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Danmark
Mette Hegnhøj: Ella er mit
navn vil du købe det? Æske
med løsblade og poetsne
Notater, poesi og bogstav
illustrationer, Forlaget
Jensen & Dalgaard, 2014.
Jesper Wung-Sung:
Ud med Knud
Roman, Forlaget Høst & Søn,
2014.
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Det samiske sprogområde
Veikko Holmberg og Sissel
Horndal (ill.): Durrebjørnen og skuterløypa
Roman, Davvi Girji, 2014.
Finland
Maria Turtschaninoff: Maresi. Krönikor från
Röda klostret
Roman, Schildts & Söderströms, 2014.
Marjatta Levanto och Julia Vuori (ill.):
Leonardo oikealta vasemmalle (Leonardo fra
højre til venstre) Fagbog, Teos, 2014.
Færøerne
Elin á Rógvi og Marjun Reginsdóttir (ill.):
Åh, min kære mor! (Og mamma!)
Roman, Bókadeildin, 2014.
Grønland
Naja Rosing-Asvid: Aqipi – til sommerfest
Roman, Milik, 2014.
Island
Þórarinn Leifsson: Maðurinn sem hataði börn
(Manden der hadede børn)
Roman, Mál og menning, 2014.
Bergrún Íris Sævarsdóttir:
Vinur minn, vindurinn (Min ven vinden)
Roman, Töfraland, 2014.
Norge
Geir Gulliksen og Anna Fiske (Ill.):
Joel og Io. En kjærlighetshistorie
Roman, Aschehoug, 2014.
Simon Stranger: De som ikke finnes
Ungdomsroman, Cappelen Damm, 2014.
Sverige
Frida Nilsson: Jagger, Jagger
Roman, Natur & Kultur, 2013.
Jakob Wegelius: Mördarens apa
Roman, Bonnier Carlsen, 2014.
Åland
Malin Klingenberg:
Alberta Ensten och uppfinnarkungen
Roman, Fontana Media, 2014
Vinderen vælges af Bedømmelseskomitéen
for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og offentliggøres under Nordisk Råds
Prisuddeling d. 27. oktober 2015 i Reykjavik.
Prissummen udgør 350.000 danske kroner.

INDHOLD

Mette Hegnhøj får Kunst
styrelsens forfatterpris

Forfatteren Mette Hegnhøj modtog i april
Kunststyrelsens forfatterpris for romanen ”Ella
er mit navn vil du købe det” (2014), som hun
også er nomineret til Nordisk Råds børne- og
ungdomslitteraturpris 2015 for.
Det er historien om en pige, der sidder i et
antikvariat og skriver om sin ensomhed på en
gammeldags skrivemaskine. Hendes mor har
travlt med sin nye mand, og Ella må ikke beholde den kat, som blev indleveret til antikvariatet
sammen med gamle bøger fra et dødsbo.
Mette Hegnhøj skrev også romanen på en
skrivemaskine, og romanen er udgivet som
en papæske med 140 løsblade i skrive
maskinetypografi. Af hensyn til biblioteker
og undervisere er romanen dog også udkommet som en traditionel bog med limet
ryg. Med Kulturministeriets forfatterpris
følger 75.000 skattefrie kroner.
Mette Hegnhøj er uddannet pædagog fra Jydsk
Pædagog-Seminarium og har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur fra 2008-2010.
Hun debuterede med billedromanen
Møgungen i 2010. I 2011 fulgte billed
bogen Elvis & Otto samt fire korte
tekster i antologien Skrædder i Helvede.
Møgungen blev i 2011 udvalgt til Deutsche
Jugendbibliotheks ”White Ravens”.
Mette Hegnhøj
underviser på
Pædagoguddannelsen i Thisted
og arbejder
freelance med
kommunika
tionsopgaver.

Dansk børnelitteratur sprudler
i en digital tid…
Torsdag 24. september 2015 fra kl. 19.3021.30 på Pædagogisk Center i Kolding.

Program:
• Billedbogen "Fuglen" med forfatteren
Marianne Iben Hansen og illustratoren
Tea Bendix
• "Sprogbegejstring" ved forfatteren
Marianne Iben Hansen
• Kort fortalt om Selskabet for Børne
litteratur, IBBY Danmark v/ C.C.
Rasmussen & Bent Rasmussen
Målgruppe: Bibliotekarer, lærere, læringscentermedarbejdere og andre interesserede…
Arrangører: C.C. Rasmussen og Bent Rasmussen i samarbejde med læringscenterkonsulenterne i Kolding, Vejle og Aabenraa kommuner
og Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.
NB: Arrangementet gennemføres kun, hvis
det opnår økonomisk støtte fra Statens
Kunstfond.

• OPSLAGSTAVLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
• LEDER:
Tegn på målopfyldelse? . . . . . . . . . . . . . 3
• Formandsmødet i PLCF  . . . . . . . . . . . . . 4
• Information ad libitum - også en
udfordring på PLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Et nyt fokus:
Mål før materialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• Fuld skrue på Turbine . . . . . . . . . . . . .  12
• Nordisk Totoro møder tupilak  . . . . .  15
• Børn skal ikke være professorer
i litteratur!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
• JEG HAR LIGE LÆST...  . . . . . . . . . . . . .  22
• KONSULENT-KLUMMEN: Åben skole
– Åbent læringsnetværk  . . . . . . . . . .  23

Ny interaktiv børnebog:
Manta og Skovpiraterne

Mad-nomen Manta er en fantastisk kok, og
han kender skovens planter og frugter bedre end alle andre. Men da de grusomme
skovpirater sætter sig for at stjæle Nomerbyen, må Manta bruge sine evner på en
helt ny måde for at forsvare Nomerbyen.
Den populære børnebogsserie om
nomerne udvides nu til de interaktive
medier. Bogen er skrevet og tegnet af
den prisbelønnede forfatter og illustrator
Jan Kjær. ”Manta og Skovpiraterne” er den
syvende bog i serien om nomerne og den
første interaktive app-bog fra Jan Kjær.
Manta og Skovpiraterne er en interaktiv
billedbog med humor, action og overraskelser for de 4-7-årige. Forældrene kan
læse op eller børnene kan lytte til den
indtalte historie. De kan trykke på figurerne for at udløse de vigtigste hændelser i
historien, og de kan gå på opdagelse i de
muntre tegninger og opdage de mange
skjulte replikker. I appen er der links til
gratis farvelægningsark med nomerne,
links til en print-selvplakat, avatarer og
baggrundsbilleder.
Appen koster 39 kr.
Kilde: Character
Publishing

Deadlines:
Nr. 6: 1. juni (udkommer primo juli)
Nr. 7: 1. august (udkommer primo september)
Nr. 8: 1. september (udkommer primo oktober)
Artikler i LæringsCentret dækker ikke nødvendigvis
redaktionens og/eller Pædagogisk LæringsCenterForenings synspunkter.
Forside: Lars Gabel
Medlemskab: Skriftligt via hjemmesiden på
www.plcf.dk.
Kontingent: Opkræves én gang årligt i oktober.
Overgang til pensionistfraktionen: Skriftligt via
hjemmesiden (danmarksskolebibliotekarer.dk)
Flytning, navneskift m.v.: Skriftligt via
hjemmesiden (danmarksskolebibliotekarer.dk)
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Tegn på målopfyldelse?
Vi er ikke en faglig forening på samme måde som Danmarks Lærerforening
(DLF). Det er jo netop DLF, der har aftaleretten på vores område. Vi er en fagfaglig forening, der selvfølgelig gerne vil gøre, hvad vi kan for vores medlemmer,
selv om det kan føles som en tur op ad bakke i disse år. Der er massiv fokus fra
arbejdsgivernes side på at få presset så meget som muligt ud af hver krone, der
spenderes. Og som skatteyder er jeg da glad for sparsommeligheden, selv om
det nogle gange ser ud til, at man sparer på de forkerte steder.
Den ny bekendtgørelse beskriver nogle opgaver, der skal løses, men den fortæller ikke, hvem der skal løse opgaverne, og uddannelseskravet er jo bortfaldet,
så det er en ny situation, vi står i. Vi synes stadig, at vi udfører nogle særlige
opgaver på PLC, og det bør stadig kunne ses på lønsedlen.
Derfor har vi aftalt med DLF, at vi skal kigge nærmere på den nye situation, så DLF
bliver klædt godt på til forhandlinger på området, - både nationalt og lokalt. Vi
tog hul på emnet, da vi holdt formandsmøde i slutningen af april måned. Vi havde
inviteret Gordon Ørskov Madsen til at fortælle om DLF’s forhandlingsstrategi, men
vi havde rig lejlighed til at drøfte, hvordan det ser ud rundt omkring i det danske
land på vores område. Vi vil følge op på drøftelserne i den kommende tid.
Et mindst lige så vigtigt aspekt i drøftelserne som lønnen var arbejdsforholdene.
For hvordan sikres tid til at løse opgaverne? Hvordan sikres muligheden for at
leve op til bekendtgørelsens ordlyd? Hvad med kvaliteten? Hvornår er opgaven
løst tilfredsstillende? Der står intet krav om mindstemål i hverken reform eller
bekendtgørelse, så hvordan følges der op fra ministeriets side, når den udsender
en ny bekendtgørelse? Det er svært at få et svar på. Det bliver mere en tåget
forklaring om kommunens ansvar, men det er jo umuligt at bruge til noget. Vi
risikerer, at man nogle steder har så få midler til rådighed, at PLC nedprioriteres,
selv om man i festtalerne fra ministeren hører en del om, hvordan PLC er skolens
hjerte, der har en vigtig rolle i implementeringen af folkeskolereformen.
Det er klart, at skoler og kommuner må have nogle år til at finde deres måde at
implementere reformen på, men både løbende i processen og efterfølgende
ville det være formålstjenligt med nogle tydelige pejlemærker, man kunne
støtte sig op ad. På samme måde som elevernes læringsmål bør tydeliggøres
med tegn på læring og kriterier for niveauerne.
I skrivende stund er vejledningen til bekendtgørelsen lige på trapperne, hvilket
bestemt er en fin hjælp til den forvaltning, skoleleder og PLC-medarbejder, der
har brug for inspiration, men der beskrives blot en masse forskellige muligheder,
uden at der sættes nogle kriterier op for kvaliteten af indsatsen eller beskrives et
mindstemål af indsats. Det vil givet stille nogle af vores medlemmer i en presset
situation, fordi tildelingen af ressourcer er for knap til at løfte opgaven ordentligt. Her er der udviklingspotentiale for ministeriet – både
før og efter et valg!
Og det er også en af de ting, vi vil drøfte med DLF, for
ingen kan være tjent med stressede medarbejdere på
PLC. Hverken medarbejdere, skoleleder, arbejdsgiver eller
ministerium.
Birgitte Reindel,
formand for PLCF
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Årets formandsmøde blev afholdt den
sidste weekend i april på Sinaturhotel
i Nyborg. Mødet var præget af stor aktivitet og engagement og ikke mindst
besøget af Gordon Ørskov Madsen
fra DLF vakte medlemmernes inter
esse. Han skabte en god debat ved at
klarlægge DLF’s strategier i forhold til
aflønningen af ressourcepersonerne
på PLC. DLF arbejder for, at aflønning
en af vejlederne bliver den samme.
Dette kræver en formel udnævnelse
som vejleder, hvilket ikke sker mange
steder. De tidligere skolebibliotekarer,
men også mange læsevejledere og
andre faglige vejledere udfører vejledningsopgaver uden udnævnelse.
Fælles for PLC-teamet er vejlednings
opgaven, men flere steder anses de tidligere skolebibliotekarer ikke for at have
vejlederstatus, fordi de ikke er knyttet
til et fag. I praksis betyder det, at de ikke
får vejledertillægget på 10.000 kr.

PLC medarbejderens
tillæg skal vurderes ud
fra følgende paragraffer
i loven:

Stk. 18 Til lærere ved private initiativtagere i Københavns Kommune ydes
et tillæg på 19.900 kr. Lønseddeltekst:
priv. initiativtager
Stk. 19 Funktionsløn aftales i øvrigt
lokalt på grundlag af de funktioner,
den ansatte varetager. Funktionsløn
ydes som pensionsgivende tillæg
eller ved oprykning til højere løntrin.
Funktionsløn kan også anvendes
til at honorere for elementer, der
traditionelt har været honoreret
med arbejdstidsbestemte ydelser
eller arbejdsbestemte tillæg eller
lignende, jf. aftale om konvertering
af ulempetillæg (07.86). Funktionsløn
kan anvendes til personalegrupper
og enkelte ansatte. Funktionsløn er
en varig eller en midlertidig løndel.
Bemærkning: Midlertidige lønforbedringer omfatter:
a) tidsbegrænsede aftaler
b) aftaler, hvor lønforbedringen er
knyttet til en betingelse, og hvor
det af parterne kan konstateres, om
betingelsen fortsat er opfyldt.

§5 Funktionsløn.
Stk. 17 For lærere, der får tillagt funktionen som undervisningsvejleder,
ydes et tillæg på 10.000 kr.

Funktionsløn, der ydes i form af
tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller
senere, herunder tillæg aftalt med
ikrafttræden fra 1. april til 31. maj
2002, er pensionsgivende.

Bemærkning: For lærere, der i forvejen oppebærer lokalt aftalte løndele
begrundet i samme type funktion, sker
der modregning i de lokalt aftalte løndele. Lønseddeltekst: undervisningsvejl.

Tidligere aftaler om funktionsløn, der
er ydet som ikke-pensionsgivende
tillæg, bevarer deres status som ikkepensionsgivende tillæg, medmindre
andet aftales.

http://www.dlf.org/media/1196675/
kl-forlaengelse-af-overenskomst-forlaerere-mfl-i-5001-o13-26-2014.pdf
For de tilstedeværende på formandsmødet var der stor forskel på, om
de arbejdede under en aftale om
funktionsløn eller ej. Debatten med
Gordon Ørskov gik bl.a. på, hvad vi
skal kaldes fremover. En titel hvor
ordet vejleder indgår, vil strategisk
være klogt, mente flere, idet der så
kan stilles krav om udnævnelse til
vejleder. Læringsvejleder blev nævnt
og bliver allerede brugt i nogle
kommuner, f.eks. i Aarhus.
Nogle mente, at det største problem
var skolernes økonomi i forhold til
at finde ressourcer til vejlederne og
dermed ringe muligheder for overhovedet at honorere kravene fra den
nye bekendtgørelse. Gordon Ørskov
påpegede her, at lovgrundlaget kræver, at kommunerne sætter penge af
til at sikre, at bekendtgørelsens ord
føres ud i livet.
PLCF bad Gordon Ørskov arbejde
for, at de lokale tillidsrepræsentanter bliver klædt på til at arbejde
for, at bekendtgørelsen for PLC
bliver overholdt, og at der gives
ordentlige arbejdsforhold for PLCmedarbejderne.
PLCF og Gordon Ørskov gav afslutningsvis hinanden håndslag på, at
de ville mødes løbende og følge
lønudviklingen nøje.

Gordon Ørskov Madsen fra DLF redegjorde
for DLF’s strategier i f orhold til aflønningen
af ressourcepersonerne på PLC.

Mere end
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Big data er en udfordring
også for det pædagogiske
læringscenter, hvor medarbejderne daglig er i tæt
kontakt med elever og
kolleger, der hjemmevant
surfer rundt på nettet uden
kendskab til de konsekvenser de fodspor, de afsætter,
kan have.
Årets it-konference, som blev
afholdt den 13.- 14. april på Gl.
Avernæs, var arrangeret af Danmarks It-vejlederforening og
Pædagogisk LæringsCenterForening
og tog udgangspunkt netop i disse
fodspor. Deltagerne kunne se frem
til et godt og indholdsrigt program
fyldt ud af oplægsholdere og udstillere fra både forlag og udbydere
af digitale redskaber. Til sammen
gav de et fyldestgørende billede af,
hvad data er, og hvordan de bruges
og misbruges.

Brugerportalen

Pernille Tranberg, journalist og
specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen, guidede os kyndigt gennem
de aftryk, gode såvel som dårlige,
vi sender videre, når vi siger ja til
cookies på en given hjemmeside
uden forinden at undersøge, hvem
siden videresender vores data til,
og hvilke statistikker vi ender med
at være en del af (se interview med
Pernille Tranberg i LC nr. 2, marts
2015, red.).
Også Facebook opsamler data om os,
uden at vi får indflydelse på, hvad de
bliver brugt til og af hvem. Det kan
få konsekvenser for én, hvis man ved
en ansættelsessamtale bliver stillet til
ansvar for sin facebookside, hvis den
da ikke allerede forinden har været
medvirkende til, at man er blevet
sorteret fra i kapløbet om ønske
jobbet. Overvej derfor, hvornår du
hellere bør benytte et pseudonym,
når du opretter en profil på nettet.
De gode fodspor bruges i forbindelse
med samfundsanalyser, logistik og
prognoser. De er kontrollerbare og
valide og fremfor alt ikke personlige.

Paneldebat

“Don’t give data to a
stranger”

“Don’t give data to a stranger” er
et af de råd, Pernille Tranberg gav
videre. ”Skriv ikke noget på nettet,
du ikke ville råbe ud i en megafon
på Kongens Nytorv. Du har ikke et
privatliv på nettet. Alt kan ses og
spores”, sagde hun. Pernille Tranberg
har sammen med Marianne Steen
udgivet bogen License2Share,
Forbered din digitale fremtid, der er
en guide til at forberede sig på den
digitale fremtid. Bogen kan med
økonomisk støtte fra Lærerstandens
Brandforsikring hentes gratis på
hjemmesiden license2share.dk
sammen med tips og tricks, værktøjer
og videoguides.

Learning Intelligence

Bettina Lundgaard fra KMD talte
om big data i et læringsperspektiv.
Altså hvordan vi kan bruge data til at
evaluere på, så skoleledere og lærere
får et grundlag at træffe beslutninger
ud fra, der i sidste ende kan højne
elevernes læring. Hvilke etiske udfordringer møder vi med de tekniske
muligheder? Hvordan tager vi selv

magten over dataene? Og hvad er forældrenes rolle i dette? Efter oplægget
var der dialog med deltagerne i salen,
hvoraf mange havde interessante
kommentarer og spørgsmål.

Forlagene

Forlagene Alinea, Gyldendal og Clio
Online var også repræsenterede på
konferencen. Også de a nalyserer
på brugernes digitale fodspor og
bruger dem til at videreudvikle
deres portaler. Ud af disse data kan
de tydeliggøre, hvilke portaler den
enkelte lærer bruger, eller hvilke
portaler der kan være interessante
for en skole at abonnere på.
I den sammenhæng er det en etisk
diskussion værd, hvem der ejer og
har rettighederne til data. I skolen
får læreren automatisk lov til at se
en elevs opgave, hvis den afleveres
fysisk. På nettet skal eleverne give
læreren lov til at se de opgaver, de
har lavet, eller skal læreren auto
matisk kunne se dem?
Bjørn Hansen fra DLF og en
repræsentant fra hvert forlag fik
6 minutter hver til et oplæg om
emnet og debatterede bagefter med
hinanden og med deltagerne i salen
under ledelse af Thomas Skovgaard,
Hedensted Kommune.

Infografik

Katrine Birkedal Frich fra DR’s undersøgende databaseredaktion
fortalte om redaktionens arbejde,
der kun offentliggøres på nettet.

Tommy Byskov

 edaktionen har været i gang i knap
R
to år og arbejder populært sagt med
at stille spørgsmål til tal. De arbejder som andre journalister med at
lave indhold i forhold til aktualitet,
konflikt, sensation, identifikation
og væsentlighed. Men fra at støtte
nyheder med et lagkagediagram har
mulighederne for visualisering af data
ændret sig, og det har banet vejen for
en selvstændig journalistisk genre,
infografik, som Katrine Birkedal Frich
viste mange eksempler på.

Udstillerne

Ud over de førnævnte forlag var
der også andre udstillere. Det var
i år Meebook, KMD, HippoMini,
Vanerum-Sis og Solutors. Under
punktet “Vi hjælper nye fælles mål på
vej med…” gav udstillerne deres bud
på, hvordan de understøtter fælles
mål, digitalisering og læring med
it og medier. Der var e
 fterfølgende
en glimrende debat rundt ved
udstillernes borde, hvor deltagerne
kunne høre nyt fra udstillerne,
komme helt tæt på deres visioner og
være med til at give erfaringer videre
til input for udbyderne.

Digital dataopsamling

Tommy Byskov Lund fra Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro fortalte
om, hvordan eleven kan arbejde som
kritisk undersøger, som analyserende
modtager, som kreativ producent og
som ansvarlig deltager med d
 igital
dataopsamling. Der var mange
konkrete bud på hjemmesider og
værktøj inden for hver kategori og

idéer til hvordan man i praksis kan udnytte mulighederne i undervisningen.

Business Intelligence

Torben Søndergaard fra Innofactor
gav eksempler på, hvornår og
hvordan man bruger big data i
den private sektor. Og han fortalte,
hvordan der arbejdes med forskellige parametre for dataene. Volumen,
varians, om dataene er strukturerede
eller ikke, hvor ofte man får data,
kompleksiteten, altså hvor mange
kilder og forskelligheden i dataene.
Alt dette er med til at fortælle om
kvaliteten af data, og det har betydning for, hvordan man kan bruge dem.

Brugerportalen 2016

Sidste oplæg på konferencen kom
fra Kit Roesen fra KL, der fortalte
om brugerportalsinitiativet, om
processen og de forskellige dele og
tidsgrænser. Det er et emne, vi alle
må forholde os til, for det bliver en
del af vores alles hverdag.
Alt i alt en konference med mange
spændende oplæg, som gav større forståelse for vigtigheden af selv at tage
ansvar for egne digitale fodspor og
vigtigheden af at få drøftet de e
 tiske
aspekter i skoleverdenen. Heldigvis var
der også lejlighed til k ollegiale samtaler på tværs af jobfunktioner, skoler
og kommuner, som er med til at sætte
oplæggene i perspektiv.
Vi kan varmt anbefale en eller
flere af oplægsholderne til en lokal
konference eller kursus.

Pernille Tranberg
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”Hvis læringsmedarbejderen ikke kan nå det hele, må
man fokusere på det mere
udviklingsorienterede - i
stedet for at sige ”jeg nåede
det ikke, fordi jeg skulle
stregkode, plaste, sortere,
alfabetisere og katalogisere”.
Sådan lyder rådet fra Thomas Jensen,
Læringskonsulent i Undervisnings
ministeriet. Som for tiden ofte hører
om rundt om i kommunerne at det
kan være svært at nå det hele og at
man mange steder er i tvivl om hvordan opgaverne i PLC skal prioriteres.
Og om hvad kerneopgaverne er og
hvori det nye består.
Thomas Jensen er uddannet lærer
fra Frederiksberg Seminarium i 2001
med linjefag i dansk og billedkunst,
og siden uddannet i Medier og Kommunikation ved UCC. De første to år
som lærer arbejdede han på Blågård
Skole i København og de følgende 10
år på Dragør Skole. I 2012 blev han
ansat som fagkonsulent for skolebiblioteksområdet i Undervisningsministeriet, hvor han var to dage om ugen
samtidig med at han var læringsvejleder tre dage på Dragør Skole, hvor
han også havde en enkelt klasse i
billedkunst.
- Det var vigtigt for mig at den praksis,
jeg havde på skolen, afspejlede mit
ansvarsområde i ministeriet. Det var
super-meningsfyldt i begge funktioner
– både at være i en praksis omkring
et udviklingsarbejde eller en undervisningssammenhæng, hvor jeg fx
stod med noget computer-bøvl eller
et digitalt værktøj, vejledning, møder
med lærere og materialevalg mandag-

tirsdag-onsdag, og så at sidde her
i ministeriet med de helt samme
problemstillinger, bare i et andet perspektiv, fortæller Thomas Jensen.
Som så siden blev fuldtidsansat i
Undervisningsministeriet, da regeringen i forbindelse med folkeskolereformen dannede et læringskonsulentkorps. Læringskonsulentkorpset
består af cirka 80 personer, de fleste
deltidsansatte, som alle har hhv. en
forvaltnings- eller skoleledelsesbaggrund eller en lærer- eller pædagogisk-faglig baggrund. Læringskonsulentkorpset tilbyder bl.a. etårige
vejledningsforløb, hvor de indgår i
styregrupper med en kommune eller
en skole – der har lige været anden
ansøgningsrunde - og kommer i
det kommende skoleår ud i cirka 35
vejledningsforløb på landsplan.

Kerneopgaverne

- Der er typisk tale om forløb, hvor
en kommune eller en skole gerne
vil have et særligt fokus på læringsmålstyret undervisning. Eller vil have
fokus på lokal kapacitetsopbygning
eller på PLC og ressourcepersoner,
som er temaer, man har kunnet søge,
som der har været stor efterspørgsel
på. Det sidste er noget, jeg selv skal
ud og vejlede om, lige som jeg ofte
holder oplæg om PLCs kerneopgaver.
Hvordan ser du PLCs kerneopgaver
nu og fremover – og hvori består det
nye?
- Hvis vi tager udgangspunkt i bekendtgørelsen, er der dels et formål
og dels nogle opgaver. I formålet har
vi det her med de kulturformidlende
aktiviteter, understøttelse af skoleudviklingsinitiativer i samarbejde
med ledelsen og fokus på læring og
trivsel i en længere og mere varieret
skoledag, altså den understøttende

funktion i forhold til en reformeret
folkeskole, siger Thomas Jensen og
fortsætter:
- Og så er der de konkrete opgaver.
Opgaverne er 1) den klassiske, som
også er kendt fra skolebiblioteket,
dvs. overblik over og formidling af
alle tilgængelige læringsressourcer. I
bekendtgørelsen har man netop valgt
den meget brede betegnelse læringsressourcer, fordi den både dækker
bl.a. bøger og digitale m
 aterialer, altså
Gyldendals og A
 lineas fagportaler og
Clio Online etc., dvs. alle de didaktiserede materialer, men også dem der i
udgangspunktet ikke var tænkt som
sådan, men som i stor stil bruges i
undervisningen, fx YouTube, Vimeo
eller Prezi. Digitale værktøjer, som har
et kæmpe potentiale for læring i den
rigtige sammenhæng eller med det
rigtige greb, men som ikke er lavet
med pædagogik, undervisning eller
læring for øje.
Men er det ikke en opgave, som hele
tiden har været der, nu bare med
større fokus på det digitale?
- Den opgave har altid været der,
men den gamle bekendtgørelse er
jo skrevet i en anden tid - den er helt
enkelt skrevet før nettet – og med
termen læringsressourcer er inten
tionen at få hele spektret med.

PLC som ambassadører

Hertil kommer så bl.a. PLCs rolle i
forhold til videndeling om den nyeste
forskning – det er vel nyt?
- Ja, det er så opgave 2, som handler
om at PLC på baggrund af Fælles Mål
støtter lærere og pædagogisk personale i planlægning, gennemførelse
og evaluering af undervisningen,
bl.a. med udgangspunkt i de digitale
medier. Et område som vi fra ministe-

Når jeg er ude og holde oplæg, slutter jeg tit af med
at vise en slide hvor der står ”små skridt …” Det gør
jeg, fordi man skal være opmærksom på ikke at slå
for store brød op, mener Thomas Jensen.
Foto: Undervisningsministeret

riets side tror på, at der er nødt til at
være nogen som er ambassadører for
på skolen, dvs. nogen der kan vejlede
i hvad de digitale medier kan i en
pædagogisk praksis.
- Der er også punktet pædagogisk
praksis og læring og så det, du
nævner, med den nyeste viden om
målstyret undervisning, som h
 ænger
sammen med formålet: At sætte
viden om læring i spil på skolen. Der
er et stærkt ønske fra politisk hold
om at man begrunder sin praksis,
dvs. at man forholder sig til hvad
forskningen fortæller os om hvad
der virker og hvordan. Der er stærke
indicier for at hvis man er klar på sine
mål, arbejder anvendelses-orienteret
og er en tydelig og struktureret
leder af et klasserum, så er der større
chance for – uagtet elevernes sociale
baggrund - at eleverne flytter sig.
Både for at nå fagligt længere med
eleverne og for at de trives bedre.
Der er dog ikke nogen evidens for
at mere digitalisering betyder mere
læring?

- Nej, måske ikke entydigt, men en
forskningskortlægning fra 2014 peger
blandt andet på at it-understøttede
indsatser har positiv effekt på elevernes læring og trivsel (se http://
www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/
Folkeskolereformhjemmeside/2014/
Oktober/081014%20Tvaergaaende%20
strategisk%20notat.pdf, red.).
Men de digitale medier er der jo, internettet er der uomgængeligt, hvorfor vi
er nødt til at forholde os til det. Vi kunne
måske godt som skolevæsen lade som
om det ikke er der, men det ville da være
mærkeligt hvis vi ikke forholdt os til den
virkelighed, vurderer Thomas Jensen.

medier – og at området skal blive
mere kvalificeret. Der er en digitaliseringsstrategi og en samarbejdsaftale
med kommunerne om at inden den
og den dato skal alle skoler have så
og så mange access points og det og
det trådløse netværk osv. Men hvis
tingene bare er som de nu er og kun
sker, fordi det er politisk besluttet,
og uden at man stiller spørgsmål
til, hvad det er it kan i en pædagogisk praksis, så har vi selvfølgelig et
problem …

- Man kan sagtens lave elendig
undervisning med digitale læremidler, men jeg tror også de kan
gøre en positiv forskel – i forhold til
undervisningsdifferentiering og til
at variere undervisningen, til elevernes engagement, fx med hensyn til
forskellige måder at lave logbog på
og elevernes selvevaluering.

- Jo, det mener jeg også! PLC har
– eller kan have – en afgørende
betydning på det her område. Derfor
er det også godt det står skrevet ind
i bekendtgørelsen, dvs. at de digitale
medier er med i forhold til undervisningens planlægning, gennemførelse
og evaluering, fordi det er nødvendigt at der er nogen, der kan vise
gode veje med og give inspiration til,
hvordan man kan arbejde didaktisk
med digitale medier.

- Der er en politisk beslutning om
at vi skal noget med it og digitale

Er det ikke lige præcis her PLC
kommer ind i billedet?
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Et skridt ad gangen …

PLC, dvs. at det er ledelsen der har
ansvaret for at bemande PLC med
dem der har de rigtige kompetencer.

- Ikke nødvendigvis, men det er
meget forskelligt hvor langt man er
nået. Når jeg er ude og holde oplæg,
slutter jeg tit af med at vise en slide
hvor der står ”små skridt …” Det gør
jeg, fordi man skal være opmærksom på ikke at slå for store brød op.
Man skal meget hellere forsøge at
gøre noget, man på forhånd ved at
man kan indfri. Og så skal det vel at
mærke ske i et tæt samarbejde med
skolens ledelse, understreger Thomas
Jensen og tilføjer:

Men der er reelt et behov for inspiration og større klarhed omkring
kerneopgaverne mange steder?

Er læringsmedarbejderne klædt på til
at påtage sig denne opgave?

LæringsCentret
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- PLC er en organisering i skolen, som
må arbejde med det til enhver tid
gældende udviklingsområde. Det er
både en del af formålet og en del af
opgaven at PLC kan være med til at
udpege udviklingsinitiativer i samspil
med skolens ledelse, men s amtidig
kan PLC også udføre og gå et
stykke af vejen i forhold til konkrete
aktiviteter.
- Hvis en skoles fokusområde
for næste år fx er film, kan PLC i
biblioteksundervisningen lave en
introduktion til og vise et udvalg af
børnefilm med fokus på udvalgte
filmiske virkemidler. Derudover kan
PLC sætte et praktisk filmarbejde
i gang, tilbyde redigering og vejledning for de medarbejdere som
skal lave filmproduktioner i deres
klasser eller indgå i den understøttende u
 ndervisning om filmarbejde.
Læringsvejlederne kan også holde
oplæg og gå ind i fagudvalgene
og være med til at kvalificere hvad
filmmediet kan og skal nå i forhold til
Fælles Mål, fx i en natur- eller danskfaglig sammenhæng.
Og det er jo fantastisk når læringsvejledere er fulde af den slags gode ideer
– men hvad gør man dér hvor ideerne
lader vente på sig?
- Jamen, det er jo skoleledelsen
på den enkelte skole der fastlægger m
 ålene og organiseringen for

- Når jeg er ude at holde oplæg er det
egentlig min oplevelse, at så snart
jeg kommer med nogle billeder på,
hvordan opgaverne kan gribes an, så
kan folk godt selv se det for sig. Det
sker jeg fortæller om konkrete udviklingsprojekter, men selvom man ofte
kan tage andres erfaringer med ind,
er det samtidig sådan, at hver skole
befinder sig ét bestemt sted. Derfor
må man tage udgangspunkt i deres
virkelighed og jeg forholder mig nok
mere lyttende … Det er jo ikke sådan
at ministeriet kommer med anvisninger på, hvordan opgaverne bør
løses og fx opfinder det omgivende
samfund eller hvordan samarbejdet
kan finde sted.

Ministeriel opfølgning

Hvordan følger I op på om skolerne
imødekommer intentionerne i bekendtgørelsen - hvad gør man ved en
skole som ikke rigtig flytter sig ud af
stedet?
- Altså, du mener om ministeriet kommer efter dem med en stor hammer?
Ja, eller hvordan sikrer I at der sker
en implementering, når der nu er så
store forskelle på hvor langt man er
fra kommune til kommune og bare
fra skole til skole?
- Der er kæmpestore forskelle. Det
er jo ikke sådan, at vi kommer fra
centralt hold og dikterer, at nu skal
der på hver skole være 300 kvadratmeters lokale med ovenlys og de
her digitale faciliteter og det her
vejlederkorps. Selvom det måske kan
lyde besnærende, ville det jo være
stik imod den aftale og den arbejdsdeling der er mellem ministeriet og
kommunerne, hvor kommunerne
selv har et stort forvaltningsansvar,
mener Thomas Jensen og fortsætter:

- Selvfølgelig er det ikke hensigtsmæssigt hvis der er nogen, der slet
ikke gør noget, hvis det er dét der
er tilfældet. Min egen oplevelse er
nu at det med den nye bekendt
gørelse er blevet meget nemmere
at få skolelederne i tale. Det er som
om den tydeligere gør PLC til en
organisering, som ledelsen kan
se kan bruges til at fremme nogle
skoleudviklingsinitiativer. Så kan det
godt være at noget af det klassiske
skolebiblioteksarbejde for en tid må
træde lidt i baggrunden. Men hvis
læringsvejlederen ikke kan nå det
hele, er det mit råd at man vælger
at fokusere på det mere udviklingsorienterede, i stedet for at sige ”jeg
nåede det ikke, fordi jeg skulle stregkode, plaste, sortere, alfabetisere og
katalogisere”.
Og så må alfabetiseringen få lov
til at sejle lidt …
- Mnja, i hvert fald i en periode. Eller
man må kigge på om der er nogle
andre medarbejdere, der kan gøre
noget. Mange skoler inviterer elever
og andre ind for at overtage dele af
arbejdet og ser i det hele taget på
om der er andre måde at organisere
sig på.

Vejlednings-katalog

En anden oplagt mulighed for at
få mere retning på udviklingen af
læringscentret er ifølge Thomas
Jensen at gå om bord i det digitale
vejlednings- og inspirationsmateriale,
som Undervisningsministeriet udgav
i maj 2015 og som ligger på EMU
vidensportal. Materialet henvender
sig til forvaltninger, skoleledelser,
lærere og pædagoger og fortæller
dels om hvordan man kan organisere
PLC og dels om lovgrundlaget.
- Det er et rimeligt omfattende
materiale, der naturligvis ikke
beskriver alle dele af en daglig praksis, men dog giver nogle gode eksempler plukket rundt om i l andet.
Det er ment som et d
 ynamisk
materiale, som løbende kan
suppleres med praktiske e
 ksempler,

som er målrettet til hver af de tre
målgrupper. Vi er jo lidt i et limbo,
hvor nogen allerede gør noget,
men bekendtgørelsen er også så
ny at der er tale om en udvikling,
som mange steder først skal til at
gå i gang. Først og fremmest er der
behov for et ændret fokus. Derfor er
nogle af de eksempler, vi har med,
konstruerede, mens andre er real
life-eksempler.

som I nu hedder – har spurgt til om
der ikke kom en vejledning. Nogle
steder har PLC nok været lidt under
radaren for lederens blik, så her
håber jeg at materialet både kan
virke inspirerende for skoleledelser i
forhold til at få øje på hvad PLC kan
bruges til, men også for medarbejdere, som nu kan tænke sig selv mere
systematisk ind i en skoleudviklingssammenhæng.

- Derudover er der eksempler på
hvad nogle kommuner konkret har
gjort, fx links til visions- og handle
planer, funktionsbeskrivelser m.v.
Desuden er der et bånd til alle
målgrupper om relevant forskning,
en værktøjskasse med gratis digitale
værktøjer og endelig et enkelt modul
om PLCs samarbejdspartnere.

- Masser af skoler er godt med og
har måske endda været på forkant
med udviklingen i årevis – jamen,
det er da bare fint! Det er jo en af
vanskelighederne ved at lave en
bekendtgørelse, som dels udfordrer
nogen og samtidig flugter sin tid og
har en eller anden fremtid indbygget
i sig. Så selvfølgelig vil der være dem
som siger, at det her, det indhegner
fuldstændig det, vi allerede gør.
Men der vil også være dem, der
siger, at det ikke lige er dér de er …
I vejledningen er det udviklings- og

- Der har været stor efterspørgsel
på vejledningen og jeg ved også at
Danmarks Skolebibliotekarer – eller
Pædagogisk LæringsCenterForening,

SPAR o1d0ee%
tiket ter

vejledningsfunktionen der meget
tydeligt skrives frem, dvs. PLC som
katalysator for lokal skoleudvikling
og for vejledning.
2. del af interviewet med Thomas
Jensen bringes i næste nummer af
LæringsCentret og har fokus på PLC
som center og katalysator for al vejledning på skolen.
På emu.dk kan man finde vejlednings- og inspirationsmateriale om
det pædagogiske læringscenter her:
Lærere og pædagogisk personale:
http://www.emu.dk/modul/
p%C3%A6dagogiske-l%C3%
A6ringscentre-intro
Skoleledelse:
http://www.emu.dk/modul/
p%C3%A6dagogiske-l%C3%
A6ringscentre-2
Forvaltning:
http://www.emu.dk/
modul/p%C3%A6dagogiskel%C3%A6ringscentre-1
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Af Søren Fanø, Cand.pæd., master i
børnelitteratur, lektor i dansk ved
VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

juni 2015

Om udgivelser til børn og
unge - og hvad med drengene, drengelæseren og
drengerøven?
Når man sidder i mødelokalet på
Forlaget Turbine i Balticagade i 8000
Arhus C, lader man sig let distrahere
af den skønne udsigt ind mod byen,
og af tankerne om alle de skibsværftsarbejdere der engang færdedes i området i røg, støj og møg.
I dag er det helt andre firmaer, der
holder til på tangen ud i havnen.
I et forhenværende kornlager i nr.
10, bl.a. Forlaget Turbine og dets 15
medarbejdere.
Forlaget blev grundlagt i 2004 af
bibliotekaruddannede Ulrik T. Skafte
og har siden været i konstant vækst, så
det i dag har 15 fast ansatte, en ledelses- og ejergruppe på fire og en række
freelanceansatte. Forlaget har i årenes
løb udviklet sig til et mediehus, hvor
filmproduktion er sidste skud på stammen. Men det er en anden historie.
Sidste år udgav Forlaget Turbine i alt
cirka 400 større og mindre udgivelser
i alle genrer, fra små læselet-bøger til
store fagbøger. Af disse udgivelser var
de 100 målrettet mod boghandlen,
mens de øvrige 300 blev udgivet til
skolernes læringscentre, til biblioteker og til institutioner, og hvor rigtig
mange kan kategoriseres som børneog ungdomslitteratur. Det er forlagets
mål at udgive fem store eller små
bøger om ugen til børn og unge.

Bøger - især til drenge

Denne artikel er baseret på samtaler
med de to redaktører Gry Kappel
Jensen og Anne Krogh Hørning som
er ansvarlige for udgivelserne rettet
mod børn og unge. Fokus for samtalerne var, hvilke tanker forlaget gør sig
om at vinde drengene som læsere.
Uden at ville være stigmatiserende,
så er ikke for meget sagt at mange
drenge ikke meget for at læse store
bøger. De læser gerne billedfagbøger,
men det er svært at ramme de forskellige målgrupper præcist, hvilket også
vil fremgå af det efterfølgende.
Med serier som ”Min første bog”,
”Jeg læser,” og ”Dynamo” rammer
forlaget lige ned i det enorme marked, der er for læsetræningsbøger,
og adskillige af bøgerne er målrettet drengene. Det gælder de små
letlæste fodboldbiografier i ”Min
første bog” om eksempelvis fodboldspillerne Ronaldo og Daniel Agger,
hvor teksten er yderst begrænset og

hvor billedsiden trækker det største
læs, suppleret af QR-koder, der viser
hen til videoer, hvor man kan se sine
helte spille. Asker Hedegaard Boyes
bog om Daniel Agger, udgivet i 2013,
er blandt de tre finalister til dette års
Orlapris.
Konceptet for serien ”Jeg læser” er
det samme; men denne serie små
”fagbøger” er i høj grad rettet mod
drenge, der allerede har knækket
læsekoden og er på vej til at blive
læsere. I de bøger, jeg har læst, er
det lidt tilfældigt, hvad forfatterne
har valgt at fortælle om henholdsvis løven, Bayern München og
Manchester United. Kravet om at
teksten skal være særdeles letlæst
skaber nogle meget store ”tomme
pladser” i teksten som læseren selv
skal udfylde. Der springes uden klare
overgange fra Robben til Hitler, og
det er billedsiden, og læserens førviden, der trækker det meste af læsset
og skaber sammenhæng i bøgerne.
De meget fængende fotos på omslag
et skal dog nok sørge for at bøgerne
kommer med hjem i rygsækken.

Astronauter kan ikke
bøvse i rummet

Ser man generelt på forlagets
udgivelser er der mange sportsbiografier og fagbøger til drenge i alle
aldre – også ovre i den skægge og
fængende afdeling som Mitchell
Symons ”Sådan dræber en wombat

Asker Hedegaard Boyes bog om
Daniel Agger, udgivet i 2013, er
blandt de tre finalister til dette
års Orlapris.

“Vildmarken” kan samlet læses som et generationsportræt, hvor h
 ovedpersonerne
bliver ældre fra fortælling til fortælling, samtidig med at de bliver mere reflekterede
og eftertænksomme.
med røven,” der bibringer læseren
en forrygende mængde (ir)relevant
viden, som fx: ”Astronauter kan ikke
bøvse i rummet. Der findes nemlig
ingen tyngdekraft, der kan skille
væske og gas i maven.”
”Dynamo” er en serie til tweens,
teenagere og unge, bøger der er
letlæselige og som bl.a. rummer titler
af Dorte Lilmose, Carsten Flink og Gry
Kappel Jensen. De er henvendt til
den lidt mere rutinerede læser, men
er også bundet op på, at udgivelserne skal have så lavt et lix-tal som
muligt. Det er der kommet spændende bøger ud af, som Lilmoses gyser,
”Dødens mobil” hvor Carls mobil gør
sig selvstændig, eller Kappel Jensens
serie om drengen Willy, der i bind
1 så gerne vil have en tatovering.

Journalisten, bjergbestigeren
og forfatteren Steffen Kjærs
meget maskuline "Vildmarken”
vil nok tiltrække udskolingsdrengene, der som figurerne i
fortællingerne drømmer om at
komme ud på deres livs eventyr.

Det går helt galt. Jeg har tidligere
anmeldt Jane Susanne Andersens,
”Noans mærke” og konstateret, at det
er forbløffende, at man kan lave så
spændende en fantasy-historie, når
man har så store sproglige bindinger
(lix 10). Bogen kunne i mine øjne fint
være en kandidat til Skriverprisen
2015.

I krig og på flugt

Dorte Lilmose blev tildelt Skriver
prisen i 2014 for dokumentar
romanen ”Dræb eller dø” om de to
børnesoldater Rajab og Mali og deres
ubeskriveligt barske og umenneskelige oplevelser i Afrika. Bogen bør
læses i grundskolens udskoling, men
den er ikke en typisk udgivelse til
børn. Voksne kan med stort udbytte
læse med.

Den barske grafiske roman til voksne
”Wave and smile” om tyske soldater
i Afghanistan af Arne Jysch kan
supplere læsningen af andre værker
om det danske militære engagement
som bl.a. Sanne Søndergaards
ungdomsroman ”Hell Man” (2012).
Den fortæller samme historie med
billeder og der er rigeligt at tage fat i
danskfagligt for drengelæseren i den
meget vellykkede grafiske roman.
Turbine har netop udgivet norske
Simon Strangers anmelderroste,
højaktuelle ungdomsroman om
flygtningestrømmene, ”Dem, der
ikke findes.” Bogen er tredje bind,
efter ”Barsakh” og ”Verdensredderne”, om den nu 18-årige Emilie
og hendes møde med den forhutlede, i llegale indvandrer fra Ghana,
Samuel, der en morgen banker på
døren til rækkehuset i Oslo. I romanen stilles læseren over for alle de
moralske dilemmaer, vi roder med

13

Bogplast
Dimension

Pris/stk.

Antal

Dimension

PVC-fri
Pris/stk.

34,25

02 cm x 30 m

37,25

04 cm x 30 m

41,50

04 cm x 30 m

48,25

06 cm x 30 m

65,50

06 cm x 30 m

74,50

22 cm x 30 m

182,25

22 cm x 30 m

200,25

14

24 cm x 30 m

198,75

24 cm x 30 m

218,50

Nr. 5

26 cm x 30 m

215,25

26 cm x 30 m

236,50

28 cm x 30 m

231,50

28 cm x 30 m

254,75

30 cm x 30 m

248,25

30 cm x 30 m

274,00

32 cm x 30 m

265,00

32 cm x 30 m

291,25

34 cm x 30 m

281,00

34 cm x 30 m

309,25

36 cm x 30 m

298,00

36 cm x 30 m

327,50

38 cm x 30 m

314,25

38 cm x 30 m

346,50

60 cm x 30 m

496,00

60 cm x 30 m

545,75

LæringsCentret

02 cm x 30 m

Bogplast
Antal

- hurtigt og billigere!
Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb
over kr. 800,Leveringstid maks. 7 dage

juni 2015

Send bestillingssedlen til:
Bibliodan
Låsbygade 67-69
6000 Kolding
eller bestil via vores
hjemmeside

Bibliodan • Tlf.: 70 20 71 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk

i forhold til flygtningeproblematikken. Den endog meget politiske
roman bør også kunne ramme
drengelæseren.

dilemmaer og umenneskelige valg.
Her er den gode drengelæser virkelig
derude, hvor point-of-no-return er
passeret.

”Dem, der ikke findes” er indstillet
til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2015. I løbet af
kort tid udgiver Turbine yderligere
to af de indstillede ungdomsromaner, norske Geir Gulliksen “Joel og
Io. En k ærlighedshistorie” og mere
overraskende og glædeligt, finske
Maria Turtschaninoffs, “Maresi.
Fortællinger fra det røde kloster.”

Fortællingerne tager deres afsæt i
personernes trang til at udfordre sig
selv og til at opsøge nye eventyr.
“Vildmarken” kan samlet læses som
et generationsportræt, hvor de
portrætterede hovedpersoner bliver
ældre fra fortælling til fortælling,
samtidig med at de i takt med deres
stigende alder bliver mere reflekterede og eftertænksomme.

Eventyr i vildmarken

Fortællingerne finder sted i Danmark,
Norge, Sverige, Alperne, Canada og
USA. I hver historie tager hovedpersonerne på en rejse, både rent
bogstaveligt, men også i mental forstand, som sætter dybe spor. Det er
en medrivende inspirationsbog, hvis
historier er fortalt med en indsigt, der
sætter gang i tankevirksomheden
hos læseren. I danskundervisningen vil fortællingerne kunne læses

Endelig kan journalisten, bjergbestigeren og forfatteren Steffen Kjærs
meget maskuline voksenfortællinger
i ”Vildmarken” nok tiltrække udskolingsdrengene, der som figurerne i
fortællingerne drømmer om at komme ud på deres livs eventyr. Mændene er af forskellig alder, når de drager
ud i den barske og voldsomme natur,
der stiller dem over for vanskelige

enkeltvis, eller værket kunne opgives
som hovedværk.
Når man forlader forlaget Turbine, og
tager den smukke elevatortur, med
udsigt over mod domkirken, ned, kan
man ikke lade være med at tænke på,
at det der stadig mangler i forlagets
katalog, er et par dygtige, kendte
DANSKE børne- og ungdomsforfattere, der kunne fungere som magneter og være med til at sikre forlagets
skønlitterære fremtid. Megen af børne- og ungdomslitteraturen i kataloget er oversatte bøger, og gælder det
hovedværkslæsning i udskolingen,
skal bogen som bekendt være dansk
eller skandinavisk. Men det skal nu
nok komme. Elleve år er ingen alder
i forlagsbranchen, og måske er der
også lidt drengerøv over den måde
Forlaget Turbine drives på.
http://www.bogbotten.
dk/?s=Noans+mærke
http://www.turbineforlaget.dk/
velkommen/

Nordisk Totoro møder tupilak

Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Det nordiske og det magiske
går op i en højere enhed hos
Lars Gabel, LæringsCentrets
forside-illustrator i 2015,
som i april modtog Kunst
styrelsens illustratorpris for
sin version af H.C. Andersens
De vilde svaner.
I år har LæringsCentrets læsere på
forsiden af hvert nummer kunnet
følge udviklingen hos et rødt, plysset
og ret specielt – for ikke at sige nuttet
- dyr af en slags. Hvilket man heldigvis fortsat vil kunne. Grunden er, at
Mette Finderup som bekendt modtog det der dengang hed Danmarks
Skolebibliotekarers Børnebogspris
i 2014, hvorfor Lars Gabel som én

af forfatterens foretrukne og ofte
benyttede illustratorer, stod bag årets
pris-plakat og siden blev bedt om at
illustrere LæringsCentrets forsider.
Jeg har sat Lars Gabel i stævne i hans
værkstedsfællesskab ved navn Pinligt
Selskab, som med skiftende lejere har
eksisteret på samme adresse i en lejlighed på 6. sal på Nørrebro i København siden 1986 - selv har han været
med i to omgange, senest siden 2009.
For at ønske ham tillykke med pristildelingen og for at få indblik i hans
inspirationskilder
og arbejdsmåder
samt – om muligt –
for at få løftet sløret
for, hvad det egentlig er for en fætter
der har prydet LæringsCentrets sidste
fem forsider.

Er det et dyr eller et væsen – måske en
nordisk udgave af japanske Hayao
Miyazakis Totoro-figur?
- Tja, det kan man måske godt sige …
I hvert fald er jeg helt klart inspireret
af Manga – og i det hele taget af det
magiske. Jeg tror egentlig bare jeg
ville lave noget, som du ikke kan
finde i naturen … Og farverne rød
og blå kan du jo ikke finde i naturen
på den måde, som man ser dem her,
vel? Så ja, den skiller sig jo virkelig
ud på sin opdagelsesrejse, også på

Uddrag fra komiteens begrundelse for indstillingen af
Lars Gabel til Kunststyrelsens Illustratorpris 2015:
”Lars Gabels illustrationer er lavet i smuk overensstemmelse
med både det eventyrlige og det foruroligende i Andersens
eventyr. ’Det var et skilderi, p
 rægtigere end hun havde set
noget før’, tænker Elisa, da hun ser skyggen af sig selv og de
flyvende svaner aftegnet på en sky. Det samme tænker læseren
om Lars Gabels illustrationer ved endt læsning: Prægtigt!”
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forsiden af det her nummer af bladet,
hvor den er kommet til Grønland og
møder nogle tupilakker, siger Lars
Gabel.

Frihed til at tage chancer

Han er uddannet fra Designskolen
i Kolding tilbage i 1999, dengang
alting blev tegnet og farvelagt i
hånden. I dag foregår alt digitalt,
så faktisk har Lars Gabel efter eget
udsagn stort set ikke haft en blyant
i hånden de sidste fem år – bortset
lige fra når han tager ”mentale noter”
inden en ny opgave.
- Det har givet en enorm frihed for
mig! Alt går meget hurtigere og det
er langt nemmere at prøve ting af

og tage chancer. Nu kan jeg bare
kaste mig ud i det uden risiko, fx
prøve bestemte farver og teknikker
af uden at skulle tegne det hele om
igen, så det har betydet en kæmpe
mental frihed.
Man skulle tro det godt kunne give
lidt præstationsangst at kaste sig
over et eventyr af H.C. Andersen
– ikke mindst med tanke på dine
forgængere blandt illustratorer?
- Ja, men jeg prøver at lade være med
at kigge på mine forgængere som fx
Sven Otto S eller østrigske Lisbeth
Zwerger, som har illustreret ham
uopnåeligt godt og helt fantastisk,
erklærer Lars Gabel.

Så hvordan forbereder du dig på
sådan en opgave?
- Jeg skriver mentale noter ned – dvs.
farver, stemninger og billeder, jeg ser
for mig. Som regel har jeg det godt
når jeg er midt i processen, men lige
så snart jeg har afleveret det, kan jeg
slet ikke holde det ud. Jeg ser fejl alle
vegne – tekniske fejl og alt muligt
– og kan kun få øje på hvordan jeg
burde have gjort. Desværre er det faktisk kun blevet værre med årene. Jeg
er nu stadig glad for illustrationerne
til De vilde svaner, tror jeg nok, og
derudover er det naturligvis en dejlig
selvbekræftelse at få en pris!
Sammen med æren fulgte i øvrigt

75.000 kr, da Lars Gabel i april
modtog Kunststyrelsens Illustrator
pris 2015 for sit arbejde med H.C.
Andersens De vilde svaner, der er
udgivet af forlaget Carlsen. (Se
anmeldelsen af De vilde svaner i
Jeg har lige læst, red.)

bejde med Morten Dürr, som efter
planen skal udkomme til efteråret,
samt en graphic novel med Kenneth
Bøgh Andersen, som er sat til at udkomme I begyndelsen af 2017.

Vild med Snedronningen

Du lader til at have godt gang i bestillingsopgaverne – har du aldrig lyst til
at lave dit eget projekt?

Netop nu er Lars Gabel bl.a. i gang
med at lave en tegneserie i samar-

- Lige for tiden går det godt og jeg
har nok at lave, især bogomslag, men
det kan selvfølgelig ændre sig. Da
jeg var nyuddannet havde jeg ikke
så mange opgaver og måtte somme
tider tage andet arbejde fordi mine
dagpenge løb ud – fx var jeg vagt på
Glyptoteket. Nu har jeg rundt regnet
en meget almindelig 37-timers

Lars Gabel fortæller at han som barn
ofte fik læst H.C. Andersens eventyr
højt af sin mor, dog i sær yndlingseventyret Snedronningen, som hun
til sidst blev træt af at læse højt så
ofte, at hun indtalte det på bånd, så
han kunne høre det efter behov.

arbejdsuge, hvor jeg i perioder har
opgaver, der betyder at jeg arbejder
om aftenen og andre gange kan
gå tidligt hjem. Ferie holder jeg
sjældent, det burde jeg nok gøre
noget mere …
- Jeg er født og opvokset i Thule
og senere på Diskoøen – måske
er det derfor jeg var så vild med
Snedronningen - men selvom jeg
kun har været der én gang siden i mit
voksne liv, skulle det helt klart være
med udgangspunkt i Grønland, hvis
jeg skulle lave noget mere personligt
en dag ... Indtil videre har jeg ikke
rigtig haft tid eller behov, synes jeg,
men det kunne være sjovt at få lov til
at prøve en dag.
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Mindre kan gøre det. Til
gengæld er det essentielt at
eleverne forstår, hvad det er,
de læser. Og at de lærer at
stoppe op og tænke over og
stille spørgsmål til teksterne
– frem for bare at jage dem
igennem.
I de senere år har der været stigende
fokus på, at børn får knækket læsekoden. Læsebånd i skolen, stillelæsning eller 20-30 minutters læsning
derhjemme hver dag. Fint nok alt
sammen, men hvad med forståelsen
af det læste? Læsning uden forståelse
giver jo ikke læring, mener Merete
Brudholm.
Hun er lektor, cand. pæd. og lærebogsforfatter og beskæftiger sig med
hvordan man netop ved at arbejde
med forståelsen kan styrke børnenes
læsekompetencer og læselyst. Som
freelance projekt- og proceskonsulent har Merete Brudholm arbejdet
med skoleudvikling med særligt
fokus på læsning, læseforståelse,
læsning i alle fag/faglig læsning og
været med at udarbejde handle
planer for læsning for skolevæsener
og skoler. Desuden har hun stået for
udviklingsprojekter og kørt efteruddannelses-kurser for kommuner og
skoler, senest især om undervisning i
læseforståelse konkretiseret ved brug
af bogmærket De fantastiske fire og
evalueringsstrategien De fire døre.
- På baggrund af mit arbejde og
de mange undersøgelser, jeg har
været med til at lave på det her felt

i folkeskolen gennem mere end 30
år – sammenholdt med den nyeste
internationale, især amerikanske,
forskning – må jeg konstatere, at
mange elever oplever problemer
med læseforståelsen. Det gælder helt
fra de små klasser og op til udskolingen og fortsætter måske i virkeligheden på gymnasie-niveau og
videre frem, hvor både ordforrådet
og læsehastigheden generelt er alt
for dårlig, fastslår Merete Brudholm
og tilføjer:
- For mange elever på gymnasiet er
”lektiebyrden” for stor til at de kan
nå at sætte sig ordentligt ind i stoffet. Og når man ikke kan følge med,
mister man som bekendt overblikket,
det gælder for store såvel som for
små.
Med den risiko at man må opgive og
droppe ud af undervisningssystemet
eller - hvilket måske er lige så uheldigt - fortsætter uden at få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen …
- Ja, og hvad er egentlig værst? Det
er i hvert fald et kæmpe problem
hvis forståelsen ikke er til stede! Min
første bog om emnet skrev jeg simpelthen i frustration over hvor galt
det stod til - og så selvfølgelig for at
sætte fokus på problemet i et forsøg
på at få gjort noget ved det.
Bogen, Merete Brudholm her hentyder til, er Læseforståelse - hvorfor
og hvordan? fra 2001, som i 2011
udkom i en ny revideret udgave på
Akademisk Forlag.

Læseforståelse i alle fag
I følge Merete Brudholm har læseforståelsens betydning for læring

aldrig haft samme bevågenhed som
eksempelvis problemer med afkodningen, men med indførelsen af De
nationale test er lærerne blevet mere
opmærksomme på såvel sprog som
tekstforståelsen – altså læseforståelsen. Undervisningen i læseforståelse
er også nu en naturlig del af undervisningen i læsning i læreruddannelsen.
- Der sidder en del lærere rundt omkring, der aldrig er blevet undervist i
læseforståelse, men heldigvis er der
rigtig mange læse- og læringsvejledere, der gør en kæmpe indsats på
området, og jeg oplever også at de
nye lærere er mere opmærksomme
på læseforståelsen, fortæller Merete
Brudholm.
God læsekompetence kræver, ifølge
Merete Brudholm, en automatiseret
afkodning og en god læseforståelse,
som bl.a. omfatter kendskab til og
anvendelse af relevante læseforståelsesstrategier. Dette forudsætter i
relation til læseforståelsen kontinuerlig undervisning, efter som teksterne
hele tiden bliver vanskeligere. Eleven
skal udfordres så de individuelle mål
for læringen flytter sig.
- Først er det nødvendigt at slå fast,
at læsning er en kompetence på
tværs af fag, hvorfor der skal arbejdes
med læseforståelse i alle fag. Mange
faglærere har ikke den store interesse
i læseforståelse, men mener nok det
er noget der mest hører til i dansk
undervisningen og ikke har betydning for et fag som fx matematik.
Men her tager de fejl! Det er jo netop
faglærerne, der har styr på fag-terminologien, på hvordan lærebøgerne
i netop deres fag er opbygget og

professorer i litteratur!
dermed er bedst til at undervise i
læseforståelse på deres felt, fastslår
Merete Brudholm.

regler for forskellige klassetrin og for
undervisning i hhv. skøn- og faglitte
rære tekster?

fire læsestrategier er anvendelige på
alle klassetrin i alle fag. Det er enkelt
og lige til at gå til.

- Der skal løbende undervisning i
læseforståelse til. Det nytter ikke
noget at tro, at eleverne kan nøjes
med at lære at læse en gang for alle i
indskolingen. Læsning og læseforståelse skal passes og stimuleres.

- Dét, der skal til, er i bund og grund
struktur! Det gør det nemmere at
styre såvel som at måle og holder
dermed undervisningen på sporet.
Én måde at gøre det på kan være
bogmærket De fantastiske fire, hvis

De fantastiske fire er udviklet af
Merete Brudholm efter amerikansk
forbillede. Bogmærket kan downloades fra nettet, kopieres, foldes og
klippes ud af alle, der har lyst til at
tage det i brug. Systemet går i al sin

Vil det sige at læsebånd, stillelæsning
og hvad det nu ellers hedder ikke
duer længere?
- Jo, men eleverne skal vide hvad
læseformålet er. Hvorfor skal de læse
hver dag og hvorfor lige netop denne
teksttype? Der skal tales rigtig meget
om det, der bliver læst. Det hjælper
ikke noget at elevernes læsehastighed forbedres, hvis læseforståelsen
ikke kan følge med. Det handler
også om at undervise, så eleverne
hele tiden spørger sig selv, om de nu
forstår det de læser. Og det handler
både om at forstå de enkelte ords betydning, men også om at læse mellem linjerne, siger Merete Brudholm.

De fantastiske fire

- Når jeg spørger lærerne om de
underviser i læseforståelse siger
de ”Ja, vi snakker da om teksten.”
Problemet er bare, når at jeg beder
eleverne om deres udlægning, lyder
svaret: ”Åh nej, skal vi nu til at tænke
selv!” Ligesom læsebånd i sig selv ikke
er nok, det er heller ikke godt nok
bare at snakke om teksten, der skal
målrettede strategier til for at opnå
god læsekompetence, fastslår Merete
Brudholm.
Hvad er så en god og målrettet læseforståelsesstrategi - er der forskelige

Merete Brudholm: Læsning er en kompetence på tværs af
fag, hvorfor der skal arbejdes med læseforståelse i alle fag.
Foto: Henning Brudholm
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enkelhed ud på at eleverne skal 1)
forudsige, hvad de tror der kommer
til at ske (ved hjælp af spor i teksten
og/eller illustrationerne), 2) spørge
til hvad de læser (nogle svar findes i
teksten, andre må de selv tænke sig
til), 3) opklare betydningen af svære
ord og udtryk (læse igen, se om det
giver mening, læse videre, spørge sin
makker, udtale og stave ord) og 4)
opsummere teksten (sammenfatte
hovedpunkter i rigtig rækkefølge).
- Andre strategier kan være at anvende forskellige typer af slides eller
ordkort, fx fortællingspyramiden,
det glade eller det triste fortælleansigt, ordforrådstræet og hvad de nu
ellers hedder alle sammen, som man
kender og har succes med at bruge
ude på skolerne. Hovedsagen er at
man går systematisk frem, så eleverne bliver fortrolige med den valgte
fremgangsmåde, og at man bruger
samme strategier i alle fag, understreger Merete Brudholm.

teksterne både forfra og bagfra eller
være de rene litteratur-professorer,
som spørgsmålene i nogle lærebøger
lægger op til. Mindre kan gøre det
– hvis altså ikke man helt vil fratage
eleverne deres mod og lyst på at gå
videre med bøgerne. De forhåndsstillede spørgsmål har sjældent den
samme positive effekt som dem, man
udtænker sammen og stiller sig selv
og hinanden i den konkrete læsesituation i klassen og ude i mindre
grupper.
Merete Brudholm understreger at
bøgerne i hendes øjne stadig er
utrolig vigtige at holde fast i netop i
en tid, hvor så mange børn og unge
konstant er online på nettet og de
sociale medier via telefoner og andre
gadjets. Al den støj på linjen bekymrer hende, fordi hun mener at disse
forstyrrelser risikerer at gå ud over
både koncentration og indlæring.

Stil større krav til
teksterne

- Reelt ved vi endnu ikke hvordan
det påvirker koncentrationsevnen,
når man hele tiden lader sig afbryde,
siger Merete Brudholm og fortsætter:

- Men det betyder vel at mærke ikke
at eleverne skal kunne analysere

- I relation til faglitteraturen volder
det specifikke ordforråd og de
mange multimodale tekster også en
del elever forståelsesvanskeligheder.
Der er behov for at stille højere krav
til udformningen af faglitterære tekster. Én ting er at eleverne ofte synes
det er svært at løse tekstopgaver
– og jeg oplever faktisk ofte elever i
udskolingen, som føler at opgaven
er nærmest uoverskuelig, når de skal
læse og forholde sig til en tekst på
bare seks-syv sider – men det gør
det altså ikke ligefrem nemmere, når
teksten er dårligt eller ubehjælpsomt
formuleret.

Hun tilføjer at det også kan være udmærket, når svære ord står fremhævet
og forklaret i skønlitterære såvel som i
faglitterære bøger, selv om det somme
tider viser sig at være nogle helt andre
ord, børnene finder svære, end dem
man havde regnet med. Læseforståelse handler ifølge Merete Brudholm
om meget mere end sprogforståelse,
men fx også om at kunne stille de
rette følgeslutnings-spørgsmål, eller
inferens-spørgsmål, som gør læseren i
stand til at drage nogle logiske følgeslutninger ud fra det læste.

- Der brug for nogle læsbarhedsanalyser, hvor man ser på hvad der
gør en tekst hhv. let eller svær at
læse og forstå. Generelt er der behov
for at for at stramme op hvad angår
sproget, hvilket både stiller krav til
fagbogsforfatterne men så sandelig
også til forlagsredaktørerne.

Den svære inklusion

Endelig påpeger Merete Brudholm at
mange elever slås med helt elementære danskfaglige problemer:
- Jeg får ofte spørgsmål som ”de
der hvem- og hvad-ord, det er da
udsagnsord, er det ikke?” Og tænk
bare på hvor vigtigt det er at være
opmærksom på, hvordan man anvender de små forholdsord – fx ”han
var lille og tyk” i stedet for ”han var
lille, men tyk” … Ja, jeg kunne blive
ved med at komme med eksempler
på, hvilke områder det nu som før er
nødvendigt at undervise systematisk
i for at skabe en bedre læseforståelse
– fx sprogforståelse.
Ifølge Merete Brudholm er det derfor
helt afgørende at begynde med den
systematiske undervisning i læseforståelse så tidligt som muligt, for jo
ældre eleverne er før desto sværere
bliver det at opnå gode resultater
og skabe grobund for glæden ved at
læse og skrive.
- Det er klart at de lydrette tekster i 1.
klasse ikke altid er lige sindsoprivende
spændende, men det er heller ikke
nødvendigvis intentionen. Disse tekster skal hjælpe eleverne med at blive
gode tekniske læsere, dvs. automatiserede afkodere. Læse- eller sprogforståelsen kan man så fx arbejde med
gennem oplæsning af spændende

 istorier og fx ved dialogisk oplæsning
h
kan man heldigvis få en masse sjovt
ud af at tale sammen om teksterne,
mener Merete Brudholm og tilføjer:
- Måske skal man så ind imellem gå
i mindre grupper, fordi der er store
forskelle på børnenes niveau … Alt
andet lige er det som regel sværere
at differentiere, når undervisningen
er meget lærerbogsstyret. Og differentiering inden for læseundervisningen er altså nødvendig, når nogen
først lige skal til at lære bogstaverne,
mens andre allerede både læser og
staver uden vanskeligheder.
- Nu er differentiering ikke noget nyt
princip, men at det er vanskeligt at
praktisere, viser de sidste mange års
praksis. Dilemmaet er ikke er blevet
mindre med folkeskolereformens
krav om øget fokus på elevernes
individuelle læring og på inklusion.
Jeg er bekymret for hvordan man
vil gribe inklusionen an og for hvor
dårlige de børn er, som nu skal inkluderes i skolen. Det stiller meget store
krav til lærerne, der ikke nødvendigvis er uddannet til at tackle den
udfordring, så det bliver spændende
at se hvordan de vil klare opgaven,
siger Merete Brudholm og lægger til:
- Derfor glæder det mig så meget
desto mere når jeg møder læringsvejledere, som er fulde af energi
og gode ideer til hvordan undervisningen i læseforståelse kan og
bør gribes an. Noget jeg som sagt
oplever i stadig stigende grad, når
jeg er ude og holde foredrag og køre
kurser på skolerne. For det er jo lige
præcis via den smittende begejstring
at læsekompetencen og læselysten
kan vokse frem og slå rødder.

De fantastiske fire

FORUDS IG
Brug spor fra teksten eller illustratio
nerne
for at forudsige, hvad der kommer
til at ske.
Jeg tror … fordi …
Jeg tror, der sker det … fordi …

SPØRG
Stil spørgsmål, mens
du læser. Nogle svar
finder du i teksten, og andre
må du tænke dig til.
Jeg gad vide …
Hvem? Hvad? Hvornår? Hvor?
Hvorfor? Hvordan?

OPKLAR
Find ud af betydningen af svære
ord
og udtryk. Jeg forstod ikke (ordet,
udtrykket,
afsnittet), så jeg:
• læser igen • læser videre
• udtaler/staver ordet
• spørger om det giver mening
• spørger min makker

OPSU M MÉR

Sammenfat hovedpunkterne fra teks
ten
i rigtig rækkefølge.
Teksten handler om …
Afsnittet handler om …
Først …
Derefter …
Så …
Til sidst …
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En fantastisk
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Af Bent Rasmussen
Dronning Margrethe har gjort det,
Sussi Bech har gjort det, Svend Otto
S. og mange flere har gjort det, nemlig illustreret H.C. Andersens smukke
eventyr De vilde svaner – og nu har
Lars Gabel altså også gjort det. Lad
det være sagt med det samme: Lars
Gabels illustrationer til De vilde svaner
er enestående smuk illustrationskunst for børn og andre barnlige
sjæle.
De vilde svaner er et gammelt folkeeventyr, som H. C. Andersen har gendigtet i sin egen version. Det udkom
første gang i 1838, og det er – kort
fortalt – eventyret om de 11 kongesønner, der af den onde steddronning
bliver forvandlet til vilde svaner, og
især om deres søster, prinsesse Elisa,
som modigt drager ud i verden for at
befri dem. Det kan hun kun gøre ved
at strikke 11 brændenældebrynjer, en
til hver bror, og mens arbejdet står på,
må hun ikke sige et eneste ord.

smerter syr dragter af grønne brænde
nælder til sine brødre, så de kan få
deres menneskeskikkelser tilbage.
Fire af siderne er gennemsigtigt
pergament, der giver illustrationerne en tredimensional virkning
med fornem dybde og flertydighed.
Brændenældekåben først i bogen er
illustreret på pergament, hvor man
får en ekstra oplevelse ved at kigge
igennem pergamentsiden. Elisas natlige syner ved et kæmpe træ i skoven
fremtræder ligeledes på pergament,
og det giver en fin virkning, at man
kan adskille og få to forskellige oplevelser ud af det.

Lars Gabels illustrationer er præget
af usædvanlig skønhed, men også
af gru, stor kærlighed og ømhed. Et
meget smukt billede viser Elisa og
en af brødrene som svane, hvor hun
med megen nænsomhed holder
svanehovedet i sine kærlige og
omsorgsfulde hænder.

To pergamentsider har Lars
Gabel valgt at gøre til tekst
sider. Et pragtopslag med
pergamentsiden i midten
viser brødrenes forvandling
fra svaner til mennesker.
Det er gjort elegant med
tegneserieagtige og næsten
filmiske sekvenser, der viser
forskellige stadier i forvandlingen, der skal ske, inden
solen går ned. Den anden
pergamentside med tekst
adskiller et virkelig uhyggeligt opslag med lamier,
hæslige hekse, på kirkegården. Her er grufulde
elementer for alle pengene.

Andre nærbilleder fokuserer på Elisas
hænder, hvor hun under uhyrlige

De uhyggelige elementer
er holdt i blå og violette

toner med en snert af orange i sig,
og desuden bruger Lars Gabel den
grønne farve på en meget smuk og
poetisk måde, men illustrationerne
er også dystre og ildevarslende, helt
i overensstemmelse med H.C.
Andersens tekst.
Meget fornem og smuk udgivelse!

De vilde svaner
Tekst: H.C. Andersen
Illustrationer: Lars Gabel
Carlsen, 2014
44 sider

Konsulent-klummen

Åben skole – Åbent læringsnetværk
Af Anne Herskind, L æringskonsulent,
Fagcenter for Læring og Trivsel,
Holbæk kommune

og udtryk, som led i deres alsidige
personlige udvikling.
Skolefag og kulturelle discipliner
indebærer at der er et formaliseret
samarbejde mellem det formelle
og uformelle læringsmiljø, som
kan være med til at sikre, at
eleven oplever en større grad
af sammenhæng mellem
skoleverdenen og “verden
udenfor skolen”.
Alsidig læring indebærer
forpligtende fællesskaber,
hvor det er nødvendigt at
føle sig som en værdsat del
af et socialt fællesskab for at
trives og udvikles. Ved at deltage
i et kultur- og fritidstilbud, hvor
barnet kan få anerkendelse og
positiv social tilknytning, bliver det
udbytte, som eleven kan forventes at
få af sin skolegang også større.

Hvordan griber vi opgaven an
med at udvikle et godt og velfungerende samarbejde mellem skole, kultur- og foreningsliv, så alle børn får oplevelser
med kunst og kultur som en
del af deres skoleliv?
Med Kulturministeriets Strategi
for skolebørns møde med kunst
og kultur samt Bekendtgørelsen
for PLC ser vi i Holbæk nye muligheder for at udvikle samarbejdet
og kvaliteten af børns dannelse og
læring mellem skole og de kommunale tilbud med musik, kunst, teater og
museer m.m. Formålet med et udvidet
samarbejde med de lokale aktører er at
understøtte de oplevelses- og udviklingsmuligheder, som kunst og kultur
kan give børn og unge, og at bidrage
positivt til dannelse. Vi skal som skole
og kommune være med til at sikre,
at alle børn oplever kunst og kultur i
deres skolegang, og det arbejder vi
med ved at fokusere på:
•

•

 lle børn skal tilgodeses; også
A
dem der ikke møder kunst og
kultur i deres opvækst.
En god og velfungerende
koordinering af - og synlighed
omkring - de eksisterende tilbud
og initiativer, der findes på
området. (kulturstyrelsen 2014)

Vores samarbejde går på to ben:
Dels at børn skal opleve kunst for
kunstens skyld, dels i en didaktiseret ramme. Mange kommuner har
etableret en online kulturtjeneste.
Vi har valgt at gå i samarbejde med
Skolen i virkeligheden.dk, som er
støttet af Friluftrådet, og er blevet

udviklet med mulighed for at blive
en landsdækkende side.
I samarbejdet mellem kultur og skole
er der både et lokalt og et regionalt niveau. Det lokale niveau er de
kulturaktører, som agerer tæt på den
enkelte skole eller har tilbud til alle
skolerne i kommunen. Vi tager afsæt
ud fra en forståelse af, at kultur kan
inddrages på tre forskellige præmisser: 1) kultur for oplevelse, 2) skolefag og kulturelle discipliner, samt 3)
kultur som alsidig læring med fællesskabet som fokus. Det udfordrer os
som skole og som kulturaktør, men vi
håber også meget, at det er med til
at konkretisere vores opgave.
Kultur for oplevelsen indebærer, at
der er mange måder at lære på. Et
varieret kultur- og fritidstilbud er
et godt supplement til den faglige
undervisning i skolen. Eleverne
får mulighed for aktivt at opsøge,
opleve og skabe æstetiske indtryk

Det er denne opgave som læringscenteret skal være med til at udvikle
og udfordre i forhold til vores skole i
og uden for murene. Vi arbejder lige
nu med at skabe grundlaget for, at
den enkelte lærer eller teamet får en
let tilgængelig adgang til kulturen
via www.skolenivirkeligheden.dk
Dette initiativ vil for læringscentret
betyde at der opstår et kulturelt
læringsnetværk mellem skolerne, som
kan gå i dialog med de lokale aktører
for både at konkretisere ønsker, men
også for at få øje på mulighederne.
Vores hensigt er at gå i luften med
denne lokale- og regionale side til
august, og at den vil være med til
at styrke og synliggøre de mange
spændende initiativer, der er på paletten hos de etablerede aktører og hos
dem, som på sigt gerne vil byde ind i
fællesskabet omkring skolen.
Stafetten sendes hermed videre til
John Christiansen fra Roskilde.
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Lette bøger
til unge og voksne
Søren Nyegaard

Berat og
de forsvundne
scootere
LæseLyst, lix 22

Berat og Kasper går sammen på Teknisk Skole. En morgen hører de, der er
forsvundet nogle scootere fra skolen.
Kasper overtaler Berat til, at de skal
prøve at finde tyvene.

Kig efter fjeren,
så får du en let bog!
Læringscentrer kan bestille hos:

Andre kan bestille hos:

NYT DANSK LITTERATURSELSKAB
Gammelsøhøj 9 • 2640 Hedehusene,
Telefon 46 59 55 20
www.ndl.dk
ndl@ndl.dk

BIBLIODAN
Låsbygade 67- 69 • 6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80
www.bibliodan.dk
bibliodan@bibliodan.dk

