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”Iqbal Farooq og jagten på Den Lille Hav-
frue”
Manu Sareen holder en fin flyvehøjde med sin seneste 

bog – den syvende – i serien om 
Iqbal Farooq og hans bedrifter. 
Denne gang er det Den Lille 
Havfrue, der skal reddes. Det 
sproglige sprudler, og så er det 
en helt utrolig fantasi, Manu 
Sareen har. 

”Iqbal Farooq og jagten på Den 
Lille Havfrue”
Manu Sareen
Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard
Politikens Forlag, 2013 
216 sider

Vind med hjernen!
Unge Forskere er talentkonkurrencen for børn og unge 

med lyse hoveder fra hele Danmark. Der er konkurrencer 

og præmier for alle aldersgruppe fra 0.-10. klasse. Har dine 

elever lavet et spændende naturvidenskabeligt projekt, 

eller har de lyst til at gå i gang med det? Har du lyst til at 

lave et naturfagligt forløb for hele klassen med en ekstra 

gulerod for enden?
Unge forskere er chancen for at arbejde med naturviden-

skab på en anderledes måde og muligheden for at vinde en 

plads i finalen, hvor ligesindede mødes og dyster om store 

præmier.
Ved finalen i Forum, København præmieres årets lærer med 

en check på kr. 10.000.
Meld din klasse til Unge Forskere 2014 på: www.ungefor-

skere.nu/tilmeld - senest d. 24. februar 2014!

Boghandlermedhjælperforeningens (BMF) 
Børnebogspris 2013
Forfatteren og radiomanden Lars Daneskov (f. 1963) 
modtog d. 1. oktober meddelelsen om, at han skal have 
BMF’s Børnebogspris for sin seneste børnebog ”Tro, håb og 
gorgonzola”. BMF lavede surprise på Politikens Forlag og 
fejrede det med bobler og blomster. Selve overrækkelsen 
fandt sted søndag d. 6. oktober kl. 11.30-16.00 på Islands 
Brygge til arrangementet ”Børn, bøger og HK”. Lars Dane-
skov modtog i 1993 radioprisen Christian Kryger-prisen.

”Inklusion i praksis på Tåsingeskolen”
Marianne Rasmussen, Filmkompagniet, har efterhånden 

produceret 21 film, der formidler god praksis fra folkesko-

len. Seneste skud på stammen er ”Inklusion i praksis på Tå-

singeskolen”, hvor man beskriver skolens måde at inkludere 

på, og det er velgørende at se, hvordan man har grebet den 

vanskelige problematik an. Det fungerer kort sagt! Filmen 

kan købes hos Filmkompagniet eller snuppes på YouTube.

”Luna og Linea”
Den ferme læse-let-skriver Trine 
Bundsgaard har i ”Lille Dingo-
serien” (Gyldendal, 2012) skrevet 
4 bøger om Luna Linea. Serien er 
fortræffeligt illustreret af Niels Bo 
Bojesen og henvender sig til læsere 
i 1. klasse. ”Luna Linea og den søde 
tand” (Lix 12) handler om at være 
lækkersulten, ”Er Luna Linea og 
Lui kærester” (Lix 13) handler om 
være venner og blive drillet med at 
være kærester, ”Luna Linea vil have 
ro” har fokus på sjove og larmende 
voksne, og ”Luna Linea og en ret 
gal hund” (Lix 16) er en historie om 
æblerov og en bidsk hund. Fine, 
fine små historier!

Søren Gyldendals Hæderspris 2013 
I forbindelse med Josefine Ottesens 30-års forfatterjubi-

læum blev hun tildelt Søren Gyldendals Hæderspris for et 

langt og produktivt forfatterskab. Prisen er på 50.000 kr. 

og blev overrakt af adm. dir. på Gyldendal Stig Andersen. 

Søndag den 15. september fejrede Josefine Ottesen sit 

30-års jubilæum i de historiske rammer på Herlufsholm 

Kostskole, der weekenden igennem afholdt Fantasymesse. 

Her optrådte hun først på scenen og bød efterfølgende 

sine læsere indenfor i Forstanderboligen til et lille glas og 

en chokolade. Efter festtaler og musik blev prisen overrakt 

til Josefine Ottesens store overraskelse. Redaktionschef på 

Høst & Søn, Anne Mørch Hansen, begrundede bl.a. prisen 

med disse ord: ”Josefine har skrevet 90 bøger til læsere i alle 

aldre og har glædet utallige med medrivende og intense 

oplevelser i eventyrlige universer.(…) Josefine skriver store 

fortællinger om det gode og det onde og gør sine læsere 

klogere på livet og på mennesker, der tænker og handler 

anderledes…”

Kulturrygsækken 
… er et undervisningstilbud til alle skoler i hele København, 
hvor en hel række kulturoplevelser er samlet et sted, så det 
er overskueligt at plukke et spændende tilbud ud. Samtidig 
er der tale om tilbud til overkommelige priser, så alle kan 
være med! Kulturrygsækken er igangsat af Copenhagen 
Kids og programlagt i samarbejde med: Dansehallerne, Det 
Danske Filminstitut, Salaam Film & Dialog, Levende Musik 
i Skolen, Teatercentrum, Skoletjenesten samt partnerne 
i Copenhagen Kids. Ordningen er støttet af Københavns 
Kommune. Se mere på: www.copenhagenkids.dk

”Hulter-bulter-folket” 
… er Stine de Paolis debut som rimsmed, og 
det er hun sluppet fint fra. Billedbogen, der er 
illustreret af dygtige og 
sjove Bo Odgaard Iver-
sen, består af fortæl-
lende nonsensrim, der 
med garanti nok skal få 
børn til at spærre både 
øjne og ører op.

Tekst: Stine de Paoli
Illustrationer: Bo Odga-
ard Iversen
ABC Forlag, 2013 
32 sider.

Far og datter – Nis Jakob (f. 1961) og Cecilia Fiona Strandby-
gaard (født 1997) – har været på spil igen. Sidste år udgav 
de billedbogen ”Verdens vigtigste mand”, og nu udgiver de 
sammen billedbogen ”Bangebuksen og de farlige trolde”, 
der er en historie om at være bange i mørke. Det er de 
utroligste uhyrer, pigen ser, når hun løber igennem huset 
for at komme til forældrenes soveværelse. Man mærker 
tydeligt en udvikling i illustratorens kunnen siden sidste 
års udgivelse.

”Bangebuksen og de 
farlige trolde”
Tekst: Nis Jakob
Illustrationer: Cecilia 
Fiona Strandbygaard
Billige eBøger, 2013 
40 sider

"Bangebuksen og de farlige trolde"
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LEDER

Denne leder bliver en anderledes leder – en leder delt i tre. Det skyldes, at vi 
tager afsked med to af foreningens markante profiler, nemlig vores formand 
gennem 14 år C.C. Rasmussen og Bent Rasmussen, redaktøren af nærværende 
tidsskrift – en lille, men vigtig del af ”verdenspressen”. Til slut vil jeg komme med 
en opfordring til medlemmerne.
 C.C. Rasmussen har været formand for Danmarks Skolebibliotekarer siden 
1999, men har valgt ikke at genopstille i år, da pensionen nærmer sig. CC har 
været en markant formand, som har leveret nogle skarpe ledere, når der var 
brug for det, så ingen kunne være i tvivl om, hvad vi stod for. CC har hver gang 
reageret prompte, når nogen udtalte sig om vores område på forkert grundlag 
eller manglende kendskab til ’faget’ og dets vilkår. 
 Børne- og ungdomslitteraturen har stået hans hjerte nær – så nært, at han 
tog en Master i Børnelitteratur i 2006. Det gjorde ham til en meget kvalificeret 
repræsentant for foreningen i forskellige fora som fx ”Ordet Fanger” og Prisud-
valget for Drengelitteraturprisen.
 CC har været en fantastisk engageret formand, som fortjent kan trække sig 
tilbage og nyde kulturlivet i alle dets afskygninger. Tak for din kæmpe indsats! – 
og god vind fremover!
 Bent Rasmussen har været redaktør af bladet de sidste 23 år. I den tid har vi 
nydt godt af et spændende blad, der både klædte sine læsere på i forhold til 
børne- og ungdomslitteraturen, og som besøgte mangt et skolebibliotek for at 
beskrive alle de gode praksiseksemplar, vi andre kunne lade os inspirere af.
 Et af Bents særkender har været hans nærværende måde at møde andre på, 
og det har været tydeligt i de mange samtaler, Bent har haft med forfattere og 
illustratorer på konferencer landet over og på Stand 91 på BogForum igennem 
en lang årrække.
 Bent har været en fremragende repræsentant for foreningen, og han ønskes et dej-
ligt otium sammen med fruen. Tak for din kæmpe indsats! – og god vind fremover!
 Og så til min opfordring til alle vores medlemmer: Grib chancen!
 På et tidspunkt, hvor den praktiske udformning af Folkeskolereformen endnu 
ikke står helt klar for os, og bekendtgørelsen for skolebiblioteket endnu ikke 
er færdig, vil jeg opfordre til, at vores medlemmer ikke sætter sig og venter på 
skoleledelsens udspil til læringscentrets fremtidige opgaver.
 På hver skole bør skolebibliotekarer, it-vejledere og de andre vejledere, der er 
omkring læringscentret, sætte sig sammen og give deres bud på, hvilke opgaver 
læringscentret kan byde ind med i den ny folkeskole. Kun på den måde får man ind-
flydelse på fremtiden. Skolens ledere har travlt med at fastlægge de overordnede 
rammer for skolens virksomhed, og derfor tror jeg, at en overvejende del af dem, vil 
modtage den udstrakte hånd med glæde. Læringscenterteamet har ekspertisen på 
området, og den bedste løsning på udfordringerne må findes i en dialog mellem 
skolens ledelse og læringscenterteamet, hvilket også vil sikre den bedste motiva-
tion for arbejdet – både i processen og i det daglige arbejde efter 1. august 2014. 
 Landsstyrelsen vil meget hurtigt gå i gang med at udarbejde en håndsræk-
ning til vores medlemmer, men da vilkårene er overordentlig forskellige på 
skolerne/i kommunerne landet over, er der ingen vej udenom selv at gøre en 
stor del af arbejdet.
 Når bekendtgørelsen er færdig, vil Landsstyrelsen også gøre sit til, at vores 
medlemmer kan få inspiration til at beskrive, hvordan bekendtgørelsen kan 
udmøntes på deres skole. Og brug gerne skolekom-konferencen samt vores 
facebookgruppe til at videndele og debattere.
 Men inden vi når så langt, så grib selv chancen for indflydelse!
 De bedste ønsker om en god proces!

Birgitte Reindel
Formand for DSA
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REAKTION FRA UNDERVISNINGSMINISTER CHRISTINE ANTORINI

Læringscentret  
i den nye folkeskole

Af Christine Antorini, undervisnings-
minister

C.C. Rasmussen retter i ”Sko-
lebiblioteket” Nr. 8-2013 en 
kritik af regeringens politik i 
forhold til skolebiblioteker-
ne. Det gælder blandt andet 
bortfaldet af kravet om, at 
det kun er lærere på skolen, 
der kan varetage skolebib-
liotekets funktioner.

Men vi har præcist de samme am-
bitioner for skolebibliotekerne som 
pædagogisk læringscenter, som vi 
hele tiden har haft. Det pædagogiske 
læringscenter er afgørende for de 
mål for skoleudviklingen, der ligger i 
folkeskolereformen. Læringscentrene 
er med til at fremme elevernes lyst 
til at læse og lære, ligesom de skal 
understøtte læreprocesser på skolen 
for underviserne. 

At gøre tingene anderledes
Den nye rolle skal løftes professionelt 
og passe til de behov, der er på den 
enkelte folkeskole. Ud over skole-
bibliotekarerne er der også andre 
medarbejdere, der kan bidrage til 
at udvikle læringscentrene. Det er 
derfor, at vi har ændret på kravet om, 
at skolebibliotekarerne skal være 
uddannede netop som skolebibliote-
karer. Med reformen skaber vi plads 
til pædagogisk personale i skolen 
og andre medarbejdergrupper med 
relevante fagligheder, og denne 
fleksibilitet vil også gælde skolebib-
lioteket. Det ligger helt i tråd med, 
at reformen også handler om at give 
mulighed for at gøre tingene ander-

ledes ved at gøre brug af forskellige 
kompetencer i folkeskolen. Men selv-
følgelig med målet om at understøtte 
alle børn til at blive så dygtige som 
muligt. Uanset deres baggrund. 

Skolens leder er leder
Skolebiblioteket skal fungere som 
et pædagogisk læringscenter under 
ansvar over for skolens leder og 
skolebestyrelsens principper. I den 
bekendtgørelse for skolebiblioteket, 
vi i øjeblikket arbejder på, beskriver 
vi de overordnede rammer. Indholdet 
af rammerne – det konkrete arbejde 
med at virkeliggøre ambitionerne 
– skal foregå på de enkelte skoler fx 
i de enkelte skolebiblioteksteams. 
Bekendtgørelsen vil også fastsætte 
de funktioner, der skal varetages i 
de pædagogiske læringscentre og 

dermed danne udgangspunkt for de 
faglige kompetencer, der skal være 
til stede.

At udvikle sammen
Indholdet af bekendtgørelsen drøfter 
vi med alle relevante parter, herun-
der Danmarks Skolebibliotekarer. 
Det skal føre til en fælles løsning for, 
hvordan vi bedst muligt får beskrevet 
fremtidens pædagogiske lærings-
centre. Og det er den væsentligste 
opgave. De skal være et rum for ud-
bredelse af viden, så underviserne får 
lettere adgang til viden om, hvad der 
virker i praksis. Og så kan læringscen-
trene være et bindeled for skolernes 
styrkede samarbejde med omverde-
nen, for eksempel museer, idrætsor-
ganisationer og erhvervsliv. Det er 
forskelligartede opgaver, som kræver 
forskelligartede medarbejdere. Det 
handler om sammen at få det bedste 
ud af den viden og de kompetencer, 
der er på skolerne, og det glæder 
jeg mig til at udvikle sammen med 
Danmarks Skolebibliotekarer.

Se i øvrigt Birgitte Reindels leder på  
side 3! Red.

Danmarks Skolebibliotekarer glæder sig over, at Regeringen har ambitioner 
for de pædagogiske læringscentre. Det er også positivt, at Regeringen erken-
der, at de pædagogiske læringscentre er afgørende for de mål for skoleudvik-
lingen, der ligger i folkeskolereformen.
 Vi er enige om, at flere af skolens ansatte kan bidrage til at udvikle både sko-
len og læringscentrene, men vi mener stadig, det er afgørende med didaktisk 
viden, når læringscentrene skal være med til at understøtte og udvikle den 
undervisning, der skal forbedre elevernes faglige niveau fra august 2014. Alle 
skolens faglige vejledere, pædagogiske it-vejledere og skolebibliotekarer bør 
samarbejde om at udvikle læringscentret til at kunne honorere de nye behov, 
men når man hverken i lovteksten eller i bekendtgørelsen vil indskrive et krav 
om uddannelse (ikke engang en læreruddannelse) kan man risikere, at der 
med udgangspunkt i kommunernes ofte anstrengte økonomi vil blive set 
med lidt for optimistiske øjne på, hvad andre faggrupper kan byde ind med.
 Vi glæder os over at være med i arbejdet med en ny bekendtgørelse og 
glæder os til at se resultatet! Og vi vil bestemt gå positivt ind i arbejdet med 
at gennemføre den ny folkeskolelov og dertil hørende bekendtgørelse! Vi har 
nemlig også høje ambitioner for læringscentrene og for skolen!

C.C. Rasmussen, fhv. formand og Birgitte Reindel, formand for Danmarks Skole-
bibliotekarer

Replik til Christine Antorini
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HJÆLP ELEVERNE GODT PÅ VEJ i deres informations- 

søgning. Gyldendal VIDEN giver eleverne et fundament af 

viden, som gør dem bedre rustet til at søge videre på nettet. 

Brug Gyldendal VIDEN i den daglige undervisning, til projekt-

opgaven og til faglig læsning.

Titlerne i serien berører vedkommende og samfunds- 

relevante emner. Læs om sociale medier, familier, menneske- 

handel eller subkulturer – og lad eleverne bliver klogere på 

det samfund, som omgiver dem.

”Velskrevet og velargumenteret udgivelse, som debatterer de 

sociale medier og sætter tanker i gang hos unge læsere om 

både egen brug af sociale medier samt om de sociale mediers 

betydning for samfundet. Bogen bør stå på skolebiblioteket.” 

Lektør: Henrik Munch Jørgensen 

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

Pris pr. bog kr. 109,- ex moms

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

FAGBOGSSERIE 7.-10. KL.
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v/ Bent Rasmussen, redaktør af 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET”
Fotograf: John G. Dinesen

Formanden for DSA C.C. Ras-
mussen indledte sin sidste 
formandsberetning med at 
ønske repræsentantskabet 
hjerteligt til lykke med for-
eningen 60-års fødselsdag 
d. 18. oktober 2013, men så 
tog han ellers fløjlshandsker-
ne af, og et enkelt bandeord 
undslap da også hans mund. 

C.C. Rasmussen lagde ikke skjul på, 
at skolebibliotekerne er under pres: 
”Det begyndte sidst i november 
sidste år, da regeringen udsendte 
oplægget til en ny folkeskolelov. På 
side 50 står der: ”Kravet om, at det 
kun er lærere, der kan varetage skole-
biblioteksfunktionen, bortfalder”. Det 
bliver senere i det endelige lovforslag 

til følgende: ”Efter den indgåede 
aftale om et fagligt løft af folkeskolen 
bortfalder lærerkvalifikationskravet 
og som følge heraf også kravet om 
en skolebibliotekaruddannelse. 
Ophævelsen af dette kvalifikations-
krav finder sted ved en ændring af 
bekendtgørelsen, som træder i kraft 
samtidig med dette lovforslag.”
 Og formanden gik videre: ”Ja, man 
tager sig til hovedet. Vi tager noget af 
det en gang til: ”Efter den indgåede 
aftale om et FAGLIGT LØFT af folke-
skolen bortfalder lærerkvalifikations-
kravet”. For at gøre folkeskolen bedre 
afprofessionaliserer vi skolebibliote-
karerne! Undskyld mit sprog – men 
vi er en lukket forsamling. Men det er 
fandme frækt! 
 Da regeringsoplægget kom 
i november 2012, bad vi om et 
møde med ministeriet. Det kom så i 
begyndelsen af januar 2013. Det var 
tydeligt, at ministeriet var interes-
serede i at afdramatisere den famøse 
sætning og slet ikke kunne se farerne 
i disse ord. Ministeriets folk udtalte 

en tyrkertro på, at man da ikke kunne 
forestille sig en skoleleder, der ikke 
ville ansætte de bedste didaktikere, 
nemlig lærere, i det arbejde.
 Modargumentet var naturligvis, at 
det kunne vi sagtens. Diskussionen 
med Anders Balle senere hen på 
foråret bekræftede dette.

Om Bekendtgørelsen
”Bekendtgørelsesarbejdet er stadig i 
gang. Der har været afholdt 4 møder, 
og der mangler et. Med det udgangs-
punkt, at det ikke længere er et krav, 
at der kun skal være lærere ansat i sko-
lebiblioteket, er det oplagt, at taktik-
ken i udvalget har været at beskrive 
funktionerne så præcise som muligt. 
Så præcise, at man – skolelederne – 
meget dårligt kan komme uden om 
lærere. Vi – og alle i udvalget undtaget 
KL – har plæderet for udtrykket ”di-
daktisk vejledning og rådgivning”. 
 Hvordan bekendtgørelsen kommer 
til at se ud, ved jeg ikke. Men vi ved, 
at skolelederen fortsat er leder af sko-
lebiblioteket. Vi ved også, at der ikke 

DANMARKS SKOLEBIBLIOTEKARERS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013

”Det bliver ude lokalt  
de enkelte kampe skal foregå!”

C.C. Rasmussen Der stemmes!
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bliver noget uddannelseskrav. Vi ved 
også, at der ikke bliver noget med ”et 
skolebibliotek på hver matrikel”, men 
et skolebibliotek på hver selvstændig 
skole. Der kommer nok heller ikke no-
get om konsulentordninger. Vi håber, 
at udtrykket ”didaktisk rådgivning og 
vejledning” bliver særligt understreget.”

Skolelederforeningen
C.C. Rasmussen beskæftigede sig 
også med forholdet til Skolelederfor-
eningen, der ikke er det bedste efter 
formanden Anders Balles optræden 
på et møde arrangeret af Danmarks 
Biblioteksforening den 13. marts på 
Ørestad Bibliotek. Et par eksempler 
på udtalelser: 
 ”Man bruger al sin tid på at fortælle 
om sin specialfaglighed. Det drejer 
sig kun om at redde sig egen røv.” Og 
til de tilstedeværende politikere og 
folkebibliotekarer sagde han: ”Det er 
for mig ligegyldigt, hvem der udfører 
arbejdet.” og ”Gå hjem og fusioner!”
 C.C. Rasmussen afrundede dette 
punkt med følgende: ”Det er bemær-

midler, I har en særlig viden. Det er jer, 
der kender de sidste nye digitale lære-
midler, I har en central rolle i gennem-
førelsen af reformen, I skal være med 
til at understøtte den nye folkeskole. I 
skal være med til at hjælpe med inspi-
ration. Og I skal understøtte lærernes, 
pædagogernes og elevernes arbejde 
med nye og mere præcise mål.”.  
 Er det kun mig, der ryster på 
hovedet og intet forstår? Når der i 
lovforslaget står, hvad der gør om ud-
dannelseskravet, nemlig at der intet 
er. Eller at det ikke er et krav, at der 
kun er lærere i skolebiblioteket.
 I forordet til de nye indsatsområder 
for ”Udviklingspuljen for folke- og sko-
lebiblioteker” står der bl.a.: ”… teamet 
på skolebiblioteket har kontakt til 
hele skolen og som en tværgående 
udviklingsfunktion kan bidrage til at 
kvalificere og udfordre fagene, elever-
nes læring og lærernes udvikling”.  
 Er det kun mig, der ryster på ho-
vedet, og intet forstår, når jeg læser 
disse ord og sammenholder med 
ordene i lovforslaget?

kelsesværdigt, at efter regerings-
indgrebet i lærerlockouten, hvor 
skolelederne dermed fik ”al magten 
på jorden og i himlen”, som Bent 
Rasmussen har udtrykt det, så sagde 
skolelederne i bekendtgørelsesudval-
get helt på linje med KL: Ingen ram-
mer, ingen rammer, ingen rammer”.

Bibliotekarforbundet
Vedrørende Bibliotekarforbundets 
ageren i det seneste år henviste C.C. 
Rasmussen til sin skriftlige beretning 
i ”SKOLEBIBLIOTEKET” Nr. 7-2013 og 
tilføjede: ”Men de er igen begyndt at 
kigge på folkeskolen. Et af deres slo-
gans er ”Folkebiblioteket som en rød 
tråd gennem uddannelsessystemet.” 
Der skal være megen opmærksom-
hed på dette område i et samarbejde 
med Danmarks Lærerforening.

Christine Antorini
C.C. Rasmussen: ”I ”SKOLEBIBLIOTE-
KET” Nr. 8-2013 henvender Christine 
Antorini sig direkte til os. Hun skriver: 
”I har allerede i dag viden om lære-

Tak til den afgåede formand! Anna Bach motiverer børnebogsprisen

Regnskabsforelæggelse Anne Mørch Hansen, Rosinante & Co. siger til lykke
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 Alt det, som Christine Antorini siger 
om skolebibliotekarerne og skolebibli-
oteket, er hele grundlaget for det, som 
Danmarks Skolebibliotekarer mener 
og har sagt i bekendtgørelsesudvalget.
 Når man ansigt til ansigt med un-
dervisningsministeren og foreholder 
hende hendes egne ord, så nikker 
hun begejstret og siger: ”Jamen, det 

er jo lige sådan, det er”. Og alligevel 
fjerner hun læreruddannelseskravet 
og kravet til en skolebibliotekarud-
dannelse. Jeg har kaldt det hykleri, 
fup og fiduser. Og det står jeg ved. 
Antorini vil i et kommende nummer 
af ”SKOLEBIBLIOTEKET” replicere på 
det. Det bliver spændende, for det 
hænger ikke sammen.”

Tydelige kompetencer
C.C. Rasmussen fortsatte: ”Længere 
fremme i sin artikel skriver undervis-
ningsministeren, at det vil blive meget 
tydeligt, hvilke kompetencer der skal til 
for at bestride jobbet som skolebiblio-
tekar, og at skolens leder er forpligtet 
til at sikre, at de funktioner, der beskri-
ves i bekendtgørelsen, faktisk løftes.
 Hurra, siger jeg. Men ikke med den 
største optimisme. Der er allerede 
nu skoleledere, der bruger deres 
kommende almagt til at ændre og 
omstrukturere deres skolebiblioteker.
 Der har hele tiden det seneste år 
været en mistanke om en såkaldt 
masterplan aftalt mellem regeringen 
og KL (Se ”Folkeskolen” Nr. 18-2013 
side 6-7. Red.). DLF´s formand Anders 
Bondo Christensen har udtalt det 
flere gange og nærmest blevet hånet 
for det af de samme parter. Men så 
lige her for ti dage kommer resultatet 
af en aktindsigt, som ”Folkeskolen” 
har søgt. Frem dukker en såkaldt 
drejebog udarbejdet af regeringen 
til brug for de politiske ordførere. 62 
sider med formodede spørgsmål og 
de svar, som ordførerne kunne give.

Afslutning
I sin allerførste leder i ”SKOLEBIBLIO-
TEKET” Nr. 9-1999 skrev C.C. Rasmus-
sen bl.a.:
 ”Fremtiden tilhører dem, der har en 
god fortælling, siger fremtidsforsker-
ne. Uanset om det gælder kunstud-
foldelse, organisationsarbejde eller 
vores private liv, så vil det handle om 
evnen til at udfolde sin gode fortæl-

Birgitte Reindel er født i 1959 og opvokset i Birkerød. Efter studenterek-
samen arbejdede hun i nogle år en børnehave og blev meget glad for 
arbejdet, bl.a. fordi hun fik lov til mange ting. Hun dimitterede fra Jonstrup 
Seminarium i 1988 med engelsk og idræt som linjefag. I 2004-2005 tog hun 
skolebibliotekaruddannelsen og arbejdede derefter som skolebibliotekar 
og it-vejleder på Bistrupskolen i Birkerød i nogle år, inden hun fik et tilsva-
rende job på Tibberupskolen i Espergærde i 2009. Under kommunesam-
menlægningen arbejdede hun et enkelt år som konsulent, mens Birkerød 
og Søllerød kommuner blev slået sammen. Begge kommuners konsulent-
stillinger blev imidlertid sparet væk i forbindelse med sammenlægningen. I 
2009 trådte hun ind i lokalkredsbestyrelsen og blev på repræsentantskabs-
mødet i 2010 valgt ind i Landsstyrel-
sen i Danmarks Skolebibliotekarer. 
Hun har kæreste og 3 børn mellem 16 
og 22 og er ivrig tennisspiller.
 Birgitte Reindel arbejder nu på 
Lundehusskolen i København som 
lærer og skolebibliotekar. Hun 
brænder for skolebiblioteket som 
læringscenter og glæder sig til opga-
verne som formand, selv om det på 
nogle områder vil blive en tur i kraftig 
modvind. Hun håber bare, at be-
kendtgørelsen tydeligt vil afspejle de 
vigtige funktioner i teamet omkring 
læringscentret, så det bliver tydeligt 
for alle skolelederne, at det ikke giver 
mening at have andre end lærere 
ansat her.

Birgitte Reindel

Camilla Hübbe taler Til lykke med prisen!
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ling og være sig sin historie bekendt 
på godt og ondt. En god fortælling 
består mindst af et råstof, en vision og 
et sprog til at fortælle de dele.”
 Og C.C. Rasmussen sluttede sin 
beretning: ”Jeg er fortsat af den 
overbevisning, at Danmarks Skole-
bibliotekarer har en god fortælling og 
en vision. Det bliver ikke nemmere i 
tiden, der kommer, at få formidlet det. 
En ny bekendtgørelse med, hvad den 
indebærer og ikke mindst en ikke- 
eksisterende arbejdstidsaftale og al 
magt til skolelederne. Så, kære venner, 
og jeg mener det: Det bliver ude lokalt 
de enkelte kampe skal foregå. De bli-
ver helt ude i de yderste led. Og slaget 
kan kun vindes, hvis der er en stærk 
organisation med et stærkt netværk 
og gode samarbejdspartnere.
 Det ønsker jeg Danmarks Skolebib-
liotekarer held og lykke til.”
Efter en god debat, hvor bl.a. bladet 
”SKOLEBIBLIOTEKET” blev grun-
digt debatteret, blev beretningen 
enstemmigt vedtaget.

sentant til Nordisk Skolebibliotekar-
forenings bestyrelse.

Vedtægtsændringerne, dvs. at 
ovennævnte paragraffer udgår, blev 
vedtaget med 25 stemmer ud af 36, 
11 stemte hverken for eller imod.

Regnskab, budgetter for 2014 
og 2015 og kontingent
Regnskabet og budgetterne for 2014 
og 2015 blev enstemmigt godkendt. 
Kontingentet forbliver uændret med 
550 kr. pr. år til hovedforeningen.
 Et forslag om et dækningsbidrag 
på 15 % af overskuddet på lokalkred-
senes konferencer blev vedtaget.

Valg
Valgt til ny formand for DSA blev 
Birgitte Reindel.
Valgt til Landsstyrelsen blev:
•   Camilla Johansen,  

Lokalkreds Sydjylland (genvalgt)
•   Marlene Drost, Lokalkreds Sjælland 

og øerne (nyvalgt)

Resolution vedr. Vejlederforum
”Danmarks Skolebibliotekarers 
repræsentantskab 2013 bemyndiger 
landsstyrelsen til at arbejde for dan-
nelsen af et didaktisk vejlederforum.”
 Landsstyrelsens resolutionsfor-
slag blev enstemmigt vedtaget

Forslag om vedtægtsændringer
§ 3 Nordisk Skolebibliotekarforening
 a.  Danmarks Skolebibliotekarer er 

repræsenteret i Nordisk Skole-
bibliotekarforening i henhold 
til Nordisk Skolebibliotekarfor-
enings vedtægter.

 b.  Danmarks Skolebibliotekarers 
repræsentant i Nordisk skole-
bibliotekarforening vælges af 
repræsentantskabet. Personlig 
suppleant vælges særskilt. Den 
valgte repræsentant til Nordisk 
Skolebibliotekarforening er 
medlem af repræsentantskabet, 
dog uden stemmeret.

Under § 9 Punktet om Valg af repræ-

Tak til CC fra Lene Pagh, Lokalkreds Sønderjylland Tak til Karen Odegaard!

Værsgo til Peter Høgsberg, Lokalkreds Midtjylland En glad prismodtager og en ditto formand
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•   Erik Nygaard Sørensen,  
Lokalkreds Fyn (genvalgt)

•   Rie Sørensen, Lokalkreds Syd-Vest 
(genvalgt for 1 år)

Suppleanter:
1. suppleant: Anne Stougaard,  
Lokalkreds Sydjylland
2. suppleant: Lisbeth Johansen,  
Lokalkreds Nordsjælland

Revisor: 
Lisbeth Johansen,  
Lokalkreds Nordsjælland (genvalgt)
Suppleant: Karen Odegaard,  
Lokalkreds Syd-Vest (genvalgt)

Børnebogsprisudvalget:
Valgt til Børnebogsprisudvalget blev:
Karin Kjeldsen,  
Lokalkreds Midtjylland (nyvalgt)
Anne Stougaard,  
Lokalkreds Sydjylland (nyvalgt)
Karen Odegaard,  
Lokalkreds Syd-Vest (genvalgt)

Børnebogsprisudvalget består des-
uden af et medlem af Landsstyrelsen 
(Anna Barbara Bach) og en speciel 
sagkyndig i børnelitteratur (Damián 
Arguimbau, børnebogsanmelder på 
”Weekendavisen”)

Jeg er født i det fantastiske år 1975. Er sproglig student og tog et år på idrætshøj-
skole, før jeg startede på seminariet i Vordingborg, hvor jeg blev færdig som lærer 
i 1999. Startede på Glumsø skole, nu omdøbt til Susålandets skole, og fik hurtigt 
en funktion på skolebiblioteket. I 2007 blev jeg færdig som skolebibliotekar, og i 
januar 2013 færdiggjorde jeg en PD og kan nu tilføje cv'et Medievejleder. 
 Jeg har været aktiv i bestyrelsen 
i Lokalkreds Storstrøm og næstfor-
mand, indtil Lokalkreds Storstrøm 
og Lokalkreds Vestsjælland slog sig 
sammen. Nu er jeg med i bestyrelsen 
i Lokalkreds Sjælland og Øerne og nu 
med i Landsstyrelsen, hvor jeg glæ-
der mig til at være med til at sætte 
mit præg på fremtiden.
 Jeg bor i Næstved og har to børn 
på 12 og 14 år, som er meget aktive 
indenfor elitefodbold, så i min fritid 
har jeg nok at se til med at komme 
rundt til diverse træninger og kampe 
med dem. Nyder socialt samvær med 
familie og venner, holder af at læse 
og se film, og hvis der er mere tid, 
står den på løb og/eller fitness.

Marlene Møller Drost

Den nye LS – Karen Fransen var fraværende

Til lykke til forsidevinderne! 

Signering!
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”IT & MEDIER-STOF” I SAMARBEJDE MED DANMARKS ITVEJLEDERFORENING

Af Hanne Voldborg Andersen, styrelses-
medlem i Danmarks itvejlederforening

Der skrives i øjeblikket på en 
ny bekendtgørelse for skole-
biblioteket, og itvejlederfor-
eningen har sammen med 
Danmarks Skolebibliotekarer 
og andre interessenter fået 
mulighed for at ytre sig om, 
hvilke roller og funktioner vi 
forestiller os varetaget af de 
ansatte ved fremtidens sko-
lebibliotek. Jeg vil herunder 
redegøre for de input, som 
jeg i samarbejde med John 
Klesner har bidraget med på 
itvejlederforeningens vegne.

Bibliotek kommer af de græske ord 
biblio, som betyder bog og theke, 
som betyder samling. Skolebiblio-
tek betyder altså skolens samling 
af bøger. Disse bogsamlinger er 
historisk set vokset snigende frem 
siden skoleloven af 1814, hvor der 
kom skoler i alle sogne og skolerne 
oprettede samlinger af udvalgte 
bøger til børns opbyggelige læsning. 
I 1958 anbefalede den nye skolelov, 
at der etableredes skolebiblioteker 
på alle skoler – og bøgerne blev 

hurtigt suppleret med film, bånd, 
plader, dias og mange andre gen-
stande af formidlende art. Undervejs 
er det blevet kaldt Mediatek, Pæda-
gogisk Servicecenter, Pædagogisk 
Udviklingscenter eller Pædagogisk 
Læringscenter, og materialesamlin-
gerne er løbende blevet udvidet i 
takt med den digitale udvikling, men 
institutionen hedder officielt stadig 
”skolebiblioteket”. Spørgsmålet er, 
om det navn er dækkende for de 
roller og funktioner, vi tænker dette 
”sted” fremover skal varetage?

Det skal ikke være et service
center
Jeg sætter ordet ”sted” i citations-
tegn, for skal det være et sted? Kan 
det være et virtuelt rum, hvor man 

logger på og finder materialer og får 
vejledning i forhold til materialer, læ-
ring og didaktik. Eller skal det fortsat 
være et fysisk sted på skolen, hvor 
mennesker mødes og vejledes face 
to face? Eller en blanding?
Det skal ikke være et servicecenter, 
for der er ikke tale om en service og 
man kan ikke få serveret noget. Det 
kunne muligvis godt være et udvik-
lingscenter, hvis man tænker mere 
på ”udvikling” end ”center”, mens 
læringscenter skuer lidt forkert i mine 
ører. Et læringscenter er i min ter-
minologi knyttet til der, hvor læring 
sker – i den lærende elev (kognitivt, 
kropsligt etc.) – og ikke til et sted 
uden for denne. Vi kan vejlede om 
læring, læremidler og didaktikker – 
men det sker vel i et vejledningscen-
ter så?

Netværkstedet?
Andre ord har været på banen, men 
det synes svært at aflære fortidens vi-
den og begreber, så vi har endnu ikke 
fundet det perfekte navn. Netværk-
stedet har været på tale, fordi det 
illustrerer, at der er tale om et ”sted”, 
hvor man netværker om læring, lære-
midler, udvikling og didaktikker. For 
at illustrere, at der skal være et miljø, 
hvor vi afprøver, udvikler, tester, for-
søger og forbedrer vores indsigt i og 
erfaring med læring forsøger jeg at 
bruge begrebet Pædagogisk Labora-

Hvad skal barnet hedde?  
– Tanker om skolebiblioteket efter den nye folkeskolereform?

Hanne Voldborg Andersen
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Tema: Digital(t) beriget virkelighed

Nr. 2 · 37. årgang · September 2013

Augmented Reality
GAMES er over os! DigiLitt

Læringsperspektiver og 
fremtidens læringsrum

Scan med Layar

Nye tider gamle dage

Kinect

Formandens 
beretning

Se og hør hvordan elever, lærere og skoleleder har oplevet 
at arbejde med KMD Education på boern-unge.kmd.dk

Sådan har det været at 
bruge KMD Education

5425_KMD_Education Annonce_A5.indd   1 10/09/13   13.13

Se med Layar

it-og-undervisning-2013-nr2-v2-tryk.indd   1-2 12-09-2013   19:42:43

torium, som et billede på det, der kan 
foregå i skolebiblioteket anno 2014.

Forandringspiloter
I det pædagogiske laboratorium 
ansættes forandringspiloter, som 
vil være i stand til at skabe frem-
drift i forhold til fire kerneområder: 
skoleudvikling, kompetenceudvik-
ling, kulturformidling og læremid-
delvejledning. Forandringspiloter 
må besidde kompetencer, som gør 
dem i stand til at varetage disse 
funktioner i arbejdet på pædagogisk 
laboratorium:
Skoleudvikling
•   Samarbejder med ledelsen 

omkring planlægning, gennem-
førelse og evaluering af centrale 
udviklings- og indsatsområder på 
skolen

Kompetenceudvikling
•   Rådgiver, sparrer og vejleder 

lærere og elever i løsning af ud-
fordringer i hverdagens undervis-
nings- og læringsaktiviteter

•   Støtter og kvalificerer elever og 
lærere i deres daglige arbejde 
med opfyldelse af fælles mål

•   Udøver didaktisk og metodisk 
vejledning for lærere og elever og 
sparrer i forhold til refleksion over 
læring og praksis

•   Skaber rammer for og faciliterer 
videndeling om det, der virker

Kulturformidling og kulturelle 
kompetencer
•   Iværksætter alternative undervis-

nings- og kulturtilbud, kampag-
ner, konkurrencer mv.

•   Støtter og kvalificerer udvikling af 
kulturelle mediekompetencer og 
digital dannelse blandt elever og 
ansatte 

•   Samarbejder med det omgivende 
samfund (idræt, kultur, foreninger)

Læremidler og læringsressourcer
•   Implementerer nye medier og 

teknologier i skolen
•   Videndeler om tilgængelige læ-

remidler og læringsressourcer og 

vejleder lærere og elever i brugen 
af dem

Jeg forestiller mig, at et Pædagogisk 
Laboratorium vil være et netværk 
af vejledere, som med hver deres 
kompetence og ekspertområde 
kan supportere lærere og elever i at 
skabe fremdrift og udvikling på elev, 
lærer og skoleniveau. Det kan være 
faglige vejledere, AKT-vejledere, it-
vejledere, læringsvejledere, inklusi-
onsvejledere mv. Men fælles for dem 
alle gælder, at de må besidde både 
specialviden og vejledningskompe-
tencer og aktivt bidrage til skole- og 
praksisudvikling.

Tema: Digital(t) beriget virkelighed

Nr. 2 · 37. årgang · September 2013
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Søren Dahl, redaktør af  
”It og undervisning”

Det er da tyndt! – Sådan har 
det sikkert lydt ved mange 
af modtagerne af it-vejle-
derforeningens blad nr. 2 for 
2013. Fire sider i A5 (foldet 
A4) trykt på karton, tilmed 
forsinket. Var det virkelig, 
hvad de ville byde medlem-
mer og abonnenter? 

Jeg vender tilbage forklaringen, men 
går lige et par måneder tilbage i 
tiden. I april var vi i bestyrelsen i gang 
med blad nr. 2 – emnet var:  
digital(t) beriget virkelighed
 Situationen med lockouten gjorde, 
at arbejdet gik temmelig trægt.  
Efter at være kommet sig delvis over 
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gaards kendskab til Layar gjorde, 
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Google Play, idet Layar findes til 
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Layar-appen skulle læserne nu med 
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med en helt ny version, der kom i juni 
2013. På det punkt var det heldigt 
med forsinkelsen.

Prøv Layar!
Vi vil gerne give læserne af ”Skolebib-
lioteket” mulighed for at prøve Layar 
og augmented reality, hvorfor vi her 
bringer side 3 af bladet. (Se side 14! 
Red.) Det skal endelig bemærkes, 
at vi for en sikkerheds skyld bragte 
denne oplysning i vores medlems-
konference

Husk, du skal bruge Layar  
– eller find artiklerne her:
https://www.youtube.com/user/ 
DKitvejlederforening
http://faghæfte48.dk
http://youtu.be/fTdILMy0J48
http://digilitt.dk
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Af Eline Mørch Jensen, snart redaktør 
af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Ideen til Julemandens død 
opstod for mere end 15 år 
siden, hvorefter Kenneth 
Bøgh Andersen for 15. eller 
måske 20. gang fik endnu et 
manuskript tilbage i hovedet 
fra endnu et forlag. Heldigvis 
gav han ikke op, men skrev 
det i stedet om, for den 
uhyggelige kalenderhistorie 
ville ikke gå væk.  

Vi kan lige så godt afsløre det med 
det samme: Julemanden dør i første 
kapitel, myrdes, og det endda ved 
hjælp af fem duftende, nybagte og 
forgiftede brunkager. Det ultimativt 
mest hyggelige kombineret med den 

rene ondskab. Hvordan overhovedet 
fortsætte historien herfra? Ved at 
svælge i uhyggen eller ved at vise en 
vej ud af mørket – for hvor meget kan 
man egentlig tillade sig at skræmme 
børn og/eller andre sarte sjæle?  

Historien er vel for barsk som 
højtlæsning for de for de små – 
så hvem henvender den sig til?

- Min målgruppe? Tja, jeg plejer at 
sige, at jeg skriver for høje, skaldede 
mænd midt i 30´erne, svarer Kenneth 
Bøgh Andersen med et skævt grin.  

- Nej, alvorligt talt, så tænker jeg fak-
tisk slet ikke over målgrupper, når jeg 
skriver. Jeg skriver bare. Prøver at få 
historien til at fungere bedst muligt 
på sine egne betingelser, samtidig 
med at det skal være sjovt for mig 
selv. I virkeligheden, tænker jeg, at 
mange emner fint kan forstås hen-

holdsvis på samme niveau og på flere 
forskellige niveauer, alt efter hvem 
man er, eller hvor gammel man er. 

Jeg møder Kenneth Bøgh Andersen 
på hans forlag, Høst & Søn, hvor 
han allerede har talt sig varm efter, 
i selskab med en større forsamling 
boghandlere, at have fortalt om, læst 
højt af og svaret på spørgsmål om 
Julemandens død. Og så selvfølgelig 
også lige lidt om filmatiseringen af 
Antboy. 

- Det uhyggelige er ikke udpenslet 
splatter, bare så hårene lige rejser 
sig på armene. Men du har da ret i 
at bogen indeholder nogle barske 
scener, som for eksempel da pigen 
Katrine bliver udsat for tortur, hvor 
jeg ligesom er nødt til at gå hele 
vejen … Det nytter jo ikke noget at 
jeg trækker det tilbage, når jeg først 
har lagt op til et vist gys. Man er jo 

INTERVIEW MED KENNETH BØGH ANDERSEN

Glæden ved et godt  

gys
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også advaret på forhånd – alene på 
grund af titlen, mener Kenneth Bøgh 
Andersen og tilføjer:

- For mig er det mest voldsomme der, 
hvor børnene i et grusomt fremtids-
scenarie myrder deres forældre … 
Jeg skal ikke bedømme, hvad folk 
kan tåle, men jeg vil mene, at bogen 
kan læses af børn fra 12 år og op. 

Du ser den ikke som en højt-
læsningsbog?

- Egentlig ikke. Min indgang er 
selvfølgelig at lege med kalender-
historien, men ikke sådan forstået, at 
man skal læse et kapitel for hver dag 
i december frem til jul, for der går jo 
kludder i datoerne.

Og den 13. december består kun 
af et enkelt ord, nemlig dryp, 
som gentages over flere sider …

- Netop! Det er torturscenen, du 
hentyder til, hvor Katrine igen og 
igen bliver ramt af en dråbe i panden. 
Bogen har en hårfin balance mellem 
det sjove og det onde, og her bliver 
det en leg med kalenderformen, at 
kapitlet kun består af det samme 
ord. Men det giver samtidig frygtelig 
mening.

- I andre kapitler er datoen rykket 
frem, eller der er stor forskel på 
længden. Så selv om historien måske 
nok gør allermest indtryk i decem-
ber måned, når man sidder omgivet 
af alt det, som julen består af, kan 
den sagtens læses året rundt. Det er 
også noget, jeg har diskuteret med 
forlaget, for det kan jo være svært at 
sælge en julehistorie i august måned, 

men jeg ville ikke gå på kompromis 
med titlen. Julemandens død er den 
oplagte titel. Den siger lige som alt 
om den her bog, synes jeg, og kan 
ikke være anderledes, siger Kenneth 
Bøgh Andersen.

Han fortæller, at han gik i gang med 
at skrive bogen for anden gang, den 
23. december, så det er svært ikke 
at mistænke ham for at have et lidt 
ambivalent forhold til julen – især 
måske sidst på julemåneden, hvor 
kravlenisser og julesangene i radioen 
truer med at forvandle hjerternes fest 
til et julehelvede. I hvert fald skriver 
han ret overbevisende om, hvordan 
nissernes evindelige ”glædelig jul” er 
ved at drive selv julemanden til vanvid 
– i en sådan grad, at han er tæt på at 
kvæle en nisse!     

Er du selv ved at brække dig over 
julen? 

- Nej, overhovedet ikke! Jeg synes, 
julen er en superhyggelig tid med 
mørket, de levende lys og pebernød-
derne. Navnlig efter at jeg selv har 
fået børn, forsikrer han. 

Skræmt – men på den gode 
måde

Selve ideen til Julemandens død er 
som nævnt ikke ny. Kenneth Bøgh 
Andersen fortæller, at han efter Ant-
boy og Den store djævlekrig var nødt 
til at stoppe op og tænke: ”Hvad skal 
jeg nu lave”? 

- Jeg havde skrevet et manuskript 
med samme titel, vist nok tilbage i 
1996, som jeg ikke fik antaget. Jeg 
har vel indsendt i alt 15-20 manu-

skripter, før jeg fik noget udgivet og 
debuterede med Slaget i Caissa i år 
2000. Ikke desto mindre kunne jeg 
mærke, at jeg dengang havde haft 
fat i en god historie, også selv om 
den skulle ændres radikalt, og jeg var 
nødt til at starte helt forfra. 

Ifølge Kenneth Bøgh Andersen er 
både tematikken og mytologien ny 
i forhold til første version, selv om 
han har holdt fast i ideer som for 
eksempel tvillingeparret Katrine og 
Frederik og i selve julemandens død, 
mens den onde nisse Krampus først 
kom til i anden omgang. Han mener 
desuden, at han fik strammet plottet 
op og gjort sproget væsentligt bedre 
med de mange omskrivninger. 

- Fra begyndelsen af var det ideen at 
tage det ultimativt mest hyggelige – 
julen – og forbinde det med horror, 
den genre, som jeg selv dyrker mest 
og kender bedst. Ikke bare som for-
fatter, men også som læser, lige nu er 
jeg eksempelvis ved at genlæse Ste-
phen Kings The Shining. Nogle af de 
bøger, der har gjort mest indtryk på 
mig, er fantasy, og ikke mindst hele 
det engelske og amerikanske horror-
univers, ligesom jeg tidligere også 
er blevet meget inspireret af bøger 
som Narnia og Den uendelige historie, 
fortæller Kenneth Bøgh Andersen.
  
Er der også nogle referencer 
til Harry Potters univers – for 
eksempel kan de onde kallikant-
zaroier godt give associationer 
til Voldemorts dementorer?

- Det har jeg nu hentet fra græsk 
mytologi, ligesom sådan en skikkelse 
som Krampus, julemandens mod-
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stykke, fejres i flere østeuropæiske 
lande … Så nej, det har jeg faktisk 
ikke tænkt på. Harry Potter står jo 
også på skuldrene af andre, men skal 
jeg selv pege på noget, så er billedet 
af Nordlyset som det sted, hvor man 
passerer mellem de to verdener, en 
hilsen til Det gyldne kompas.

- Det er ikke første gang, nogen har 
taget livet af julemanden, men jeg ville 
gerne lave en bog, som overraskede 
– det er jo også det, julen går ud på - 
ikke bare noget pjat eller en satire over 
julen, selv om nisser og julemænd 
ellers er forholdsvis fjollede i sig selv

- Når du læser Harry Potter og meget 
andet fantasy, ved du, at hovedper-
sonen nok ikke dør i bind 1, selv om 
han jo burde være blevet kvast som 
et insekt senest på side 40. Derfor var 
det sjovt og udfordrende at tage livet 
af julemanden allerede i første kapi-
tel, forklarer Kenneth Bøgh Andersen 
og lægger til:  

- Netop derfor handler Julemandens 
død heller ikke bare om julen, men 
om noget andet og mere, nemlig om 
dødssynderne, lige som julemanden 
ikke bare er julemanden, men gud. 

En moralsk historie

Ser du selv Julemandens død 
som en moralsk historie?

- Ja, det er den vel egentlig … Samti-
dig med at det er en mørk fortælling, 
er der jo også håb og troen på det 
gode i mennesker. Det er trods alt 
en julefortælling, og når julemanden 
oven i købet er gud, er han også nødt 
til at være evig og altings skaber.

Må jeg stille dig et personligt 
spørgsmål: Tror du på gud - eller 
måske rettere - på julemanden?

- På julemanden? Ja, helt sikkert! På 
gud, nej. Men jeg har brugt meget tid 
på at tænke over, om jeg er troende 
eller ej … Det er virkelig et tricky 
spørgsmål, det der ... 

Og alligevel siger du, at du ikke 
orkede mere bibelhistorie oven 
på Den store Djævlekrig …

- Jo, bare ikke så konkret og direkte 
som i Djævlekrigen. For det havde 
jeg skrevet om i din serie. Det er et 
enormt spændende at skrive om 
parallelle verdener med juleman-
dens værksted og biblioteket med 
alle de bøger, der er blevet skrevet, 
og alle dem, der vil blive skrevet … 
For mig – og for histo-
rien – var det federe 
at gøre julemandens 
værksted til altings 
værksted og ikke bare 
et værksted, hvor der 
laves julegaver. 

I Julemandens død var 
julemandens bane-
mand, den onde nisse 
Krampus, engang bare 
en drillenisse. Men 
ifølge legenden, som 
alle nisser er blevet 
skræmt med som små, 
blev han hen ad vejen 
stadig mere sadistisk 
og begyndte på be-
stialsk vis at straffe 
de børn, som ikke var 
på julemandens liste 
over artige børn. Hans 

ondskab kunne ikke styres, og da 
han begyndte at arbejde i Menneske-
værkstedet gik det helt galt, da han 
også begyndte at ”fifle” med børne-
nes sind. 

Krampus blev forvist af julemanden, 
men svor at komme tilbage og tage 
hævn, hvilket han altså så også gør 
sammen med sine hjælpere kallikant-
zaroierne, som netop er de børn, han 
har hjernevasket og fyldt med had, 
begær og ondskab. Hævnen består i 
– udover at forgifte selveste juleman-
den, som jo ellers er evig og derfor 
ikke burde kunne dø – at forfølge og 
slå alle nisser ihjel og desuden vende 
vrangen ud på altings værksted, 
sådan at legetøjet forvrides til noget 
sygt og skræmmende og spreder 
ondskab blandt børn. 

Kenneth Bøgh Andersen
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Krampus hjernevasker børnene 
ved at puste til deres jalousi og 
had og ved at lokke dem med 
gaver – er det din måde at sige 
på, at grådigheden har overta-
get hjerternes fest?

- Ja, det kan man godt sige. Engang 
imellem kan der i hvert fald være 
gode grunde til at standse op og 
tænke lidt over, hvor vi er på vej 
hen, synes jeg. Ikke bare i julen, men 
generelt. Men jeg prøver nu også 
at nuancere det med det moralske 
lidt, som for eksempel når Katrine 
ligefrem føler sig flov over hvert evig 
eneste år at figurere på listen over de 
artige børn, som har gjort sig fortjent 
til julemandens gaver. Det gør hen-
des tvillingebror jo ikke, blandt andet 
på grund af sin jalousi over, hvor 
vellykket og dygtig søsteren er. Heller 
ikke deres fælles ven Jesper, for den 
sags skyld.

Ordet ”artig” klinger lidt á la auto-
ritær opdragelse fra 50´erne …

- Ja, det artige er nærmest gået hen 
og blevet negativt ladet … Her i 
fortællingen er det også mere viljen 
til at gøre noget for andre mennesker 
og turde risikere noget for det, man 
tror på, der er på spil – snarere end 
at være artig i traditionel forstand 
i hvert fald, mener Kenneth Bøgh 
Andersen.

Ondskab med mening

Sammen med nissen Aruld (og 
julemandens rensdyr Rudalf, ikke at 
forglemme!), skal tvillingerne Katrine 
og Frederik, samt deres ven Jesper, 
nemlig forsøge at redde julen såvel 

som julemanden. Hvilket kræver 
både mod og empati, men også at 
man ved, hvad man kæmper for og 
hvorfor. Hvad er julen for en størrelse, 
og hvorfor fejrer vi den, vil Kong Frost 
da også gerne vide, da børnene, via 
Nordlys-passagen, dukker op i hans 
rige. Hans slot og trone af hastigt 
smeltende sne og is leder i øvrigt 
leder tanken hen på dommedags-
agtige klimakatastrofer og indlands-
isens nedsmeltning.

Men da Jesper tøvende svarer, at 
julen er fejringen af Jesus´ fødsels-
dag, ved Kong Frost sjovt nok ikke, 
hvem han taler om … Til gengæld 
har han hørt om hjerternes fest, men 
han er ikke imponeret over, hvad 
hjerterne rummer – nemlig fråseri og 
grådighed, begær og jalousi, jag og 
hastværk. Som Kong Frost udtrykker 
det: ”Det er en god tid, der fejres med 
dødssynder. Alt er blevet forvredet.” 

Har Julemandens død noget så 
gammeldags og opbyggeligt 
som en morale?

- Man kan ikke sige, der ligefrem er 
en morale eller et budskab i Jule-
mandens død, men det er sandt, at 
fortællingen diskuterer nogle moral-
ske spørgsmål og etiske dilemmaer 
Det er et område, som er vigtigt 
for mig, det her med hvordan man 
opfører sig over for hinanden og er 
tro mod sig selv, hvilke værdier det 
er vigtigt at værne om. Og hvis det 
betyder noget for mig, går jeg ud 
fra, at det også må betyde noget for 
andre – uanset om det så er jul eller 
ej. Desuden synes jeg diskussionen 
er med til at give historien sin sam-
menhængskraft.

I sidste kapitel – den 25. decem-
ber – lader du en kattelem stå på 
klem til uhyggen, da en dreng 
får en af Krampus´ forvredne 
legetøjs-dinosaurusser … Har 
du et problem med lykkelige 
slutninger?

- Julemandens død er jo på en måde 
et opgør med den traditionelle, hyg-
gelige julehistorie. Hele ideen bag 
er at krydse det hyggelige med det 
grusomme, så for mig var det mest 
oplagt med en lettere spooky slut-
ning. Bare sådan en lille ildevarslende 
påmindelse om, at alt måske ikke er 
helt som det burde være, at der er 
lidt af det onde, som har sneget sig 
ind på hyggen. På den måde forstået 
er jeg altid 100 procent på historiens 
side, for hvis en vis portion ondskab 
giver bedst mening for historien, så 
er det dét, der skal til, ikke hensy-
net til eventuelle sarte sjæle blandt 
læserne, fastslår Kenneth Bøgh 
Andersen.. 
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PENSIONISTGRUPPEN I DANMARKS SKOLEBIBLIOTEKARER

v/ Torben Larsen, Pensionistgruppen & 
Bent Rasmussen, redaktør af ”SKOLE-
BIBLIOTEKET”

Der var hele 42 medlemmer 
til stede på Hotel Dania i 
Silkeborg, da DSA´s Pensio-
nistgruppen holdt general-
forsamling.

Grete Søbye blev valgt som dirigent 
og Torben Larsen som referent. 
Formanden Stig Bergmann aflagde 
beretning: Der har været afholdt 
4 bestyrelsesmøder. Alle hos DLF, 
Vandkunsten i København, hvor man 
låner gratis mødelokale.
Den letteste og billigste kommuni-
kationsform til medlemmerne er via 
e-mails i DSA-pensionistkonferencen, 
som alle opfordres til at komme med 
i. Det er gratis. Man kan komme ”på” 
med sit tidligere login. Der er en del 
penge at spare på porto, hvis kom-
munikationen kan foregå via Skole-
Kom. P.t. er det dog kun ca. en tredje-
del, der bruger konferencen! Opslag 
i ”SKOLEBIBLIOTEKET” kan man også 
bruge, når man husker at sende det i 
god tid! (1 måned før! Red.)

Arrangementer
I foråret har der været afholdt 2 ar-
rangementer: D. 18. april var der gui-
det tur på Danmarks nye akvarium, 
”Den Blå Planet”, i Kastrup. Der var 
max. tilmelding på 25 personer, der 

fik en god og grundig gennemgang 
af akvariets dyr og funktioner. 
 15. maj var der guidet tur til 
Københavns Vestvold for ca. 22 
deltagere, der også her fik en god 
og interessant fortælling af en lokal 
museumsinspektør. Efterfølgende var 
der gåtur i Avedøre-lejren, hvor Frank 
Gudmann fortalte om funktionerne – 
bl.a. filmselskabet Zentropa.
 Der var planlagt en guidet rund-
visning på Københavns Rådhus d. 8. 
november kl. 11.00 med efterfølgen-
de fælles frokost for dem, der ønsker 
det. Samme dag begyndte BogFo-
rum i Bella Center, hvor DSA afholdt 
reception kl. 12.30 og kl. 17.30!

Kommende årsmøder
Der planlægges årsmøde er d. 
23. – 24. september 2014 på Møn. 
Foreløbige tanker: GeoCenter Møn, 
Nyord, en kirke med berømte kalk-
malerier, Liselund Slot. Måske base 
på Hotel Præstekilde. Årsmøde 2015 
går turen måske til Roskilde. Man vil 
også forsøge at arrangere en tur til 
Sprogø! 
 I Nordjylland er det lokale pensio-
nistudvalg meget aktivt. Tak for det!
 D. 18. oktober havde Danmarks 
Skolebibliotekarer 60-års jubilæum. 
C.C. Rasmussen stoppede som for-
mand på Repræsentantskabsmødet 
2013 d. 26.-27. oktober på ”Gl. Aver-
næs”, og Bent Rasmussen stopper 
som redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
ved årsskiftet. Ny redaktør er Eline 
Mørch Jensen.

 Beretningen blev enstemmigt 
godkendt.

Økonomi
For 8 år siden var der ca. 2.200 med-
lemmer i DSA. I dag er tallet ca. 1.400! 
Resultat: Færre kontingentpenge 
at gøre godt med. I år modtager 
pensionistgruppen 25.000 kr. i tilskud 
til årsmødet. Det nedsættes i 2014 
til 20.000 og i 2015 til 15.000 kr.! Stig 
Bergmann efterlyste en holdning til 
besparelserne. Flere gav udtryk for, 
at niveauet på årsmøderne skulle 
bibeholdes trods en dermed højere 
deltagerpris. Der vil blive overvejet 
forskellige besparelsesmuligheder – 
f.eks. samkørsel, kørsel i private biler 
kontra busser m.m.

Valg
Stig Bergmann blev genvalgt som 
formand. Frank Gudmann og Torben 
Larsen blev ligeledes genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. Suppleant 
blev: Jørgen Kristensen. Konsulent: 
Grete Søbye. 

Eventuelt
Der blev givet udtryk for følgende 
ønsker: Efter tilmelding til årsmødet 
ønsker man tilsendt en bekræftelse 
og en deltagerliste med tlf.nr. med 
henblik på koordinering af trans-
port til mødestedet. Der ønskes 
navneskilte. Ønskerne blev taget til 
efterretning. Der blev igen opfordret 
til at melde sig til DSA-pensionistkon-
ferencen i SkoleKom.

Referat af årsmøde 2013  
i Silkeborg d. 24. september



.dk

Gratis adgang til hele Villebys univers og julekalenderen.
Se hvordan på www.villeby.dk. 

Villeby tilbyder igen i år en
fantastisk julekalender - helt gratis!
I år sprudler den af vikingetidens togter, rørende venskaber, familieliv 
og selvfølgelig et brændende ønske om at holde jul. Hvert kapitel varer 
4 minutter og er krydret med smukke illustrationer, spænding og 
tilhørende undervisningsforløb.

Villeby er et digitalt og interaktivt lærings-
univers med vægt på høj kvalitet, faglighed, 
differentiering, evaluering og humor.

· Undervisning til elever fra 
 0.-4. klasse
· Alle fag i ét univers
· Flere end 1.500 opgaver, som øges 

hver dag
· Bygger på en fantastisk stor succes
 i Norge
· Fælles mål er tydeligt integreret
· Fokus på faglig læsning, nationale 

tests og læsestrategier indenfor
 flere fag
· Narrativt univers, som motiverer 
 eleverne
·  Windows og Mac kompatibel

 Læs meget mere på villeby.dk
TILSKUD

131108_VIL_ann_Skolebiblioteket_A4.indd   1 18/11/13   11.09



22
Skolebiblioteket

N
r. 10       decem

ber 2013

Af Bent Rasmussen, redaktør af 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Filip M. Lund er en finurlig 
dreng på 10 år, lidt af den 
nørd, der undrer sig mere 
over tilværelsen, end hans 
jævnaldrende kammerater 
normalt gør. Når han så mø-
der noget, han ikke forstår, 
”opklarer” han sagen som 
om, han var en hemmelig 
detektiv.

Indtil nu er der udkommet seks 
herlige graphic novels/tegneserier 
i serien om Filip M. Lund, nemlig 
”Skør i bolden” (2012), ”Heksens 
hus” (2012), ”Helt til hest” (2013), ”En 
mand til Mona” (2013), ”Meningen 
med livet” (2013) og ”Den lille forskel” 
(2013). Letlæsningsserien henvender 
sig til elever i 2.-4. årgang.
 Bag serien om Filip M. Lund står 
den mere end ferme skriver Ellen 
Holmboe (f. 1965), der har en bache-
lor i litteraturvidenskab og datalogi. 
Hun har også gået på Forfatterskolen 
for Børnelitteratur fra 2002-2004. 
Illustratoren er Karla von Bengtson 
(f. 1975), som er uddannet animati-
onsinstruktør og har instrueret og 
været animator på en lang række 
film. Desuden har hun illustreret 17 
børnebøger, letlæsningsbøger og 
undervisningsbøger.
 ”Skør i bolden” (2012) handler om, 
hvorfor så mange går amok over no-
get så uvæsentligt som en fodbold-
kamp. ”Heksens hus” (2012) har fokus 
på, at næsten alle byer har uhygge-

lige huse. Bor der mon en heks inde 
i dem? ”Helt til hest” (2013) handler 
selvfølgelig om pigers store interesse 
for heste. Hvorfor vil piger betale for 
at skovle møg? spørger Filip M. Lund. 
I ”En mand til Mona” (2013) stilles 
det gode spørgsmål: Hvorfor gifter 
mænd sig med sure madammer, når 
der også findes skønne kvinder? Filip 
M. Lunds skønne assistent hedder 
Mona og er i virkeligheden hans 
mor. I ”Meningen med livet” (2013) 
bliver det mere alvorligt. Meningen 
med livet er som bekendt et ret stort 
spørgsmål, og det undersøger Filip 
M. Lund på sin sædvanlige facon, 
men desværre ser han sig ikke for 
over vejen og bliver kørt ned, bragt 
til hospitalet, og her ligger han så. 
Pludselig slår det ham: Meningen 
med livet er at leve! Så enkelt er 
det faktisk. ”Den lille forskel” (2013) 
handler om kønsroller og fordomme 
kønnene imellem. Mor er den bedste 
i verden, men fatter ved bedst!
 De seks bøger om Filip M. Lund er 
originale, velskrevne, humoristiske, 
sjovt tegnet og pokkers godt skruet 
sammen. Der er spænding, der pas-
ser til alderstrinnet, og der er over-
skud, finurlighed og fortælleglæde.
 Karla von Bengtson tegner, så det 
er en lyst, og tekst og illustration er 
en flot integreret enhed. Det er bare 
så flot.
 Opgaver ”Læs i dybden med 
Filip-system” til 2.-4. klasse kan findes 
på forlagets hjemmeside – www.
løseænder.dk
 Og så er der flere historier om Filip 
M. Lund på vej, nemlig ”I form i en 
fart” og ”En rigtig far-mand”. Elever 
i 2.-4. årgang kan godt begynde at 
glæde sig!

”Skør i bolden” 
”Heksens hus” 
”Helt til hest” 
”En mand til Mona” 
”Meningen med livet” 
”Den lille forskel” 
Tekst: Ellen Holmboe
Illustrationer: Karla von Bengtson
Forlaget Løse Ænder, 2012-2013
O. 50 sider pr. bog

“JEG HAR LIGE LÆST…”

Filip M. Lund  
– hemmelig detektiv

”
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Af Bent Rasmussen, snart fhv. redaktør 
af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Hvis jeg kigger tilbage på 
mit eget liv, var 10-året fra 
de 50 til 60 et meget spæn-
dende 10-år – og det har det 
også været for DSA, men 
truende skyer trækker op i 
horisonten.

Lockouten var efter min mening 
en fuldstændig overdimensioneret 
og uforståelig magthandling fra et 
moderne samfunds side over for 
lærerne/offentlige ansatte. Det ligner 
ikke noget i et moderne samfund, 
der bygger på, at vi kan og skal 
snakke med hinanden på alle planer. 
Jeg ved meget vel, at de indviklede 
arbejdstidsregler fra begyndelsen 
af 1990´erne har været en torn i øjet 
på mange, men man var jo i gang 
med at få tingene løsnet op – senest 
i 2008 – og den vej kunne man bare 
have fortsat ud af.
 Imidlertid synes jeg, det er vigtigt 
at huske, at arbejdstidsaftalen jo blev 
indgået af to parter først i 1990´erne, 
og jeg mener ikke, at man med no-
gen ret kan sige, at det udelukkende 
var DLF´s daværende formand Martin 
Rømer, der trumfede de rigide regler 
igennem. KL har – i sagens natur – så 
sandelig også sin store del af ansva-
ret, men når to skal dele ansvaret, 
bliver det ofte 1 % til hver! Og intet 
ansvar er så STORT, at man ikke kan 
løbe fra det!
 Jeg lover, at det bliver svære tider 
for skolebibliotekerne – skolen – 
skolebibliotekarerne – ingen tvivl om 
det – tilværelsen er ikke, hvad den 
har været, og det har den for resten 
aldrig været.

Underligt!
I teksten om udviklingspuljen for 
folke- og skolebiblioteker 2013 cite-
res undervisningsminister Christine 
Antorini bl.a. for følgende udsagn:
 (…) Skolebiblioteket er et oplagt 
vindue til verden – og den oplagte 
indgang til skolen for det omgivende 
samfund, fordi teamet på skolebib-
lioteket har kontakt til hele skolen og 
som en tværgående udviklingsfunk-
tion kan bidrage væsentligt til at kva-
lificere og udfordre fagene, elevernes 
læring og lærernes udvikling…
 Til gengæld skal jobbet så ikke læn-
gere være forbeholdt en lærer med 
den vigtige didaktiske baggrund, og 
der skal heller ikke være et uddannel-
seskrav i den kommende bekendtgø-
relse. Underligt i en tid, hvor man taler 
om højere kvalitet i alting.
 Jeg vil have Ole Vig Jensen tilbage 
som undervisningsminister!  

Det er pionertid igen!
Det er i virkeligheden en ny pionertid 
for skolebibliotekerne, men politikerne 
er ikke (nok) opmærksomme på dette. 
Det kan man fx se af politikerfrem-
mødet til Kommunernes Skolebiblio-
teksforenings årsmøder. Den digitale 
udvikling og de digitale læremidler 
kræver megen opmærksomhed, ny-
tænkning, ændrede arbejdsgange og 
kreativitet. Det burde politikerne være 
meget mere fokuseret på.

Al magt i himlen og på skolen 
til skolelederne…
At være leder vil iflg. Jesper Juul sige at 
være leder af mennesker og mellem-
menneskelige relationer. Skolelederen 
– og souschefen – har naturligvis stor 
indflydelse på skolens kultur, men da 
den enkelte skole jo udgør et relativt 
fladt og ukompliceret hierarki, kan det 
nogen gange være vanskeligt for en le-

der at få øje på sit overansvar. Ledelsen 
er dog ikke 100 % ansvarlig for ”lugten 
i sit bageri” – den ansatte har faktisk 
også sin vigtige del af ansvaret, men 
det glemmes ofte! Den ansatte kan 
med sin åbenhed og kritiske sans spille 
med et langt stykke hen ad vejen, men 
det er stadig skolelederen, der i kraft 
af sin personlighed, sin lederstil, sit 
menneskesyn og sin evne til at arbejde 
sammen med souschefen og de andre 
ansatte, der er den afgørende faktor.
 Hvis man har et bestemt hoved 
på, så er det bestemt ikke svært at 
bevare mismodet og holde pessimis-
men ved lige, men heldigvis kan det 
jo også lade sig gøre at finde masser 
af gode og positive ting, når man kig-
ger tilbage på foreningens historie. 
Der er i hvert fald blevet kæmpet 
bravt med & for problematikkerne 
igennem årene. Bliv ved med det!

Tak!
Jeg ønsker ALT GODT for Danmarks 
Skolebibliotekarer fremover og tak-
ker af hjertet for min tid i foreningen 
og som redaktør af foreningens blad 
”SKOLEBIBLIOTEKET”.

DANMARKS SKOLEBIBLIOTEKARER 1953-2013

Jeg vil have Ole Vig Jensen tilbage  
som undervisningsminister! 
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Katrine Marie Guldagers populære figur, 
frøken Ignora, kan nu mødes i en række 
længere historier. Mini-romanen giver de 
elever, der gerne vil læse mere, mulighed 
for at læse en rigtig bog. 

Som i de gamle Ignora-bøger er det stadig 
børnelivets store temaer, der er på spil, men 
her formidlet på en måde, så børnene kan 
læse på egen hånd. 

Mini-romanerne er både velegnede til selv- 
læsning og til brug i litteraturundervisningen.

Se uddrag af bøgerne på alinea.dk.

Tredje bog i serien 
udkommer snart. 

Skøn lille mini-roman til hygge 
eller læsetræning

Fra lektørudtalelsen

Finurlige frøken Ignora 
som mini-roman

Til læselystne børn

” ”


