niviaq Korneliussen hjalp dem med 
at finpudse deres noveller, inden 
de blev samlet og trykt i antologien 
Allatta! 2040, hvor man nu kan læse 
resultaterne. I juryens begrundelse 
for deres valg af vinderne, hedder det 
bl.a.:

”Vi konstaterer med glæde en stor 
kreativitet og idérigdom i novellerne. 
De unge har mange grumme og 
dystre fremtidsvisioner, omkring 
konsekvenserne af minedrift, 
faren for diktatoriske magtforhold, 
verdenskrige og kapitalistisk overher-
redømme.”

Og ja, det er i sandhed nogle 
dystopiske fremtidsscenarier de unge 
her lægger frem, med samtidig gør 

de det så veloplagt og talentfuldt 
og med så stort et engagement, at 
man ikke sidder tilbage uden håb. 
Faktisk er det både inspirerende og 
opmuntrende at se, hvor optagede 
de alle er af den verden, de lever i 
og er en del af – både den helt nære 
med familieforhold og kærester og 
på samfunds- og verdensplan. 

Udover de 10 noveller indeholder 
antologien en kort profil af de 10 
medvirkende forfattere og bogen er 
derudover smukt illustreret af elever 
fra GUX Nuuk og GUX Aasiaat.

Livlige hormoner
Niviaq Korneliussens romandebut 
HOMO Sapienne er et flot og meget 
overbevisende bud på en ny, ung 
stemme i grønlandsk litteratur. Bogen 
er skrevet på hendes modersmål 
grønlandsk og derefter genskrevet 
på dansk, hvorefter den udkom 
samtidigt på begge sprog på milik 
publiching sidste år. HOMO Sapienne 
blev i 2015 indstillet til Nordisk 
Råds Litteraturpris og Bogforums 
Debutantpris og er desuden udpeget 

til IBBYs (International Board on Books 
for Young People) Honourlist. 

Bogen følger fem unge mennesker 
i Nuuk, hvis liv og færden – ikke 
mindst i nattelivet når der prøves tøj, 
lægges make up og varmes op med 
øller inden taxaturen til diskoteket 
eller efterfest hos vennerne - krydser 
hinanden i deres søgen efter 
identitet og kærlighed. De fem 
hovedpersoner er homoseksuelle, 
alle mere eller mindre famlende, 
nogle fulde af selvhad og usikkerhed. 

Hvis man har en fordom om at 
grønlandsk prosa er fuld er isbjørne 
og gletsjere, må man tro om igen. 
Der er langt mellem klima- og natur-
beskrivelserne, til gengæld får man 
et godt indblik i Nuuks natteliv. Og 
de unge drikker igennem, kaster op 
og er hinanden utro i stride strømme, 
de forelsker sig og sårer hinanden 
lige som de fleste andre unge på 
fleste andre steder. 

De fem unge – Fia, Inuk, Arnaq, 
Ivinnguaq og Sara – fortæller med stor 
indlevelse, sårbarhed og ind imellem 
også en god portion humor om 
deres længsler, kampe og indviklede 
relationer, som fx i pølse- (læs: 
tissemand-) sekvensen her, hvor Fia 
har fyret sin mandlige kæreste fordi 
hun har fundet ud af at hun er til 
kvinder: (…) ”Jeg er bare træt af pølser. 
Tror nok, jeg har prøvet alle slags 
pølser. Spegepølser, medister, cocktail-
pølser, frankfurtere, pølsehorn, røde, 
brune, gullige, store, små. You name it. 
Er bare blevet træt af det. (…)” 

I HOMO Sapienne er eksistentielle 
spørgsmål og store følelser på spil 
side om side med de mere banale og 
hverdagsagtige spørgsmål, alt sammen 
behandlet på en livlig, vedkommende 
og samtidig uhøjtidelig måde, i kapitler 
opkaldt efter sangtekster og med flittig 
brug af SMS’ er, Facebook og diverse 
populærkulturelle referencer. Sanseligt 
og medrivende både hvad angår 
handling og mundret sprog.

Tidligere Allatta-vinder forfatter 
Niviaq Korneliussen hjalp de 10 
vindere med at finpudse deres 
noveller, inden de blev samlet og 
trykt i antologien Allatta! 2040.
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I 70’erne udkom en række sælsomme 
(set med nutidens øjne) og 
enestående børnebøger skrevet med 
et helt klart formål, nemlig en stærk 
socialistisk/kommunistisk påvirkning 
af børnene, som skulle forberedes 
til det socialistiske samfund 
( revolutionen). Det er denne periode 
og disse bøger, Torben Weinreich 
beskriver i sin bog Den socialistiske 
børnebog. 

Bogen indledes med en historisk 
beskrivelse af perioden både 
kulturelt og litterært. Et særligt 
kapitel er viet ”Kolding seminaret”, 
hvor en række af tidens mest 
fremtrædende venstrefløjs forfattere 
og børnelitterater mødtes for at 
kridte banen op; den socialistiske 
børnebog skulle have sin egen 
poetik, således at børnene skulle 
forstå og gøres kampklare til de 
kommende socialistiske samfund. 
De skulle bevidstgøres om forhold 
som merværdi, klassemodsætninger, 
undertrykkelse og kønsroller. 

Weinreich deltog selv i mødet, 
men af hans beretning fremgår 
det, at han ikke deltog helhjertet. 
På samme måde mere end antyder 
han en latterliggørelse af datidens 
(marxistiske) universitetsjargon. 
(Tarzan beskrives som levende 
i ”silverstral ensomhed”!) Man 
fornemmer næsten en undren fra 
Weinreich: ”Var jeg virkelig med til 
det”. Men han vedgår samtidig flere 
steder: ”Ja, det var jeg, jeg skrev til og 
med bøger efter datidens recept”. I 
den forbindelse er det bemærkelses-
værdigt, at titlen på bogen er ”Den 
socialistiske børnebog”. I et flertal 
af Weinreichs tidligere fagbøger 

og artikler indgår ellers ordene 
”litteratur” eller ”litterær”. Måske var 
det ikke ’ordkunst’ man tilstræbte, 
dyrkede og skrev; agitation er vel 
nærmere på sandheden.

Læsning af nogle af disse bøger kan 
trække smil og undren frem. Den 
konstante belæring, forklaringerne 
og indoktrineringen var virkelig til 
at tage og føle på. Børnene blev 
præsenteret for stærk forherligelse af 
både forholdene i Sovjet såvel som i 
Nordkorea. Oh, der har man det godt, 
og de er så glade! Der præsenteres 
en meget entydig beskrivelse af 
arbejderen som helten og arbejds-
givere og politi som skurke. Det var i 
det lys, man fremstillede verden. 
Weinreich ser nærmere på 6 af de 
mest toneangivende forfattere, 
heriblandt sig selv! Det er 
spændende læsning, og man får lyst 
til at læse/genlæse en del af ’hoved-
værkerne’. Der er budt ind til en ret 
forunderlig tidsrejse. 

Af bogen fremgår det tydeligt, at 
datidens børnelitterære parnas 
næsten udelukkende var besat 
af (vrede, unge) mænd. Både på 
forsker- og forfattersiden. Interessant 
er det, at dette forhold i dag synes 
ganske ændret. Måske derfor dyrkes 
i dag i langt højere grad æstetik, 
filosofi og litterær kvalitet i børnelit-
teraturen? 

Weinreich er som altid grundig og 
læseværdig. Et befriende forhold er 
bl.a. at han tør være normativ;  
i denne bog beskrives fotografier 
som ’rigtig gode’, en bog omtales som 
’fint gennemillustreret’ og en episode 
bedømmes til at være ’meget godt 
skildret’. Helt på samme måde som 
i sine bøger Forfattere i nyere dansk 

børnelitteratur og Værker i Børne-
litteraturen (skrevet sammen med 
Kari Sønsthagen), hvor udsagnet 
efter opstillingen af en række 
præmisser, tilsyneladende er:  
”De her forfattere og de her værker, de 
er de bedste. Dem kan I roligt læse”. 

Nogle læsere vil nok spørge: ”Hvad 
skal vi bruge den bog til?” Den kan 
give ideer, når læreren eller den 
studerende skal forberede emner 
om ungdomsoprør, ytringsfrihed 
og indoktrinering. Den kan bruges 
ved periodelæsning, og måske 
som genrelæsning(!). Og så kan 
den bruges for den, som samler på 
byggeklodser til sin viden om børne-
litteraturhistorie og historie generelt. 
Den kan kort og godt både læses og 
bruges af mange. 

Den socialistiske børnebog 
Af Torben Weinreich
Roskilde Universitets Forlag 2015
130 sider

JEG HAR LIGE LÆST

Once were worriers

DEN 
SOCIALISTISKE
BØRNEBOG
Torben Weinreich
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ARN

Arn vokser op hos mun-
kene i et kloster. Han 
studerer Biblen og lærer
latin, men han lærer også
at slås med sværd og bue.
Da Arn er 16 år gammel,
forlader han klostret og
rider ud i verden.
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SARAH ENGELL (bearbejdet af Hanna og Søren Vinzent)

21 MÅDER AT DØ

Stella er blevet uvenner
med sin veninde, Amalie. 
I løbet af ingen tid, får
Amalie alle til at være
imod Stella. Stella får sms-
trusler og bliver forfulgt
på Facebook. Hun kan
snart ikke klare mere …
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ANJA FONSECA OG 
MORTEN BRASK (bearbejdet af Hanna og Søren Vinzent)

I MORGEN 
STOPPER JEG

Anja Fonseca fortæller
om sit liv med bulimi.
Den sygdom hun har
lidt af, siden hun var
ganske ung.                
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LINSE KESSLER OG 
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LINSE
– JEG GØR, 
HVAD JEG VIL

Linse fortæller 
om sit liv.   
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