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OPSLAGSTAVLEN INDHOLD
•  Opslagstavlen indeholder 8 omtaler af 

begivenheder og læremidler. Læs . . .  side 2
•  Lederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 3
•  Formandens beretning for 2012-2013 kan 

læses fra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 4
•  ”Godkendt af børn” i Viborg. Læs . . .  side 12
•  Movellas.com er et communitysite, hvor 

børn og unge over 12 år kan læse, skrive, 
kommentere, rate og dele hinandens 
 historier. Læs Eline Mørch Jensens artikel  
på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 14

•  Redaktør Bent Rasmussen har besøgt 
 Kattegatskolen og talt med de gæve  
skolebibliotekarer Rita Mogensen og  
Kirsten Roslev. Læs. . . . . . . . . . . . . . . . .  side 18

•  Eline Mørch Jensen ”har lige læst” ”Digital 
mobning – En novellesamling”, og det blev 
hun ikke glad af. Læs. . . . . . . . . . . . . . .  side 22

•  Skolebibliotekskonsulent Hans-Jørn Riis, 
Silkeborg, skriver om samarbejde mellem 
skolebibliotekerne og folkebiblioteket i 
”Konsulent-Klummen” på . . . . . . . . . .  side 23

”Ingen ko på isen”
”Ingen ko på isen” er en bog med sjove ordsprog om dyr 
skrevet af Larz Thielemann og med sjove illustrationer af 
Horst Dubiel. Man kan læse om koen på isen, den vittige 
hund, den sløve padde, m.fl. Larz Thielemann er neuroprak-
tiker og videregiver her sine erfaringer på baggrund af at 
have hjulpet i hundredvis af børn med særlige udfordringer. 
En herlig udgivelse

”Ingen ko på isen  
– Sjove ordsprog 
om dyr” 
Larz Thielemann
Illustrationer:  
Horst Dubiel
Forlaget Hjernetips, 
2013
72 sider

Historiske romaner
Herta J. Enevoldsen (1915-1997) 
skrev en lang række historiske 
romaner. Nu udsender Gyldendal 
fire af dem i en ny og let revideret 
udgave. Det drejer sig om ”Caroline 
Mathilde” (175 sider), ”Caroline 
Mathilde og Struensee” (180 sider), 
”Kongedatteren Leonora Christina” 
(192 sider) og ”Leonora Christina i 
Blåtårn” (224 sider). Pris pr. bog kr. 
129,95 (vejl.).

Tablets indfrier forbrugernes behov
Ifølge den digitale trendanalytiker hos Elektroni-
sta, Christiane Vejlø, udgør tablets den endelige 
afløser for printmagasinerne. 
 - Mediebranchen har haft svært ved at tilpasse 
sig de nye behov og teknologier. Hidtil har print-
medierne blot scannet deres trykte magasiner 
eller blade ind, hvor selv lyden af at bladre blev 
overført med. Online udgaverne byder derfor 
ikke på noget revolutionerende nyt i forhold til de 
eksisterende trykte udgaver. De ligger blot online. 
Med de nye interaktive tablets får læserne helt 
andre oplevelser. Stort set alle sider er interaktive, 
hvor læseren med fingrene kan manipulere og 
interagere med artiklerne, features og selv an-
noncerne, fortæller hun. 
 Den første udgave af Go Traveling sikrede rejse-
magasinet en førsteplads over flest downloadede 
gratis apps til iPad. Det overgik alligevel chefre-
daktør på et af de nye interaktive rejsemagasiner 
Go Traveling, Charlotte Rønholts forventning, som 
forudser en endnu større stigning i fremtiden. 
 - Jeg havde ikke ventet, at læserne ville være 
så hurtige til at tage det til sig. Det beviser bare, 
at vi som læsere gerne vil have medindflydelse 
på det, vi bruger vores fritid på. Jeg forventer, at 
være op på 50.000 downloads per blad sidst på 
året mens printmagasinerne formentlig vil opleve 
endnu større fald i oplagene de kommende år, 
forudser hun.

Ellen Krogh modtager Dansklærerforenin-
gens pris  
Dansklærerforeningens pris, Tankestregen, gives denne 

gang til professor Ellen Krogh for hendes store arbejde 

med skriftlighed i undervisningen fra folkeskolen til de 

gymnasiale uddannelser.
 Ellen Krogh er professor ved Institut for Kulturvidenska-

ber på Syddansk Universitet hvor hendes forskningsområ-

der er Fagdidaktik, Danskfagets didaktik, Skriveforskning 

samt Pædagogisk evaluering/portfolioevaluering. Hendes 

forskningsarbejde har haft stærkt fokus på hvad der skrives, 

men også i høj grad på 
hvordan der skrives – og 
ikke mindst hvorfor!
 Ellens Kroghs tilknytning 
til Dansklærerforeningen 
tæller blandt andet et for-
mandskab for Gymnasie-
sektionen – FFS fraktionen, 
som den hed dengang – fra 
1983 til 88. Hun er desuden 
forfatter til en lang række 
udgivelser om skriftlighed 
og danskfaget i det hele 
taget, flere af disse er 
udkommet på Dansklærer-
foreningens forlag.

Om Tankestregen
Tankestregen blev indstiftet i 2010 i anledning af Dansklæ-

rerforeningens 125 års jubilæum. Kandidaterne udvælges 

af foreningens bestyrelse og kan tildeles:
 en der har haft særlig betydning for udvikling af og/eller 

udbredelse af viden og bevidsthed om det danske sprog

  •  en der har betydet noget for udvikling af faget

  •  en forfatter 
  •  en kulturinstitution 
  •  en der har betydet noget særligt for Dansklærerfor-

eningen.
 Tankestregen 2010 gik til sangeren, sangskriveren og 

forfatteren Steffen Brandt og i 2011 til forfatter Helle Helle. 

Med prisen følger 10.000 kr. og en kobberskulptur på 25 cm 

af Dansklærerforeningens logo, som består af et komma og 

et punktum der hviler på en tankestreg.

”Cirklen og andre cirkeldigte” 
Bogen ”Cirklen og andre cirkeldigte” er nu udkommer 

som beriget e-bog med oplæsning, musik og animationer. 

Alting kører rundt i Thorstein Thomsen og Tea Bendix' 

helt unikke billedbog. Hvert digt er en cirkel uden start og 

slutning. I e-bogen drejer cirklerne med ordene rundt og 

bliver læst højt, når man trykker på dem, ledsaget af musik 

og fine enkle animationer. 
 Illustrator Tea Bendix har nytænkt bogens udseende og 

funktionalitet. Forfatter Thorstein Thomsen har indlæst 

digtene og sammen med Jan Irhøj sat sang og musik til 

udvalgte digte. Søren Nørup har animeret cirkler til det hele 

kørte rundt for både ham og Tea. Resultatet er en nyska-

bende digital bog, som giver mulighed for både eftertanke 

og interaktion.
 "Det har været lidt af en rejse", fortæller Tea Bendix, "men 

først og fremmest har det været en fornøjelse at få lov at 

fordybe sig i sin bog igen, at gå over materialet igen og se 

nye sider i det. Det er dejligt 
at sidde med den nye e-bog, 
hvor animationerne lægger 
et ekstra lag til bogen. Og så 
er vi teknisk blevet meget 
meget klogere."
E-bogen er netop udkom-
met og kan købes i iTunes/
iBooks og koster 79 kr.  Der 
kan samme sted gratis 
hentes et uddrag af bogen. 
Bogen er produceret i ePub3 
og kan læses i alle readers, 
der understøtter denne 
standard.

”Den ultimative dinopædi”
Denne nye bog fra National Geographic fortæller i flotte 

billeder og fakta om de fantastiske og fascinerende fortids-

væsener, dinosaurerne. 
Bagest i bogen findes 
ordlister, sider med inspi-
ration til videre læsning 
og en Dino-ordbog.

”Den ultimative 
dinopædi”
”Dino” Don Lessem
Illustreret af Franco 
Tempesta
På dansk ved Ditte Gry 
Svensmark
TURBINE, 2013 
300 sider

Den ferme forfatter Henrik Einspor har om- og nyskrevet 
historierne om det skaldede hittebarn (fundet af Maren i 
Kæret), Svend Svovl, der oprindeligt er udgivet i Gyldendals 
gedigne Dingo-serie for en halv snes år siden. Nu udgiver 
han dem på sit eget forlag, Forlaget Løse Ænder. Første 
bind, der er en hardbackudgivelse, består af 4 historier, 
hvor Svend møder en vampyrlærer, en varulv, et spøgelses-
skib og et usynligt uhyre. Planen er at udgive to samlede 
historier mere i hardbackudgaver i løbet af 2014.

”Svend Svovl – De sam-
lede historier 1”
Henrik Einspor
Illustrationer: Lars Petersen
Forlaget Løse Ænder, 2013 
178 sider

"Svend Svovl – De samlede historier1"
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Stærke ord i august!
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Til kommunens læreres første arbejdsdag i august havde Tønder kommunes 
skoleforvaltning sammensat et kursusprogram med fire oplægsholdere. Hver 
især er oplægsholderne slagkraftige personer med stærke holdninger til folke-
skolen. Samlet gav de et stærkt og meget inspirerende indspark til fremtidens 
skole – også i Tønder.
 Oplægsholderne var Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, 
professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet, professor Per Fibæk Lauersen, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet og Group Senior 
Vice President Morten Albæk, Vestas. Netop i denne rækkefølge fremlagde de 
deres synspunkter.
 Anders Bondo Christensen var tydeligvis på hjemmebane stående over for 
mere end fire hundrede lærere. Han gav et tilbageblik over forårets begivenhe-
der og opfordrede KL til sammen med deres dansepartner, Folketinget, at tage 
deres arbejdsgiverforpligtelser på sig og give svar på, hvad det mere konkret 
er, der bliver forandret. Lad os få et billede af, hvordan lærernes hverdag kunne 
komme til at se ud, sagde han.
 Per Fibæk Lauersen gav et videnskabeligt, evidensbaseret oplæg og konsta-
terede, at det for længst er bevist, at undervisning rent faktisk virker.  At det er 
lærere, der kan deres fag, der kan lede klasserummet og skabe gode sociale rela-
tioner til eleverne, der får undervisningen til at virke med udbytte.
 Morten Albæk tog udgangspunkt i sin seneste bog ”Det gennemsnitlige 
menneske” og opfordrede tilhørerne til at erkende, at de er netop gennem-
snitlige, og at det kræver hårdt og målrettet arbejde at udvikle sig fagligt og 
menneskeligt.
 Ikke mindst, når man står over for at skulle være medbestemmende i udvik-
lingen af andre mennesker. I denne sammenhæng børn og unge mennesker.
 Det mest slagkraftige oplæg var Steen Hildebrandts. Folkeskolens udvikling 
og de forskellige politiske tiltag omkring den blev i en overrumplende ligefrem 
argumentation hudflettet. Steen Hildebrandt sagde bl.a., at folkeskolen er blevet 
et fintmasket net af regler, undtagelser, visiteringer, medicineringer, diagnoser, 
høringer, målinger, projekter, mange intelligenser, læringsstile, medindflydelse, 
evidens, nøgletal, sammenligninger, planer m.m. – men selve nettet føles mere 
og mere stivnet og sine steder helt livløst. 
 De seneste forhandlinger om en ny folkeskolelov betegnede Steen Hilde-
brandt som ude af stand til at løse skolens problemer. Han så disse forhandling-
er som skinmanøvrer, forsøg på stemmefiskeri og rent spin. Helt uden forbind-
else med den hverdag, som disse forhandlinger og deres resultater kom til at 
betyde for hverdagen i folkeskolen, for eleverne og lærerne. 
 Den ny folkeskolelov kan vise sig at være endnu et forsøg på at holde et 
system kørende, der allerede er ved at falde fra hinanden, er ved at krakelere. 
Undervejs i oplægget brugte Steen Hildebrandt ord som ”svindel” og ”humbug”. 
Han sluttede en argumentationsrække vedrørende politikeres behandling af de 
store udfordringer, som folkeskolen og uddannelsessystemet står over for som 
”SHIT!”. 
 I sandhed stærke ord i august!

C. C. Rasmussen
Tønder, den 15. aug. 2013
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DANMARKS SKOLEBIBLIOTEKARER 2012-2013

Skriftlig beretning  

2013
v/ C.C. Rasmussen, formand for Dan
marks Skolebibliotekarer (DSA)

Hermed følger venligst den 
skriftlige beretning for for-
eningsåret 2012-2013. Den 
skriftlige beretning følger 
op på den skriftlige rede-
gørelse, som blev offentlig-
gjort i ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
Nr. 7-2012. Den skriftlige 
beretning sættes sammen 
med formandens mundt-
lige beretning til debat og 
afstemning på det ordinære 
repræsentantskabsmøde i 
ulige år. De to beretninger 
tegner foreningens aktivite-
ter og er også en fagpolitisk 
udmelding.

Skolebibliotekerne generelt
I indledningen til den skriftlige 
redegørelse fra 2012 skriver under-
tegnede bl.a.:
 ”Den næsten uendelige stribe 
af skolenedlæggelser, omstruktu-
reringer af skolevæsener og deraf 
afledte lærerfyringer er fortsat i 2011 
og foråret 2012. Det har naturligvis 
afgørende betydninger for en række 
skolebibliotekarer, hvis arbejde er 
borte. Men også besparelser på sko-

lebiblioteksvirksomheden begrænser 
skolebiblioteker i at udføre deres 
opgaver. Flere kommuner bruger 
skolebibliotekerne som spareOBJEK-
TET. Åbningstimetallet rasler ned og 
det vil sige, at skolebibliotekarernes 

tid ændres fra undervisning til oven i 
købet beskåret administrativ tid.
 Med regeringsskiftet i 2011 er der 
nye toner på folkeskoleområdet og 
med Christine Antorinis beslutning 
om udarbejdelse af en ny bekendt-
gørelse for skolebiblioteker er der 
håb om ny energi til udviklingen af 
skolebibliotekerne og dannelsen af 

et slags bolværk mod de massive 
besparelser og tåbelige forslag fra 
kommunalpolitikere.”
 Der udtrykkes en forsigtig opti-
misme m.h.t. virkningerne af en ny 
bekendtgørelse på kommunernes 
indretning af skolebibliotekerne.
 På dette tidspunkt – august 2013 
– ville det have været rigtigt godt at 
kunne omtale en ny bekendtgørelse, 
som alle forventede ville foreligge før 
sommerferien 2013. Men det skulle 
gå anderledes. Enhver lærer og skole-
bibliotekarer ved hvorfor. Et fuld-
stændigt samarbejdsødelæggende 
forår 2013 med en lockout stoppede 
(også) dette arbejde.

Skolebibliotekerne under 
angreb
Vi har det seneste år oplevet en lang 
række angreb på skolebibliotekerne 
og skolebibliotekarerne.
Regeringsoplægget 2012
Sidst i november 2012 udsender 
regeringen deres oplæg til en ny 
folkeskolelov. Mange ting i oplægget 
pegede i den rigtige retning. Men på 
side 50 stod der. ”Kravet om, at det 
kun er lærere, der kan varetage skole-
biblioteksfunktionen, bortfalder.”
 Den sætning rejste følgende 
spørgsmål: Hvad sker der? Er det fol-
kebibliotekarerne, der skal sluses ind 
i folkeskolen? Det vil de nemlig rigtig 
gerne. Skal skolebibliotekarerne ikke 
længere uddannes til skolebibliote-
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karer? Er der ikke brug for didaktisk 
uddannet personale på én af folke-
skolens centrale steder. 
 Ud over et brev til undervisnings-
minister Christine Antorini bad un-
dertegnede Undervisningsministe-
riet om et møde. Mødet kom meget 
hurtigt den 11. januar i år.
 Det var tydeligt, at ministeriets 
folk, der havde skrevet den ovenfor 
nævnte sætning, slet ikke kunne se 
de farer, som sætningen indeholdt. 
Hensigten var – som i alle andre an-
sættelser i det offentlige – at der ikke 
lovmæssigt skulle stå, hvilke persona-
lekategorier stillinger skulle besættes 
med. Én af ministeriets konsulenter 
udtrykte, at han slet ikke kunne fore-

stille sig, at skoleledere vil ansætte 
personale, der ikke var kvalificerede 
til jobbet som skolebibliotekarer, 
nemlig didaktisk uddannet lærere. 
Modargumentet fra vores side var 
– og det blev belagt med konkrete 
eksempler –  at det kunne vi sagtens 
forestille os.
 Sætningen blev som bekendt stå-
ende, og det eneste bolværk tilbage 
er at forsøge at udforme bekendtgø-
relsen, så den fremmer vores syns-
punkter.

Bekendtgørelsesarbejdet
Udvalgsarbejdet med en ny be-
kendtgørelse for skolebibliotekerne 
blev påbegyndt i efteråret 2012. Det 
var hensigten at blive færdig inden 
sommerferien i år (2013), men som 
bekendt kom en ødelæggende lock-
out i vejen. 
 Der er indkaldt til det sidste møde 
om bekendtgørelsen den 13. sep-
tember d.å..
 Der efter går ministeriets jurister i 
gang med ”juristeriet”. Der kommer en 
høringsfase og så …endelig …skulle 
den foreligge. Undertegnede har tid-
ligere givet udtryk for en god fornem-
melse omkring udvalgsarbejdet. Men 
spillet omkring en ny overenskomst 
og arbejdstidsaftale med efterføl-
gende lockout og et fuldstændigt 
farceagtigt forløb om vedtagelse af 
en ny folkeskolelov, har fået den gode 
fornemmelse til at kølne noget.

En balle til Balle
Skolebibliotekerne blev angrebet 
fra en helt anden side end forventet. 
Men det var ikke desto mindre et 
frontalt angreb.
 På et møde arrangeret af Dan-
marks Biblioteksforening på Ørestad 
Bibliotek den 13. marts i år var Dan-
marks Skolelederforenings formand 
Anders Balle deltager i diskussions-
panelet. Emnet var samarbejdet mel-
lem folke- og skolebiblioteket. Han 
boltrede sig rigtigt og hylede med 
”de ulve, han var i blandt”. Debatten 
blev optaget og lagt ud på YouTube. 
Hr. Balle kom med udtalelser som: 
”Man bruger al sin tid på at fortælle 
om sin specialfaglighed. Det drejer 
sig kun om at redde sin egen røv” og 
”Det er for mig ligegyldigt, hvem der 
udfører arbejdet” og ”Alle barrierer, 
der måtte være, væk med dem!” 
og ”Gå hjem og fusioner”. Desuden 
støttede Anders Balle, at folkebiblio-
tekarerne kom ud på folkeskolerne, 
og at skolelederne, hvis de stod over 
for skolebibliotekarer, der var imod 
dette, skulle sige: ”Ud med jer! Sådan 
må det være”.
 Danmarks Skolebibliotekarer rea-
gerede prompte og spurgte Anders 
Balle om de udtalelser, han fremsatte, 
var udtryk for Skolelederforeningens 
officielle politik på området.
 Anders Balles svar var forrygende. 
Han bad DSA om at betragte hans 
udtalelser som værende udtryk for, 
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at han var i hopla den dag (Sic!). 
Men særlig hans sidste kommentar 
var forrygende. Han udtrykte nem-
lig, at Skolelederforeningen ikke 
havde nogen politik på skolebiblio-
teksområdet. 
 Heldigvis er Anders Balle kendt 
for at komme til at fortale sig og sige 
mere end hans bagland kan stå inde 
for. Men at Skolelederforeningen ikke 
har en politik på skolebiblioteksom-
rådet, det er – mildt sagt – lige godt 
Sørens.

Bibliotekarfor-
bundet
Men en politik på 
skolebiblioteks-
området det har 
Bibliotekarforbun-
det (BF)! Efter i 
nogle år at have 
kigget andre veje 
har BF nu kastet 
øjnene på skole-
bibliotekerne.
 Under overskrif-
ten ”Hvordan får 
vi bibliotekarer-
nes kompetencer 
i spil i folkeskolen” 
arrangerede 
Bibliotekarforbundets fagmagasin 
”Perspektiv” en debataften i BF´s 
forbundshus den 11. juni i år.
 I oplægget til debataftenen lød 
det: ”Viden om kildekritik, informa-

tionssøgning, og hvordan vi agerer 
på nettet, er afgørende for, at vi kan 
begå os i et demokratisk samfund. En 
viden, som bibliotekarer har, og som 
elever i folkeskolen burde få med sig 
gennem deres skolegang.” Nøgle-
ordene her er ”burde” og ”en viden, 
som bibliotekarer har”.
 Der blev blandt de fremmødte 
bibliotekarer afsløret en afgrundsdyb 
uvidenhed om folkeskolen og i sær-
deleshed skolebibliotekarerne. For 

de fremmødte 
skolebibliote-
karer blev det 
et timelangt 
forsøg på at 
forklare, hvad 
vi går og laver 
og nedbrydning 
af alle de kendt 
myter om dovne 
og uvidende 
lærere.

Kommuner-
nes Landsfor-
ening (KL)
Denne beretning 
behøver ikke 
nærmere at gå 
ind på KL’s rolle 

og ageren i foråret 2013. Vi kender 
nu vores arbejdsgiveres holdning til 
vores arbejde. Vi kender deres krav til 
os. Det er bestemt ikke et kønt syn. 
Men én ting skal nævnes. KL ud-

sendte i maj 2013 et nyt skolepolitisk 
udspil ”Et nyt syn på skolen”.
 Intet sted i dette lange skrift 
nævnes skolebiblioteket som en 
funktion i skolen med et eneste ord. 
Man merkt die Absicht und wird 
verstimmt.

Positive områder
Formandsmøde
Der sker også positive ting i forenin-
gen arbejde. Således blev der afholdt 
formandsmøde i Odense i april 2013. 
Lokalkredsformændene blev sat over 
for to udfordringer. Først at opstille 
tanker, idéer til fremtidens lærings-
center og fremtidens læringscenter-
medarbejder. Dernæst igennem en 
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proces at give helt konkrete bud på 
det fremtidige foreningsarbejde.
 Det konkrete resultat af formands-
mødets arbejde er en lang stribe 
idéer og konkrete forslag.

Danmarks IT-vejlederforening
Danmarks Skolebibliotekarer og Dan-
marks IT-vejlederforening har været 
i meget god kontakt i det forløbne 
foreningsår. Man har nærmet sig 
hinanden meget og har igangsat et 
arbejde omkring beskrivelsen af et 

nyt vejledernetværk. Dette arbejde 
forventes der meget af.

Fra udvalgene
”SKOLEBIBLIOTEKET”
Året 2012 var ”SKOLEBIBLIOTEKET”s 
40. årgang, og det blev bl.a. fejret på 
Bogforum i Bella Center, hvor den 
ældre redaktør lavede et causeri over 
de 40 år med bladet, der oprindeligt 
hed ”Skolebibliotekaren”. Causeriet 
kan læse på Medlemskonferencen på 
SkoleKom. Bladet fejrer sandsynligvis 

ikke 80-års jubilæum i en 
papirudgave!! 
 I øvrigt stopper Bent 
Rasmussen som redaktør til 
nytår, og ny redaktør bliver 
Eline Mørch Jensen. Læs om 
den nye redaktør i ”SKO-
LEBIBLIOTEKET” Nr. 6-2013. 
Hun har faktisk skrevet en 
lang række artikler i bladet 
fra 2012 af.
 Bent Rasmussen har væ-
ret fast skriver på ”SKOLE-
BIBLIOTEKET” siden 1984 
og overtog jobbet som 
ansvarshavende redaktør i 
januar 1991.
 ”SKOLEBIBLIOTEKET” ud-
kommer fortsat med 10 num-
re á 24 sider om året, og 2012-
2013 har været et godt år med 
masser af godt stof på siderne. 
Bladet har i det forløbne år 
afprøvet et samarbejde med 

Danmarks IT-vejlederforenings blad 
”IT og Læring” om stofområdet ”IT & 
Medier”, og det er gået fortræffeligt. 
En del af stoffet bliver bragt i begge 
blade, og det er OK, for sammenfaldet 
af abonnenter er ikke stort.

”Læringscenteret – rum med 
udsigt”
Vi udgav i februar 2013 særnum-
meret ”Læringscenteret – rum med 
udsigt”, som man tog godt imod. 
Vi måtte fx trykke 500 eksemplarer 
mere end beregnet!

”SKOLEBIBLIOTEKET” har i den for-
løbne periode bragt artikler fra både 
Sverige og Portugal, og man har også 
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givet Norge mulighed for at fortælle, 
hvordan det står til i olielandet, men 
indtil nu har vi ikke fået nogen artik-
ler tilsendt.

”Konsulent-Klummen”
”Konsulent-Klummen” er en ny fast 
rubrik på bladets side 23, og den 
kører fint. Andre faste rubrikker er 
fortsat ”Opslagstavlen” på side 2 
og ”Jeg har lige læst…” på side 22. 
Sidstnævnte rubrik har været skrevet 
på skift af de to fortræffelige og 
talentfulde unge mennesker, Inger 
Løwe og Jakob Høgh Sørensen, men 
aftalen stoppede her pr. sommer-
ferien 2013. Bladets kommende 
redaktør Eline Mørch Jensen vil frem-
over skrive rubrikken i efterårets fire 
numre, så hun også får noget at lave 
som ”føl” indtil nytår 2014. Derefter 
er det selvfølgelig op til hende, om 
rubrikken skal fortsætte.
 Tidligere i 2013 bragte bladet efter 
aftale med Børne- og Undervisnings-
ministeriet portrættet af Skriverpris-
modtageren Annette Bjørg Koeller.
 Som Lene Pagh skriver i ”Konsu-
lent-Klummen” i ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
Nr. 5-2013: ”Der er håb for fremtiden!” 
– Det lyder dejligt optimistisk, for der 
skal være håb for fremtiden!

Hjemmesiden  www.skolebib-
liotekarer.dk
Foreningens nye hjemmeside er nu 
etableret og stadig under opbygning. 

sider, så medlemmerne kan se, hvad 
der foregår lokalt.

Bogmesse
I 2012 flyttede bogmessen til Bella 
Center, hvor foreningen deltog med 
arrangementer på Bellascenen. 
Prismodtageren, Charlotte Pardi, 
blev fejret, bladets 40 års jubilæum 

Det er et stort arbejde, som indtil vi-
dere er blevet lavet af kommunikati-
onsudvalget. I løbet af 2014 regner vi 
med at vedligeholdelsen og udbyg-
ningen af hjemmesiden overtages 
af den nye redaktør for foreningens 
blad, ”Skolebiblioteket”.
 Hjemmesiden giver lokalkredsene 
mulighed for at opdatere deres egne 
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blev fejret, Skriverprisen blev uddelt 
og Dantek havde et arrangement i 
forbindelse med deres jubilæumsud-
givelse ”Den colombianske avis” – nu 
er titlen ”Fanget af fortiden” – af Jørn 
Jensen
 
Facebook
Facebookgruppen er i skrivende 
stund- august 2013 - oppe på 343 og 
der kommer hele tiden nye med.

Medlemshåndtering
Administrationen af medlemmerne 
er overtaget af Stig Bergmann, som 
sender opkrævninger og rykkere ud 
og i det hele taget tager sig af ind- og 
udmeldelse af medlemmer.
Henvendelse: danmarks.skolebiblio-
tekarer@besked.com

Læringscenterudvalget
Udvalgets arbejde har været færdig-
gørelsen og udgivelsen af temanum-
meret ”Rum med udsigt”.
 Det var vores hensigt at belyse 
læringscenterets rum forstået på 
mangfoldige måder og fra mang-
foldige synsvinkler. Hvordan skal 
læringscenterets rum være set med, 
elev-, lærer-, leder- og arkitektøjne? 
Og hvor begynder og slutter lærings-
centerets rum?
 Vi ville give nogle billeder af, hvor-
dan læringscenteret kan udfolde sig 
ud over de fysiske rammer til glæde 
for alle skolens brugere, og vi ville 
med temanummeret skabe inspira-
tion for alle, der arbejder med læ-
ringscenteret. Temanummeret kunne 
have set ud på utallige andre måder, 
vi kunne have interviewet andre og 
bragt andre eksempler, og det ville 
vi sikkert have gjort, hvis arbejdet 
startede nu. For det der er mest ken-
detegnende for vores arbejdsområde 
er, at det er i konstant bevægelse. 
 Særnummeret blev godt mod-
taget, så godt at efterspørgselen 
gjorde, at vi efterfølgende måtte 
trykke flere.
 Vores næste opgave har vi taget 
hul på. Det er udfoldningen af de 
muligheder og opgaver, vi ser i 
skolereformen og den nye bekendt-
gørelse. Vi vil formulere os omkring 
det, og vi vil udarbejde et materiale, 
som kan bruges i de enkelte kredse 
til oplysning og inspiration.

Afslutning
Danmarks Skolebibliotekarer ønsker 
ved den foreningsperiodes afslutning 
at takke vores samarbejdspartnere. 
Ikke mindst Danmarks Lærerfor-
ening. Samarbejdet er tæt, og der 
lyttes til os.
 Vores samarbejdspartner i salgsfor-
eningen Bibliodan takkes også for et 
frugtbart samarbejde.

C. C. Rasmussen
Tønder den 13. aug. 2013

Illustrationerne er fra nyere bog
udgivelser. Papir, you know!
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Landsstyrelsen 2013

11

Landsstyrelsen i billeder

Landsstyrelsen 2009 

C.C. Rasmussen, formand
F. 1948. Medlem af LS siden 1993.  
Formand siden 1999. 
GENOPSTILLER!

Jørgen Kristensen, næstformand 
F. 1945. Medlem af LS siden 2001. 
OPSTILLER IKKE!

Stig Bergmann, kasserer
F. 1948. Medlem af LS siden 2005. 
GENOPSTILLER!

Bjarne Thostrup, sekretær og 
webmaster
F. 1950. Medlem af LS siden 1999.
GENOPSTILLER

Helle Thygesen
F. 1957. Medlem af LS siden 2003.
GENOPSTILLER

Carl Erik Christensen
F. 1943. Medlem af LS siden 2001. 
OPSTILLER IKKE!

Hanne Korsby
F. 1954. Medlem af LS siden 2005. 
OPSTILLER IKKE!

Karen Odegaard
F. 1943. Medlem af LS siden 1998. 
GENOPSTILLER!

Kaja Pedersen
F. 1960. Medlem af LS siden 2005. 
GENOPSTILLER

Lone Rode
F. 1955. Medlem af lS siden 2007.
GENOPSTILLER

Fotos: John G. Dinesen

Side 11: Her er noget galt!
C.C. Rasmussen OK
Jørgen Kristensen OK
Stig Bergmann OK
Kirsten Andersen skal helt væk – her 
skal Bjarne Thostrup ”sidde”
Hvor Bjarne Thostrup ”sad”, skal Helle 
Thygesen ”sidde”.
Carl Erik Christensen OK
Hanne Korsby OK
Karen Odegaard OK – men der skal 
tilføjes: GENOPSTILLER
Kaja Pedersen OK
Hvor Helle Thygesen sad, skal Lone 
Rode ”sidde”. Du finder hende i 
”SKOLEBIBLIOTEKET” Nr. 10-2007 side 
16
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C.C. Rasmussen, formand
F. 1948. Medlem af LS siden 1993. 
Formand siden 1999.
PÅ VALG – Modtager ikke genvalg!

Karen Marie Sørensen
F. 1969. Medlem af LS siden 2011
PÅ VALG!

Erik Nygaard Sørensen
F. 1952. Medlem af LS siden 2011.
PÅ VALG!

Anna Bach
F. 1956. Medlem af LS siden 2009.
IKKE PÅ VALG!

Birgitte Reindel, næstformand
F. 1959. Medlem af LS siden 2010.
IKKE PÅ VALG!

Lone Rode, sekretær
F. 1955. Medlem af LS siden 2007.
IKKE PÅ VALG!

Camilla Johansen, kasserer
F. 1967. Medlem af LS siden 2011.
PÅ VALG!

Karen Fransen
F. 1956. Medlem af LS siden 2010.
IKKE PÅ VALG!

Fotos: John G. Dinesen

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2013
Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde på ”Gl. Avernæs”, Helnæsvej 9,  
5631 Ebberup fra lørdag d. 26. oktober 2013 kl. 13 til søndag d. 27. oktober 2013 kl. 12.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til dagsordenen skal være formanden C.C. Rasmussen  
i hænde senest d. 4. oktober 2013.

C.C. Rasmussen, formand for DSA
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Af Erik Kierkegaard, bibliotekar

Flere hundrede børn og 
forældre i Viborg Kom-
mune har deltaget i pro-
jektet "Godkendt af børn". 
De skulle finde den bedste 
nyere danske højtlæsnings-
bog. Fredag d. 24. maj blev 
vinderen: "Villads fra Valby", 
der er skrevet af Anne Sofie 
Hammer afsløret. 

Ved et arrangement på Hovedbiblio-
teket i Viborg fredag d. 24. maj blev 
Viborgs populæreste højtlæsnings-
bog afsløret. Det blev "Villads fra 
Valby" skrevet af Anne Sofie Hammer. 
En glad forfatter fik champagne og 
blomster. Der blev råbte hurra af de 
mange fremmødte børn og forældre, 
og forfatteren læste et par kapitler 
højt fra den vindende bog. 

Ti 0. klasser og 12 børnehavegrupper 
(de ældste) har i perioden fra 1. okto-
ber til 1. april haft 9 bøger i et større 
antal. Forældre og børn har taget en 
bog med hjem, læst den og givet den 
stjerner. Når bogen var læst, kunne 
de tage en ny. Nogle læste mange, 
nogle kun en enkelt. Da stjernerne 
blev talt sammen viste det sig, at én 
bog var klar vinder. Én bog havde 

to titler, der virkelig delte vandene: 
"Dyrefabler" af Anders Morgenthaler 
og "Virtus og den lille Lorteunge" af 
Kasper Hoff – begge bøger fik enten 
1 eller 5 stjerner!

Nu da bøgerne er fundet, starter en 
større kampagne lokalt med bog-
mærker, plakater mm. Pr, der gør op-
mærksom på de bedste bøger og pr 
for at læse kapitelbøger for børnene 
omkring skolestart. 

fået max antal stjer-
ner af langt de fleste, 
og det var "Villads fra 
Valby." 

Projektet var sat i 
værk af skole- og 
folkebibliotekarerne i 
Viborg Kommune. Vi 
ville gerne lave pr for 
højtlæsning og mere 
specielt: kapitelbøger 
– og den bedste pr er 
en god oplevelse. Målet 
var at finde nogle titler, 
hvorom man kunne 
sige: "Læs den! Den har 
en hel masse børn i Vi-
borg sagt er supergod!" 
 Det skulle være nyere 
danske titler, så der 
kunne købes en hel 
masse af dem, hvis de 
blev "godkendt af børn", 
som var projektets titel. Og smags-
dommerne: det skulle være bruger-
ne, børnene og forældrene. 

Som sagt blev det Villads, der vandt. 
På de næste par pladser med no-
genlunde lige mange stjerner var 
det "Bøffe" af Thorstein Thomsen 
og "Mysteriet på Åbrinken" af Jan 
Mogensen. 
 Se de nominerede titler, og læs 
mere på www. viborg.dk/hoejtlaes-
ning. Her kan man bl.a. også læse om 

”GODKENDT AF BØRN” I VIBORG

"Villads fra Valby"  
– den populæreste højtlæsningsbog 

Forfatteren Anne Sofie Hammer og Erik Kierkegaard, 
Viborg Bibliotekerne
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Bibliodan • Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding • Tlf. 70 20 71 80 • Fax 70 20 73 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk

Bogplast – hurtigt og billigere!

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

Leveringstid maks. 7 dage.

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri

Pris/stk.
Antal

02 cmx30m 32,25 02 cmx30m 35,25

04 cmx30m 39,25 04 cmx30m 45,50

06 cmx30m 62,00 06 cmx30m 70,25

22 cmx30m 172,00 22 cmx30m 189,00

24 cmx30m 187,50 24 cmx30m 206,00

26 cmx30m 203,00 26 cmx30m 223,25

28 cmx30m 218,50 28 cmx30m 240,25

30 cmx30m 234,25 30 cmx30m 257,50

32 cmx30m 250,00 32 cmx30m 274,75

34 cmx30m 265,25 34 cmx30m 291,75

36 cmx30m 281,00 36 cmx30m 309,00

38 cmx30m 296,50 38 cmx30m 326,75

60 cmx30m 468,00 60 cmx30m 514,75

Kontakt os for at 
bestille vores helt nye 
Learnage-brochure, 
eller bestil den på 
vores hjemmeside.

Learnage

Et kreativt frirum for leg og læring-

Du kan også 
scanne koden 
og få et komplet 
overblik over 
konceptet.

thSkolebib_3.indd   1 09/08/13   10.50
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Af Eline Mørch Jensen, cand.mag. & 
Master i Børnelitteratur

Pigerne stormer frem: Skri-
ver, læser, kritiserer og blog-
ger på Movellas såvel som 
på nettet generelt. Desværre 
halter drengene – som altid 
når det gælder det trykte 
ord – langt bagefter.

Movellas.com er et communitysite, 
hvor børn og unge over 12 år kan 
læse, skrive, kommentere, rate og 
dele hinandens historier. Om alt fra 
drengepopgruppen ”One Direction” 
over ensomhed til spiseforstyrrelser. 
Her kan man frit oprette en profil og 
lægge sine egne tekster ud og – hvis 
man kan skrive, så det fænger – få 
masser af læsere og fans. Nogle får 
måske aldrig mere end 10 læsere, an-
dre op til flere hundrede. Den til dato 
mest læste movellist har ikke færre 
end 330.000 læsere. 

- I begyndelsen var Movellas tænkt 
som en SMS-idé, men dels var mo-
biltelefonerne knap så avancerede 
tilbage i 2009, dels viste det sig, 
at pigerne ville skrive lange, mere 
seriøse historier, som andre kunne 
følge og kommentere på, hvilket pas-

sede langt bedre til web-platformen, 
fortæller ophavsmanden til Movellas 
Joram Falbert.
 - I dag er det selvfølgelig noget 
helt andet med udviklingen af 
smartphones – nu kan man jo gøre 
stort set alt med sin mobil - men 
dengang fungerede det ikke rigtigt, 
når man kom op på 30-40 afsnit i 
en SMS-historie og fik dem blandet 
sammen med sine private SMS´er på 
telefonen. Samtidig var det også dyrt 
at sende noveller ud med SMS.

Joram Falbert
Joram Falbert er egentlig uddannet 
cand. merc. fra Handelshøjskolen 
og kommer fra mobilverdenen, 
hvor han har arbejdet med mobile 
indholdstjenester som bl.a. jokes og 
ringetoner. Inspirationen til Movel-
las har han hentet fra det japanske 
fænomen Keitai Shousetsu (http://
en.wikipedia.org/wiki/Cell_
phone_novel, red.), 
hvor unge piger 
skrev noveller 
på mobilte-
lefonen. Det 
var omkring 
2008, hvor 
en SMS, som 
Joram Falbert 
udtrykker det, 
mere var at sam-

Movellas moves!

MOVELLAS.COM OG EMU.DK/GSK/FAG/DAN/INSPIRATION/EVENT/MOVELLA

menligne med en mail, og flere af 
de japanske pigers historier blev 
downloaded millioner af gange, og 
enkelte unge piger blev bestseller-
forfattere til rigtige bøger.

Begyndte som SMS-noveller
- Det hele begyndte som et samar-
bejde med Hovedbiblioteket og 8 
københavnske skoler, hvor vi med 
støtte fra Kulturarvstyrelsen fik nogle 
professionelle forfattere, bl.a. Manu 
Sareen, til at medvirke i en workshop 
og skrive SMS-historier. Eleverne 
modtog en SMS-novelle af en "rigtig" 
forfatter og skulle efterfølgende 
selv skrive en SMS-novelle, fortæller 
Joram Falbert.
 - Da iPhone kom på markedet, gik 
vi over til at være et socialt commu-
nity, som vi er i dag. I starten kunne 
man kun skrive og dele på web, men 
med Apps er vi kommet tilbage på 
mobiltelefonen igen. Omkring skiftet 

fra mobil- til web-platformen var 
der flere af vores investorer, 

der trak sig, fordi de ikke 
rigtig troede på os. Det var 
før Facebook begyndte 
at tage form, så jeg var 
rundt og banke på mange 
døre, som man jo gør, når 

man selv synes, man har en 
fantastisk idé. Foreløbig har 

vi valgt ikke at lave reklamer, 
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men det er ikke sikkert, at vi fortsæt-
ter på den måde, det må tiden vise … 

P.t. 50.000 daglige besøgende
Lidt efter lidt begyndte det at tage 
form. I dag er der 135.000, der har 
oprettet en profil på Movellas, der 
er pt. 50.000 daglige besøgende på 
web og mobil, og hver dag kommer 
der 450 nye til. I alt bliver der læst 
fem millioner historier på Movellas 
læst om måneden.
 - Pigerne førte selv an i udviklin-
gen, ikke mindst med deres mange 
historier om Justin Bieber, og det var 
på den måde, at jeg selv blev op-
mærksom på begrebet fanfiction og 
gennem min research, blandt andet 
på sådan noget som Fanfiction.net, 
et ældre site med en del år på bagen 
efterhånden, fandt jeg ud af, at det 
var et kæmpe fænomen på nettet. 
 - Også historierne på det japanske 
fænomen Keitai Shousetsu ligger 
tæt op ad fanfiction med sin fortæl-
lestil, som er inspireret af Manga, og 
faktisk udkom første version af det, 
der senere blev til bestselleren Fifty 
Shades på Fanfiction.net, hvilket siger 
noget om den udbredelse og det 
potentiale, fanfiction har. Jeg ved da 
også, at der er flere forlag, der følger 
med i, hvad der skrives om, fortæller 
Joram Falbert. 
 Han tilføjer, at det dog kun er i 

England, at man indtil videre har 
taget fanfiction seriøst som litterær 
genre med forlaget Penguins udgi-
velse af den unge Emily Bakers Loving 
The Band.

Fanfiction er stort 
- Vores trafik steg meget med Justin 
Bieber, simpelthen fordi Movellas 
dukkede op, når man googlede 
Justin Bieber. Nu er det ikke Justin 
Bieber, pigerne skriver om, men ”One 
Direction”, der er det hotteste. Snart 
er det noget andet. Men lige nu og 
her er ”One Direction” så store på 
Movellas, at de har fået deres egen 
App. Vi har pt. to App´s, som man kan 
hente gratis i App Store eller Google 
Play, nemlig en One Direction Fanfic-
tion App og Movellas læse App. 
 - Når man downloader en Movellas 
App til sin iPhone eller Android tele-
fon, bliver man samtidig løbende op-
dateret, når der kommer nye afsnit. 
På den måde kan man læse eller selv 
skrive historier på mobilen, lige når 
det passer én, på vej i bussen eller 
hvor man nu er, når man får en god 
idé, siger Joram Falbert og tilføjer:
 - Vi regner med, at det bliver det 
næste store boost opad, fordi man 
nu kan skrive sine ideer ned, mens de 
endnu er varme i stedet for at vente 
til, man kommer hjem og får startet 
computeren op. 

Movellas moves!
 Han tilføjer, at han siden begyn-
delsen har haft en fokusgruppe 
bestående af nogle af de mest aktive 
og læste piger, som han mødes med, 
lige som han løbende skriver og er 
i dialog med flere movellister for at 
følge med i, hvad de går op i og være 
på forkant med deres behov.
 Netop den nye One Direction-App 
har ført mange nye brugere med sig, 
bl.a. mange amerikanske piger, trods 
det at Movellas ellers er et rent dansk 
site, og der arbejdes da også målret-
tet på at nå bredere ud. Ifølge Joram 
Falbert er dagligt besøg fra over 100 
lande, flest fra Danmark, England, 
USA, Australien og Canada, og flere 
danske piger har oplevet at få deres 
novelle læst og kommenteret af 
asiatiske piger ved brug af Google 
translate.
 - Efterhånden som vi er blevet 
større, har vi åbnet et kontor i Lon-
don, hvorfra vores direktør udover at 
bygge det engelske indhold op, står 
for kontakten med de internationale 
investorer. Derudover er vi et team 
på fire her i København, bestående af 
to udviklere, en community manager 
og så mig, den produktansvarlige.

Så grundlæggeren af hele fore-
tagenet er i dag egentlig bare 
ansat i firmaet? 
- Det kan du godt sige, men derud-
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over ejer jeg hovedparten af aktierne 
i Movellas, selv om andelen svinder i 
takt med, at der kommer flere med i 
kredsen.    

Historisk fiktion 
Udover at være et socialt medie, hvor 
man kan man dele indhold, dvs. læse 
eller selv logge på med en profil og 
skrive, kommentere og rate historier, 
kan man også deltage i forskellige 
fora eller forums, som det hedder på 
Movellas. Bl.a. for dem, der er trætte 
af at læse uafsluttede historier, dem, 
der godt kan tåle at få en konstruktiv 
kritik eller dem, der bare gerne vil 
have lidt flere læsere. 
 Fra efteråret 2013 kører Movellas 
i samarbejde med Hovedbiblioteket 
en workshop for unge forfattere in 
spe, hvor Movellas community mana-
ger Charlotte Holm Juul, som i øvrigt 
er journalist og lærer, over et forløb 
på 8 uger underviser deltagerne to 
timer ugentligt sammen med en lille 
håndfuld af de mest læste movel-
lister, som vil give gode råd om at 
skrive, lave covers og trailers. Mange 
af movellisterne er nemlig begyndt 
på at lave covers og også trailers til 
deres noveller, som de så uploader til 
Youtube og linker til deres historie. 
 Desuden kører Movellas løbende 
forskellige skrivekonkurrencer, 

hvor præmien fx kan være at få sin 
historie trykt og udgivet via Books on 
Demand, evt. i udvalg sammen med 
andre movellisters bidrag, som fx i et 
aktuelt samarbejde med Red Barnet 
om digital mobning. 

 Helt siden begyndelsen har Movel-
las i øvrigt sendt følere ud til bl.a. mu-
seer for at få gang i samarbejde om 
forskellige projekter, fx om historisk 
fiktion, hvilket sidst konkret førte til 
novelle-konkurrencen Nat på Museet 

i samarbejde med Nationalmuseet. 
Over 50 deltog og sendte deres 
historier ind, hvoraf 12 movellister 
blev udvalgt til at komme i finalen og 
sove en nat sammen med mumierne 
på museet (selvom der vist ikke blev 
sovet ret meget, men derimod skre-
vet en hel del!), hvorefter vinderne 
blev kåret og de fire bedste historier 
udvalgt til at blive udgivet i en App.      

Hvorfor lige historisk fiktion?
- Historisk fiktion kan faktisk godt 
minde lidt om fanfiction, sådan rent 
genremæssigt, også selv om det 
ikke lige handler om et popidol, men 
måske om Egtvedpigen …  

Prøver I på den måde at påvirke 
pigerne til at gå op i noget andet 
end de sædvanlige popidoler?
- Det er ikke en plan i sig selv, men 
det er da fedt, hvis de kan få noget 
ud af at sætte sig ind i og skrive om 
noget, der foregik for 2000 år siden. 
Hvis de for eksempel begynder at re-
searche på og leve sig ind i, hvordan 
det var at være Egtvedpigen eller en 
eller anden ægyptisk prinsesse.

Siger du dermed, at Movellas 
har et didaktisk projekt? 
- Det er helt sikkert underholdnings-
delen, der er vores største drivkraft, 

Movellas
Movellas

Movellas MovellasMovellas Movellas

MovellasMovellas
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for der er jo nogen, der allerede har 
opfundet facebook, men samtidig er 
det også fedt, at vi kan være med til 
at stimulere, hvad pigerne går op i 
og skriver om. Nogen bruger op mod 
5-6 timer dagligt på at læse og skrive 
på Movellas, facebook og andre 
sites. Der er da også mange, der kan 
fortælle om, hvordan deres dansk-
karakterer er gået lodret op, og det er 
jo sød musik i mine ører, siger Joram 
Falbert.  

Pigerne stormer frem
Det er almindeligt kendt, at piger 
både er mere læsende og skrivende 
end drenge, og at denne tendens 
forstærkes med årene, og her er 
Movellas desværre ingen undtagelse. 
Ifølge Joram Falbert tegner drengene 
sig for omkring 10-15 procent af bru-
gerne, selv om man – og ikke mindst 
investorerne – hellere end gerne vil 
have flere. 
 - Det er svært at gennemskue, 
hvordan vi kan tiltrække flere drenge, 
men nu forsøger vi os med at køre 
noget fanfiction over spilfigurer, og 
så må vi se …
 - Når man ser på de største forfat-
tere og klassikere gennem tiderne, 
er billedet domineret af mænd, men 
der er noget, der tyder på, at det vil 
ændre sig i fremtiden. Det er heldig-

vis ikke længere afgørende, om man 
har gode forbindelser og kender 
dem, der bestemmer, fx en bestemt 
forlægger, for nu er det de sociale 
medier, der bestemmer, hvem der bli-
ver læst. Og her er pigerne altså langt 
bedre til at trænge igennem hos os 
på Movellas og i det hele taget på 
nettet, og det er også dem, der blog-
ger, siger Joram Falbert og tilføjer:
 - Pigerne stormer simpelthen frem, 
og de gør det vel at mærke som 
noget helt naturligt. Det er ret vildt at 
se, hvordan de kører på alle kanaler, 
men faktisk er jeg positivt overrasket 
over, hvor bevidste de er om det, de 
gør, og måden de gør det på.

Hvor meget læser og følger I 
med i hvad der foregår på sitet? 
- I begyndelsen var det nemt at vide 
hvad – og hvem - vi skulle holde lidt 
ekstra øje med, men nu, hvor vi er 
blevet så store, er det klart, at vi ikke 
kan komme ud i hver en krog. 

Er det derfor, I for nylig indført 
en klausul om, at man skal være 
12 år for at oprette en profil?
- Ja, og derudover beder vi også 
movellisterne om at inddele deres 
historier i grøn, gul og rød, alt efter 
hvor kontroversielt indholdet er, for 
eksempel med hensyn til vold, sex 

og stoffer. Med tiden bliver vi måske 
nødt til at være mere strikse, specielt 
af hensyn til det amerikanske mar-
ked, blandt andet i forhold til sådan 
noget som, at der optræder adresser, 
men det er et svært område. Bare 
sådan et ord som sex – det kan jo 
bruges i farlige såvel som i fuldstæn-
dig uskadelige sammenhænge. 

I kan jo heller ikke kontrollere, 
om de faktisk er fyldt 12 år … 
- Nej, og derfor er det selvfølgelig 
også vigtigt, at forældre og andre 
voksne er inde over, akkurat ligesom 
med facebook for eksempel, at de 
har en fornemmelse af og en god 
forståelse for, hvad de unge foretager 
sig på nettet og kan snakke med dem 
om det. Men heldigvis er det mit ind-
tryk, at langt de fleste har en god etik 
og er ret bevidste om deres adfærd 
på Movellas, siger Joram Falbert.
 Movellas tilbyder et gratis under-
visningsforløb, som kan downloades 
af lærere i folkeskolen, og som går ud 
på at gøre eleverne fortrolige med de 
sociale medier, træne dem i at skrive 
og også tage den vigtige diskussion 
om etik og adfærd på nettet. 
 
Læs mere på Movellas.com og emu.
dk/gsk/fag/dan/inspiration/event/
movella 

Movellas

Movellas

Movellas

Movellas
MovellasMovellas

Movellas

Movellas
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Af Bent Rasmussen, redaktør af  
”SKOLEBIBLIOTEKET”

Kattegatskolen består af 
to skoler, nemlig en skole, 
der huser 0.-6. årgangene 
på Skolebakken (den fhv. 
Østre Skole) og en skole, 
der huser 7.-9. årgangene 
på Åboulevarden (den fhv. 
Søndre skole). Begge skoler 
har hver omkring 400 elever 
med en fælles ledelse, en 
skoleleder og en souschef. 
Desuden har hver matrikel 
en pædagogisk leder. ”SKO-
LEBIBLIOTEKET” besøgte Kat-
tegatskolen, Afdelingen for 
7.-9. årgangene, i slutningen 
af maj 2013. 

Der er altid slik i skuffen på ”værk-
førerkontoret” på Kattegatskolens 
skolebibliotek. De to rutinerede, 
energiske og humoristiske skolebib-
liotekarer, Rita Mogensen og Kirsten 
Roslev, ved nemlig godt, hvordan 

kagen skal skæres, og hvad der skal 
til, når de møder deres brugere, 
enten de nu er 7.-9. klassernes elever 
eller kollegerne på skolen. De to 
skolebibliotekarer kender så absolut 
realiteternes verden, men ikke desto 
mindre kæmper de som amazoner 
for at holde gang i skolebiblioteket. 
Ikke en gang et langvarigt indkøbs-
stop – 2 år! – kan få 
dem til at se pes-
simistiske ud. De er 
begge to som skåret 
ud af den gode B.S. 
Christiansen-sentens: 
”Vi har, hvad vi har!” 
– Og det er ud fra det 
punkt, man tackler 
udfordringerne. En dejlig optimistisk 
og livgivende holdning til arbejdet!

Hvordan har det været at flytte 
fra en skole med hele klasse-
linjen og til en skole med 7.-9. 
årgangene?
RM: ”Det har både været spændende 
og udfordrende at komme ind et 
helt andet sted. Der er et fantastisk 
læringsmiljø for de unge mennesker 
har på matriklen, og det udvikles 
løbende. Det har især været udfor-
drende at indrette skolebiblioteket 
direkte målrettet elever på 7.-9. år-
gang. I samarbejde med pedeller og 

kolleger er det lykkedes at skabe et 
åbent skolebibliotek med god plads 
til flere forskelligartede aktiviteter for 
elever og lærere.”

Hvordan er jeres skolebiblio-
teksteam opbygget?
KR: ”Teamet består af skolebib-
liotekarerne og IT-vejlederne, og vi 

arbejder også sammen med læse-
vejlederne, så på den måde dækker 
vi rigtig mange fag på skolen. Vi 
føler faktisk, at vi har mulighed for at 
hjælpe næsten alle, der kommer på 
skolebiblioteket.” 
 RM: ”Der er mange kompetencer 
inde over, der er meget med rådgiv-
ning og vejledning. Det er hovedspo-
ret for os.”

Hvad er den store forskel på 
ikke at have de yngste årgange?
KR: ”Sparringen og fagligheden 
bliver større, når alle udelukkende 
beskæftiger sig med de tre ældste 

PÅ BESØG PÅ KATTEGATSKOLEN I GRENÅ

”Det nytter ikke noget at være 
ked af det, man ikke har!”

Rita Mogensen, f. 1952, lærer i 1976 fra Silkeborg Seminarium. Derefter 
ansat på Østre Skole i Grenå indtil 2012, hvor hun flyttede til Kattegatskolen 
(7.-9. årgangene). Skolebibliotekar i 2000. Har undervist i engelsk, specialun-
dervisning, og i OBS-klassen. Koordinator for Norddjurs Skoletjeneste www.
norddjurs-skoletjeneste.dk

Kirsten Roslev, f. 1954, lærer i 1978 fra Ranum 
Seminarium. Derefter ansat på Østre Skole i Grenå 
indtil 2012, hvor hun flyttede til Kattegatskolen 
(7.-9. årgangene). Skolebibliotekar siden 1999. Har 
undervist i hjemkundskab, dansk og naturfag.

Thomas Jensen, Kirsten Roslev og  
Rita Mogensen. Foto: Orla Carlsen
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årgange. Den faglige udveksling af 
gode ideer er større her end på vores 
tidligere skole, og det er et kæmpe 
plus, synes jeg.”

Hvad er skolens/jeres hold-
ning til fx medbragte iPads, 
 Tablets…?
RM: ” Det er super godt, at eleverne 
medbringer egne tablets og iPads, 
da det giver rig mulighed for integra-
tion af it i undervisningen og nem 
adgang til mange forskelligartede 
resurser på nettet. Eleverne bliver 
desuden mobile i deres læring og 
kan arbejde med deres projekter 
hvor som helst på skolen, eksempel-
vis på skolebiblioteket. 

Jeg interviewede for nyligt 
fem elever fra en 10. klasse. 
De nævnte, at de faktisk blev 
ukoncentrerede af at bruge 
den bærbare, iPad´en, m.m.
KR: ”Jeg har læst om det, og det er 
også korrekt. Når man kommer ind 
i klassen, skal man faktisk huske at 

bede eleverne om at lukke deres 
tekniske udstyr og først tage det frem 
igen, når det er relevant at bruge 
det i undervisningen. Vi er nødt til 
som lærere at differentiere og sætte 
grænser.”

Føler I som sko-
lebibliotekarer, 
at I er klædt 
godt nok på 
til at håndtere 
hele IT-området 
med alle de nye 
digitale lære-
midler?
RM: ”Et langt 
stykke hen ad ve-
jen er det OK - og i 
og med, at vi er et 
team på skolebibli-
oteket med mange 
forskellige kompetencer og faglige 
interesser, har vi fordelt de forskellige 
digitale læremidler imellem os. Mht. 
de digitale læremidler samarbejder vi 
med fagteamene, både når der skal 

præsenteres og vurderes indkøb af et 
nyt digitalt læremiddel. Den tekniske 
del har vi som skolebibliotekarer 
ikke noget med at gøre. Det klarer 
de tekniske ”IT-drenge”. Vi får også 
meget viden om digitale læremidler 
via dialog med eleverne.

En lang liste
Der er naturligvis styr på tingene, så 
Rita hiver omgående en lang liste 
over digitale læremidler på Kattegat-
skolen frem. Listen bliver løbende 
opdateret og ligger desuden på sko-
lens hjemmeside, hvorfra man kan 
hoppe direkte over til læremidlet. 
Der er også lavet en Wix hjemmeside 
med alle skolens digitale læremidler 
inddelt efter fag. Så adgangen til de 
digitale læremidler er nem, og hvis 
der er noget nyt, læreren vil prøve, 
så tegner man bare et prøveabon-
nement. Der har også været fælles 
kommunale arrangementer i skole-
bibliotekskonsulentens regi (Lissy 
Nørgaard), hvor forskellige forlag har 
præsenteret nye digitale læremidler. 
På fælles netværksmøder er der også 
stor videndeling om brug af netre-
surser.

Hvad er de største udfordringer 
ved at være skolebibliotekar i 
dag?
KR: ”For 10-15 år siden, da jeg fik sko-
lebibliotekaruddannelsen, var bogen 

Verdens befolkning rundede den 31.10.2011 syv milliarder mennesker. 
Hvordan kan du som én ud af 7 milliarder gøre verden til et bedre sted? 
Udstillingen er arrangeret Danida, National Geografic Danmark og UNFPA 
(FN’s befolkningsfond) og åbner for en unik mulighed for at reflektere over 
befolkningsspørgsmål.
Hvorfor vokser verdensbefolkningen, og hvilke følger har det?
Udstillingen bød på foto og tekst/grafik til otte temaer, i alt 50 store fotografier:
 • Befolkningstilvækst
 • Unge
 • Kvinder og piger
 • Aldring
 • Bæredygtig udvikling
 • Fattigdom og ulighed
 • Urbanisering
 • Fødevaresikkerhed
Fagkonsulent for skolebiblioteker Thomas Jensen fra Ministeriet for Børn 
og Undervisning åbnede udstillingen den 15. november 2012. http://www.
youtube.com/watch?v=TSUOcnHCb-0  Billederne kunne ses på skolebiblio-
teket frem til den 11. januar 2013.
Udstillingen blev vist for første gang på Københavns Rådhus i november 2011. 

Udstillingen ”Velkommen  
Verdensborger nr. 7.000.000.000” 

Verdensudstillingen. Foto: Rita Mogensen



20
Skolebiblioteket

N
r. 7       august 2013

i centrum, og vi var faktisk det første 
hold, der lavede noget med IT. Nu er 
det med IT i fokus, og vi skal naturlig-
vis kunne hjælpe, vejlede…”
 RM: ”Ja, netop vejledning og 
rådgivning er store udfordringer, og 
jeg synes, vi bliver brugt mere over 
hele dagen. I gl. dage kom der nogle 
klasser, fx én gang om ugen, det var 
skemalagt, men nu er der snarere et 
flow, der strækker sig over hele da-
gen. Skolebiblioteket og den hjælp, 
støtte og vejledning, vi giver, glider 
mere naturligt ind i undervisningen. 
En anden og sjov udfordring er koor-
dinering af samarbejde med forskel-
lige eksterne parter, eksempelvis har 
vi gang i et projekt om dannelse med 
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. 
Det involverer elever og lærere på 
kommende 9. årgang.”

Vejledning og rådgivning er 
ikke nogen helt enkel sag! 
Hvordan tager kollegerne imod 
den?
RM: ”Utrolig positivt. Vi sparrer jo 
med dem, og vi står ikke som nogen 
alvidende nogen.”
 KR: ”Vi forsøger på en ordentlig 
måde sammen at grave os ned i 
problematikkerne, og vi går gerne 
uden for egne rammer for at hente 
læremidler hjem til kollegerne.”

 RM: ”Og vi gør selvfølgelig også 
opmærksom på læremidler, som kol-
legerne måske ikke har tænkt på eller 
kender til. Det hele skal foregå på en 
ligeværdig måde, og det er vigtigt, at 
kollegerne er trygge ved at bruge os.”

Hvor meget betyder skolele-
derens holdning til arbejdet i 
skolebib-
lioteket?
KR: ”Vi er 
så heldige, 
at vi har en 
skoleleder, 
der ser på 
skolebiblio-
teket med 
positive 
øjne.”
 RM: ”Det 
er rigtig dejligt, at han er god til at 
bakke op om vores ideer. Det har vi 
oplevet flere gange ex. i forbindelse 
med forskellige projekter og ansøg-
ninger om midler fra Udviklingspul-
jen for folke- og skolebiblioteker.”
 KR: ”Vi er heller ikke vilde og 
blodige i vores krav, og det ved han, 
og derfor er det rimeligt let at skaffe 
hans opbakning til arbejdet i skole-
biblioteket.”
 RM: ”Vi snakker egentlig ikke me-
get økonomi, for vi har ikke mange 
penge, men vi sidder altså ikke 
henne i et hjørne og piber. Så må vi 
gribe til alternative ideer, bruge ting, 
vi finder rundt om på skolen. Det 
nytter ikke noget at være ked af det, 
man ikke har!”
 KR: ”Men selvfølgelig har vi ønsker 
– bl.a. hængekøjer, læserum, m.m. – 
men så må ønskerne jo ind i den prio-
ritering, som enhver skole må lave.” 
 RM: ”Vi er dog temmelig godt 
kørende mht. til portalerne, som vi 
jo ofte kan anskaffe sammen med 
de andre skoler. Det fungerer rigtig 
godt.”

Personressourcerne
Der er omkring 25 skolebibliotekar-

timer ugentligt til arbejdet i skole-
biblioteket, og akkorderne inden for 
it er ganske pæne, fremhæver de to 
skolebibliotekarer. Skolebiblioteket 
er principielt åbent hele dagen, og 
hvis der ikke er en skolebibliotekar til 
stede, klarer man det selv. Desuden 
har man to personer i jobprøvning, 
og de fungerer begge rigtig godt i 

skolebiblioteket.

Hvordan ser 
fremtiden 
ud – som I ser 
den? Hvilke 
hurdler ser I? 
Hvilke udvik-
lingsmulighe-
der ser I?
KR: ”Vi vil gerne 
udvikle sam-

arbejdsmulighederne ud af huset, 
fx det projekt, vi er ved at udvikle 
sammen med Kattegatcentret. Vi skal 
uden for rammerne, ud i samfundet.”
 RM: ”Vi vil gerne ”vælte mure”! Vi 
skal selvfølgelig hente viden, den 
autentiske viden, hvor det er muligt. 
Man lærer på en helt anden måde, 
når man er ude på stedet og møder 
nogle andre formidlere.”

 KR: ”Som skolebibliotekarer er 
vi også nødt til hele tiden at være 
omstillingsparate, komme med nye 
ideer, udvikle.”

Det ligger der jo også et vist 
pres i?
RM + KR (som med én mund!): ”Vi er 
ikke så lette at slå ud, men det er nu 
også godt med et vist pres.”

Den manga-inspirerede roman ”Tavs” af 
Camilla Hübbe og Rasmus Meisler ud-
vikles p.t. til i-litteratur i et projekt, som 
Kommunernes Skolebiblioteksforening 
står for. På skolebiblioteket havde man, 
da jeg besøgte Kattegatskolen, lånt en 
glimrende udstilling om projektet.

”TAVS”-udstilling

I artiklen ”Alt kan lade sig gøre” 
i ”Børn & Bøger” Nr. 6-2012 kan 
man læse, at Østre Skole – nu en 
del af Kattegatskolen – var blandt 
de 3 finalister i dysten om at blive 
Årets Skolebibliotek 2011-2012 
og fik en flot 2. præmie, der 
bestod af et klassesæt af Mads 
Heinesens roman ”Jeg er modig. 
Indtil bladene en dag forsvinder” 
samt et besøg af forfatteren. Det 
er Kommunernes Skolebiblio-
teksforening, der uddeler prisen 
for Årets Skolebibliotek.

Flot 2. præmie

English Corner. Foto: Orla Carlsen
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Norddjurs Skoletjeneste
Eleverne i Norddjurs Kommune 
tilbydes at besøge tre forskellige 
videnscentre i løbet af deres skoletid. 
Videnscentrene er Kattegatcentret, 
Fjordcentret, Dansk Landbrugsmu-
seum Gl. Estrup, Museum Østjylland, 
Naturcenter Norddjurs, Gammel 
Estrup – Herregårdsmuseet og Baun-
høj Mølle.

I har gang i et projekt med Katte-
gatcentret. Hvad går det ud på?
KR: ”Det går netop ud på at få 
børnene uden for skolen. Vi vil gerne 
arbejde på, at den viden, der ligger i 
Kattegatcentret, bliver brugt, og det 
skal ikke bare være 2-3 gange om 
året, men i tætte perioder, 
så man udnytter den store 
viden, der ligger uden for 
skolen.”
 RM: Intentionen med ud-
viklingsprojektet er netop 
at sætte øget fokus på den 
læring i naturfag, som kan 
finde sted i et videnscen-
ter i nærområdet. Vi har 
også vores kollega Jørgen 
Jørgensen og skole- og dag-
tilbudschef Finn Mikkelsen 
med i projektudviklingen, 
og vi er nu bl.a. ved at 
finde ud af, hvor vi kan søge 
nogle midler.”
 KR: ”Vi vil gerne have en 
af vores 7. klasser med i et 
pilotprojekt, så vi kan prøve 
tingene af med udgangs-
punkt i fagene dansk, 
biologi og fysik.”

 RM: ” Teamet 
arbejder bl.a. på at få 
et skib med ind i pro-
jektet. Det ville være 
kanon at få børnene 
med på havet, men så 
langt er vi altså ikke 
endnu.”
 KR: ”Men her er en 
række hurdler, der lige 
skal klares først, bl.a. 
omkring sikkerhed 
med sømandsuddan-
nelse, m.m.”

Har I specielle 
ønsker til den nye bekendtgø-
relse?
RM: ”Det har været fremme, at det 
skal være muligt at bruge andre end 
skolebibliotekarer på skolebibliote-
ket, fx folkebibliotekarer, men vi har 
jo nogle helt andre grundlæggende 
kompetencer end dem, nemlig lærer-
uddannelsen.”
 KR: ”Min søster er bibliotekar, men 
hun ville gå i spåner, hvis hun skulle ar-
bejde på et skolebibliotek, siger hun.”

Alt i alt er i glade og fro?
RM: ”Ja, i den grad. Vi er glade for 
at komme på arbejde, og vi er også 
glade, når vi kører hjem. Vi har 
ikke noget at klage over. Vi er også 
rimeligt uhøjtidelige herinde. Vi skal 
faktisk inden længe – på foranled-
ning af en politiker, der har hørt os 
holde foredrag – til et møde på Grenå 
Gymnasium og mødes med biblio-
tekarerne der for at se, om vi kan 
inspirere hinanden i arbejdet.” 

Projektet ”Mobil læring i autentiske rum under-
støttet af mobiler, iPads og andre tablets” gik 
ud på, at eleverne ved hjælp af diverse apps og 
netsteder skulle producere tekster, film og bil-
leder, som skulle gøres tilgængelige via QR-koder. 
Det fælles tema var ”Rejse”. I ”reflex” – Magasin for 
undervisere i grundskolen, Nr. 2-2012 kan man 
læse en artikel om projektet med titlen ”Digital 
formidling gi’r genial forståelse”, og man kan des-
uden læse om projektet i ”Skolebiblioteksårbog 
2012”, der udgives af Kommunernes Skolebiblio-
teksforening.

Udviklingsprojektet

Kunst i skolebiblioteket.  
Foto: Orla Carlsen

Der arbejdes med IT. Foto Rita Mogensen
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Af Eline Mørch Jensen, kommende 
redaktør af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Hvordan er det at leve i evig 
frygt for, hvad der vil ske, når 
computeren tændes eller en 
sms popper op? 

For at sætte fokus på det spørgsmål 
og for at få børn og unge til at tænke 
over hvorfor nogle bliver mobbet, og 
hvorfor andre ikke griber ind, udskrev 
Movellas og Red Barnet i foråret 2013 
novellekonkurrencen ”Mobning på 
nettet”. De fem vindertekster, som er 
skrevet af fem unge kvinder mellem 
12 og 23 år, er samlet i bogen Digital 
mobning, som udkom i maj i år i sam-
arbejde med Books on Demand.

Og det er barske sager, det her, 
foruden at være nogle usædvanlig 
både velskrevne og velkomponerede 
noveller! Her er ingen happy endings 
eller børn og unge, der til sidst forstår 
hvad de har udsat andre for, hvoref-
ter de kommer på bedre tanker og 
får gjort op med de nedrige mob-
bemønstre. Ingen der siger undskyld, 
selvom de måske inderst inde skam-
mer sig og fortryder.

I den indledende novelle Accept, 
som er skrevet af 12-årige Olivia 
Braad Honoré, bliver Anja udsat for 
mobning både på nettet og i den 
virkelige verden. Anja er fuldstæn-
dig isoleret i sin klasse, har ingen 
venner og tør ikke fortælle – eller 
som hun oplever det: bebyrde sin 
mor med - hvor meget hun lider 
under alle tilsviningerne på de hade-
sider, hendes klasse-”kammerater” 
laver om hende på facebook og 
”liker” i ét væk. 

Men så en dag begynder der en ny 
pige i klassen, Kamilla, og dermed 
opstår også chancen for at bryde 
mønsteret. Vil det endelig lykkes 
for Anja at få en veninde – eller skal 
hun gå med i mobningen af den nye 
pige for selv at slippe? Anja vælger 
det sidste, selv om hun bedre end de 
fleste ved hvor forfærdeligt det er.

Det er tankevækkende at alle fem 
noveller er så kompromisløse i deres 
behandling af emnet og i øvrigt alle 
kommer ind på emner som selv-
mord og selvskade. Frem for alt er 
det påfaldende at der ikke er nogen 
egentlige offer- eller helteskildringer 
i novellerne. Tværtimod vælger de, 
der bliver mobbet, i flere tilfælde selv 
at mobbe, ligesom ingen for alvor 
siger fra eller lægger sig imellem, når 
skældsord og nøgenbilleder flyver 
gennem æteren. 

Endelig er det slående at de voksne 
– forældre såvel som lærere – tilsy-
neladende ikke rigtig interesserer sig 
for hvad der foregår eller ser hvad 
der faktisk sker. Ikke før det er for 
sent i hvert fald. Til dels fordi de (vi) 
ikke har tilstrækkelig føling med det 
digitale område, men værre endnu 
er det egentlig at de (vi) ikke har 
børnenes eller de unges tillid. Dels vil 
børnene og de unge ikke skuffe de 
voksnes forventninger, dels har de 
ingen tro på at det vil hjælpe dem at 
søge støtte her ...  

Om forfatterne til de fem noveller 
har oplevet mobning på egen krop 
og sjæl, fremgår ikke af forfatterpor-
trætterne bagest i bogen, men alle 
kender vel til nogen, der er blevet 
mobbet, hvis de da ikke ligefrem selv 
har deltaget - eller undladt at blande 

sig - i mobning. Under alle omstæn-
digheder skriver de med stor indle-
velse om emnet, ofte med sproglige 
lån fra facebook-verdenen – en en-
kelt novelle er skrevet udelukkende i 
form af statusopdateringer og kom-
mentarer – og fungerer dermed som 
et vigtigt og inspirerende indslag i 
diskussionen om hvordan vi behand-
ler hinanden på nettet. 

Disse unge kvinders stærke og dystre 
noveller er både vedkommende 
og gribende og vil uden tvivl gøre 
indtryk på rigtig mange piger og 
drenge, der har deres daglige gang 
på facebook og omegn. Desuden vil 
de egne sig fremragende som afsæt 
for diskussioner m.v. i undervisnings-
øjemed.

Digital mobning – En novellesamling
Books on Demand, 2013. 
169 sider 

”JEG HAR LIGE LÆST…”

Intet lys for enden af tunnelen



23

Af HansJørn Riis, skolebiblioteks
konsulent i Silkeborg Kommune

Der er politiske udmeldinger 
om et tættere samarbejde 
mellem folke- og skolebib-
lioteker. Disse udmeldinger 
giver anledning til mange 
overvejelser. Vi må eksempel-
vis lære at leve med, at der i 
befolkningens opfattelse af 
bibliotekerne ikke længere 
skelnes mellem et skolebib-
liotek og et folkebibliotek. Vi 
må åbenbart også leve med, 
at de faglige foreninger ikke 
fylder meget i det politiske 
landskab længere.

I min vurdering betyder den seneste 
aftaletekst, at det ikke længere er 
muligt at lave en central model for 
samarbejdet. Opgaven med at finde 
en model kan med fordel løses dels 
på de enkelte skoler dels i samarbej-
det mellem folke- og skolebiblioteker 
i den enkelte kommune. Det fordrer 
naturligvis god kommunikation og 
gode samarbejdsrelationer. 
Og det er måske netop her, 
at de faglige foreninger kan 
træde ind og være katalysa-
tor. Det er nok kun skolebib-
liotekarer og folkebibliotekarer, som 
spekulerer over fagforskelle.. 

Fælles opgave om børns læring
I Silkeborg Kommune samarbejder 
folkebibliotek og skolebibliotek på 
mange områder. Vi gør det dér, hvor 
det giver mening og i stor respekt for 
hinandens fagligheder.
 Vi kan allerede nu se i flere af 
vores projekter, at det har kvalificeret 
udbyttet for eleverne, at folke- og 
skolebibliotekarer har samarbejdet. 
Eleverne elsker det! De synes bare, at 

det er fedt at møde mennesker med 
forskellige tilgange til deres projekt. 
De hænger sig ikke i, om du er enten 
det ene eller det andet. De går efter 
den engagerede voksne, der stiller 
sin faglighed og personlighed til 
rådighed for læringen.
 Jeg tror, at det gavner, når vi gør 
vejen til læring bredest mulig. Forma-
liteter skaber barrierer for udvikling 
og samarbejde. Eleverne skal opleve 
en ”sømløs” tilgang til information og 
læring.

”Digital borgerlicens”
Skole- og folkebiblioteker fra Her-
ning, Hvidovre, Gentofte og Silke-
borg har arbejdet med projekt 
”Digital borgerlicens” http://projekter.
bibliotekogmedier.dk/projekt/digital-
borgerlicens-faelles-e-licenser-skole-
og-bibliotek
 Projektet peger hen mod DDB – 
”Danskernes digitale bibliotek”. Vi 
arbejder f.eks. på, at eleverne ved 
indmeldelse i skolen også bliver 
lånere på folkebiblioteket og således 
får adgang til flest mulige ressourcer. 
Det er f.eks. lykkedes at blive enige 
om Unilogin! Folkebiblioteket er også 
en del af den ressourcevifte, enhver 
skoleelev skal have mulighed for at 

tilgå. Og der er fælles ressourcer f. eks 
på virtuelle platforme, e-bøger, mv. 
 Målet er, at alle elever skal tilbydes 
ens muligheder og lige vilkår for 
læring. 

Inspirerende og udviklende 
samarbejde
Et godt samarbejde begynder ofte 
med et godt projekt. Kunsten er at 
skabe drift i forlængelse af samar-
bejdet.
 Det sker i Silkeborg Kommune. Der 
er skabt god kontakt på chefniveau 

mellem forvaltningerne.  Det betyder, 
at der er et godt samarbejde tæt på 
det politiske niveau. Det giver sam-
arbejdsparterne mere indflydelse og 
medbestemmelse og giver mulighed 
for at samle byggesten til et fælles-
skab, der er til gavn for børnene.

En af de måder, som folkebibliotekerne 
lader sig udfordre på, er ved at ansætte 
andre faggrupper. De ansætter data-
loger, lærere, filosoffer, hk’ere m.fl.. Alt 
sammen for at udvikle nye veje og kul-
turer. De er nemlig ikke interesserede 
i at overtage, men at arbejde sammen 
om børnene. Det næste skridt kunne 
være at ansætte skolebibliotekarer. 
 Vi bør alle lade os inspirere og 
udfordre. Udfordring og udvikling 
bæres af, at der smides sten i vandet, 
og ringene i vandet er med til at 
inspirere og sætte nye dagsordener.

Campus Bindslevs Plads
I Silkeborg Kommune er private og 
offentlige institutioner på vej til at 
udvikle et nationalt fyrtårn for et 
aktivt og kreativt læringsmiljø. Det 
sker på et campus, som holder til på 
Bindslevs Plads midt i Silkeborg. Både 
folkebibliotek og skolebibliotek er 
med i samarbejdet, som skaber top-

moderne rammer for såvel 
formel som uformel læring, 
kreativitet og kulturelle ak-
tiviteter. Det tager alt sam-
men udgangspunkt i og 

engagerer især de unge 15 – 35-årige, 
men samler også mennesker på tværs 
af alle aldre. 
 Målet med Campus Bindslevs Plads 
er netop bedre og sjovere læring for 
flere på tværs af aldersgrupper og in-
stitutioner. Der er oplagte synergimu-
ligheder mellem de institutioner, der 
samarbejder. Institutionerne kommer 
med forskellige ressourcer og faglige 
kompetencer, og sammen med de 
nye fysiske rammer skal de udnyttes 
som platform for nye læringsformer, 
kultur og kreativitet.

”KONSULENT-KLUMMEN”

Skolebiblioteker og folkebiblioteker
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Samfundsfag  ·  8.-9. klasse

Aktualitet, engagement og involvering
Spot på – Samfundsfag er et helt nyt og an-
derledes digitalt læremiddel til samfundsfag.

Læremidlet kommer omkring alle fagets cen-
trale emner og er fyldt med aktuelle artikler, 
videoer og billeder. Det adskiller sig ved, at 
elever og lærer selv er med til at skabe ind-
holdet, idet der lægges op til at skrive artikler, 
debattere og deltage i afstemninger.

Opdatering hver uge
Hver uge opdateres sitet med korte nyheder, 
der er skrevet i øjen højde til eleverne. Og til 
hvert emne er der en introducerende video, 
billeder, YouTube-videoer, debatoplæg, af-
stemninger m.m.

Sitet spotpaa.dk indeholder både en lærer- 
og en elevdel. Begge dele er nemt og flek-
sibelt at arbejde med.

SPOT PÅ – SAMFUNDSFAG
Nyt dynamisk digitalt materiale

 Korte nyheder i øjenhøjde

 Engagerende med debat og afstemninger

 Interaktivt – sæt selv præg på sitet

Bestil gratis prøveabonnement i 1 måned på alinea.dk.

NYHED
Kan også bruges 
på iPad 

▲

▲

▲


