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OPSLAGSTAVLEN
Rasmus Klump fylder 65 år

Den 17. november 1951 fik Rasmus Klump
sin debut i Berlingske Aftenavis, og i år fylder han så 65 år. Det fejrer forlaget Carlsen
med et jubilæumssamlebind, der indeholder nogle af de mest kendte og elskede
historier om Rasmus Klump og alle hans
søde og ganske særlige venner om bord på
det gode skib ”Mary”.
Udkommer 1. oktober 2016. 160 sider.

Udviklingspuljen for
folkebiblioteker og PLC

Indsatsområdet Børn og Unge (ansøgningsfrist 1. november 2016)
Formålet med indsatsområdet er:
1. at udvikle nye koncepter for arbejdet
med sprogstimulering af førskolebørn,
gerne med fokus på tværfaglige samarbejder - f.eks. sundhedsplejen og sprogpædagoger – og i samarbejde med børnenes
familier.
2. at udvikle koncepter for frugtbare sam
arbejder mellem biblioteket og folkeskolen,
herunder pædagogiske læringscentre eller
ungdomsuddannelsen, f.eks. om
• læsning og litteratur, gerne med fokus
på varierede og praksisorienterede
undervisningsformer, innovative og
entreprenante læreprocesser og eleven
som kreativ producent
• børns fritidslæsning
• digital dannelse, herunder digitale fodspor, færden på de sociale medier m.m.
• informationssøgning og kildekritik
Der vil blive lagt vægt på, at disse projekter
sigter mod reelle partnerskaber, hvor begge
parter bidrager og får gavn af projektet, og
på inddragelse af andre relevante faglig
heder, eleverne selv og evt. deres familier.
Faglige spørgsmål i relation til ansøgningen
kan rettes til konsulent i Ministeriet for
Børn, Undervisning og ligestilling
Thomas Jensen, tlf. 25 57 41 17,
thomas.jensen@stukuvm.dk

INDHOLD
Iqbal Farooq d. Niende

Manu Sareens herlige figur Iqbal kan i år
fejre 10 års jubilæum med den niende
bog i den populære serie om familien
Farooq, der bor på tredje sal til venstre
i en opgang på Nørrebro i København.
Serien har vundet a dskillige priser,
heriblandt Orlaprisen i 2008, solgt over
80.000 eksemplarer og hører til de
danske bibliotekers mest udlånte. Her
i 10-året for Iqbals ”fødsel” kan Iqbal
også glæde sig over, at serien er blevet
til teaterforestilling, at filmatiseringen
af den første bog i serien blev sidste års
helt store familiefilm i biograferne, og at
Iqbal indtager det store lærred igen til
december, hvor der tilmed også kommer
et brætspil med den populære familie.
I det niende bind, Iqbal Farooq og den
hemmelige ismaskine, sætter Manu
Sareen fokus på miljøet. I tv er der
breaking news. Isbjergene smelter
pludselig hurtigere end ventet på grund
af en mikrobølgestråle. En stråle, der er
så kraftig, at man ikke kan måle sig frem
til den. Så nu er der en oversvømmelse
på vej. Og Æselmand er ude af fængslet.
Han er blevet et godt menneske og
har foræret Rigshospitalet en gigantisk
ismaskine. Desuden har hr. Wibrandt
bestilt en flamme
kaster med
posten. Alt er ved
det gode, gamle
kaos i opgangen,
i skolen og resten
af verden. Utroligt,
at Manu Sareen
kan holde dampen så højt oppe!

Kaninen der så gerne ville sove
får endelig en opfølger

Kaninen der så gerne ville sove blev den
suverænt bedst sælgende bog herhjemme
i 2015. Over 135.000 solgte eksemplarer på
kun seks måneder i Danmark! Nu kommer
der en opfølger, nemlig Elefanten der så
gerne ville sove, der handler om den sødeste, søvnige elefantunge, Ellen, som tager
barnet med på rejse mod søvnen gennem
en magisk skov, hvor hun møder en række
figurer, der hjælper hende til at slappe af og
falde i søvn.
Kaninen der så gerne ville sove, der er skrevet
af svenske Carl-Johan Forssén Ehrlin, var
oprindelig en svensk selvudgivelse, der blev
en international bestseller, nu udkommet i
over 40 lande.
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Så er butikken
åben!
Nye firkanter
på alle hylder

En et tusinde gang læste jeg en
firkantet historie af en mand
ved navn Jensen. I hans hjerne
dukkede den ene historie efter
den anden op. Om prinsesser,
fingre, græs, allehånde dyr
og meget, meget mere.
Pludselig en dag havde han
skrevet tusind historier, og nu
manglede han blot en.

Og for en jeg ved ikke hvilken
gang læste jeg endnu en firkantet historie af digter Jensen, bare
én, men så var det også slut. Underligt og fantastisk på én gang.
Digter Jensen blev hjulpet hele
vejen af Lilian Brøgger, der er en
strålende illustrator – og læser. Så
er butikken åben! Nye firkanter på
alle hylder. Værsgo! Det er aldeles
fænomenalt!
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Hvordan kan PLC understøtte
inklusionen på skolen?
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I dette nummer af LæringsCentret har vi fokus på ”Inklusion”. Begrebet i
sin nuværende betydning fik en opblomstring i 2011, hvor den daværende
regerings målsætning om, at 96 procent af alle børn skal rummes i normalklasserne inden år 2020, blev lanceret.
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Jeg vil ikke her komme ind på den lange diskussion, der fulgte dengang, og som stadig er aktuel, nemlig om regeringens målsætning var en skjult
spareøvelse, eller om det var en indsats, der havde fokus på at give alle børn den
bedst mulige skolegang som basis for deres fremtidige deltagelse i samfundet.
Desværre har det jo vist sig, at det kniber med at få ressourcerne til at følge
barnet, som det ellers blev lovet i festtalerne. Men uanset ens holdning til det
spørgsmål kan mange af os nok bruge mere viden og vejledning om, hvordan
man skaber de bedste forudsætninger for inklusionen.
Det står ikke direkte nævnt i bekendtgørelsen eller i den tilhørende vejledning,
at det er opgaven for PLC, men indirekte er der flere steder, der indikerer, at det
også er en opgave for PLC at understøtte inklusionen.
Allerede i bekendtgørelsens formålsparagraf hedder det: ”Læringscentret skal
fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag…”, og
hvordan kan man fremme læring og trivsel, hvis ikke man har fokus på, hvordan
alle eleverne føler sig inkluderet?
Også i beskrivelsen af opgaverne kan man finde belæg for at have fokus på,
hvordan man understøtter det undervisende personale i at inkludere alle
skolens børn. Det hedder bl.a.: ”På baggrund af Fælles Mål at understøtte det
undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig:
…..
c) pædagogisk praksis og læring,
d) samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel
…..”
Én ting er dog at blive enige om, at det også er en opgave for PLC at hjælpe
inklusionen på vej, men hvordan kan det gøres i praksis?
Som nævnt står der ikke direkte nævnt i vejledningen, hvordan PLC kan
understøtte inklusionen, men flere steder er det nævnt omkring organiseringen
af det pædagogiske læringscenter, at der i teamet kan være en inklusionsvejleder. Og med den store viden PLC har om læringsressourcer, kan det også
være en indgang til vejledningen af det pædagogiske personale. Forhåbentlig
kan indholdet i dette blad også give inspiration til PLC’s
arbejde med inklusion.
Birgitte Reindel, formand
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Se det h-e-l-e barn
Af Eline Mørch Jensen
LæringsCentret
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I Hørsholm satser man på
direkte integration og har
siden sommerferien helt
droppet de traditionelle
modtageklasser for
tosprogede børn. Målet er at
komme det hele barn i møde.
- Det er barnet, der skal være i
centrum, ikke flygtningen, siger
Janie Linius, skolekonsulent i Center
for Dagtilbud og Skole i Hørsholm.
Bemærkningen falder prompte som
svar på spørgsmålet om, hvorfor
Hørsholm kommune siden skolestarten i år har valgt at afskaffe alle
modtageklasser for tosprogede børn
på kommunens 4 skoler. I stedet
arbejder man nu med såkaldt direkte
integration, hvor tosprogede elever
begynder direkte i 0. klasse (eller
på andre klassetrin) og desuden
modtager dansk som andetsprog på
små, aldersblandede hold i skoletiden.
- Derudover får de tilknyttet en
”buddy”, dvs. en klassekammerat som
tager imod og støtter den enkelte i
hverdagen, fx med at finde rundt på
skolen og komme i gang med at lege
med andre i frikvartererne, forklarer
Janie Linius, som tilføjer at buddyrollen i virkeligheden ikke adskiller sig
meget fra den rolle man har, når man
skal tage imod en ny elev i klassen, som
er flyttet til byen fra fx Kalundborg.
Den nye politik på området kommer
i kølvandet på et pilotprojekt, som
sidste år blev gennemført på Usserød
skole, inspireret af en studietur som
repræsentanter fra kommunen foretog
i 2015 i London. Delegationen, som
bl.a. bestod af skole- og dagtilbudsledere, nogle dansk som andetsprogslærere og pædagogiske konsulenter,

tog af sted for at se på de britiske
erfaringer med direkte integration som
et muligt svar på udfordringerne i forbindelse
Direkte integration: I stedet for at begynde i en
med integrationen af et
modtageklasse, begynder den tosprogede elev i
stigende antal tosprogede
den klasse, han eller hun hører til aldersmæssigt,
elever i kommunen. Præcis
modtager dansk som andetsprog på små hold og
hvor mange tosprogede
får tilknyttet en ”buddy” - dvs. en klassekammerat
børn der er i Hørsholm
der kan hjælpe med stort og småt i hverdagen.
kommune, findes der ikke
nogen samlet opgørelse
over, men pt. er antallet af flygtningemodtageklasser er kanaliseret ud
skolebørn opgjort til 45.
på de enkelte skoler, så de har hvert
deres beredskab, understreger Janie
Ifølge Janie Linius drog man af sted
Linius.
med åbent sind, og turen overbeviste
deltagerne om at briterne havde fået
- Det er ingen tvivl om at det handler
gang i en god udvikling:
om helhedssynet. Samtidig er det
vigtigt at understrege at vi kigger
- De havde fået brudt den onde
på det enkelte barn og at indsatsen
cirkel både socialt og fagligt, hvor
er meget håndholdt. Det foregår
alt sammen ret fleksibelt, fx er det
de var gået fra nogle middelmådige
ikke sådan at et barn går glip af sit
resultater og havde fået vendt
yndlingsfag, hvis det ligger i de timer
læringskurven blandt de tosprogede
hvor de tosprogede mødes. Heller ikke
elever. Der var skabt større tilfredshed,
hvis man skal på tur med klassen, for så
lige som også tilsøgningen til skoler
flytter man bare rundt på timerne.
i områder med mange tosprogede
var steget betydeligt, fortæller Janie
Janie Linius tilføjer at der er mulighed
Linius og tilføjer
for at de tosprogede kan samles hver
dag, fx om morgenen eller sidst på
- På skolerne blev sproget leget ind,
eftermiddagen, men uanset hvad
så læringen blev gjort både visuel
tilpasses undervisningen i dansk som
og konkret, fx blev sproget nedbrudt
andetsprog, så det sker i overensi fagbegreber og der blev arbejdet
med barnets forforståelse. Det har
stemmelse med det enkelte barns
inspireret os meget. Derudover har
behov, også om det er fælles- eller
ene-undervisning.
vi bygget på og støttet os til diverse
internationale undersøgelser og
målinger, som bekræfter de positive
- Vi kan allerede nu se at indsatsen
erfaringer med direkte integration,
virker positivt ind på både trivslen
bl.a. i en rapport fra OECD.
og hverdagssproget, men der er
selvfølgelig forskel på hverdagssprog og fagsprog, så endnu kan vi
Handler det ikke også om at
ikke måle på de faglige resultater.
gøre det billigere for kommunen
Vi forventer at se en højere læringsat tage imod flere tosprogede
kurve og agter selv at bruge
elever?
læringsplatformen Min Uddannelse
til at måle progressionen og følge
- Nej, det er på ingen måde en
udviklingen for det enkelte barn, når
spareøvelse, det er vigtigt at slå fast!
vi er kommet længere i forløbet.
Alle de penge der før blev brugt på

Se mere på
A035

gu.dk

LETLÆSNING
SUPER SEJE AYSE
Özlem Cekics Dingoserie om pigen Ayse byder på hverdagshistorier
med vedkommende emner, der taler lige ned i hjertet på læseren.
Hvorfor går Ayse pludselig med tørklæde? Må Ayse have en
kæreste? Og hvorfor må Ayse ikke overnatte hos sin veninde?
Temaerne behandles med varme og indlevelse, og er et fint
udgangspunkt for en dialog i klassen.
■

Bøger til selvstændig læsning og fælles dialog

■

Rigt og farverigt illustreret af Runa Steppinge

■

Målgruppe 8-10 år

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

Af Claus Hjortdal, formand for
Skolelederforeningen
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Fra inklusion til inkluderende
læringsmiljøer. Et styrket
læringsmiljø er en gevinst
for alle elever – særligt for
elever med særlige behov og
desuden en grundlæggende
værdi for grundskolen.
Debatten om det almene og det
specielle har været et tema gennem
rigtig mange år. Sproget er blevet
ændret i forhold til at beskrive
området og de personer, der var
omdrejningspunktet for det vi i
dag vælger at kalde elever med
særlige behov. I 2012 lavede man
en lovændring om inklusion af
elever i den almene undervisning.
Efterfølgende lavede man en aftale
med kommunerne om, at 96 %
af alle elever i folkeskolen skal gå
i almendelen. Som konsekvens
af denne aftale begyndte der en
tilbageførsel fra specialklasser og
–skoler. Man skønnede at det ville
berøre ca. 10.000 elever.
I tiden der fulgte, blev medierne
fulde af historier om børn, der ikke
fik tilstrækkelig støtte, om utilfredse
forældre og børn, der var kede af det
pga. fejlslagen inklusion. Lærere og
pædagoger forstærkede historierne,
idet de havde hænderne fulde af
inklusion, samtidig med de blev ramt
af KLs overenskomstshammer i 2013,
der kom en skolereform i 2014 og
rigtig mange kommuner gennemførte
strukturændringer i samme periode.
På den baggrund valgte regeringen
i sit regeringsudspil ”Sammen om

Danmark” i 2015 at lave et eftersyn
af inklusionsopgaven og i november
måned blev der nedsat en ekspertgruppe, som jeg blev formand for. I
gruppen deltog 2 elevrepræsentanter,
2 lærere, 1 pædagog, 1 PPR-leder samt
3 repræsentanter fra forvaltnings
niveauet. Vores opgave var at finde ud
af hvad der var sket ved omlægningen
til større inklusion, at identificere
hovedproblemer og gode eksempler
samt komme med anbefalinger til
praktisk implementering.

Godt på vej

Ministeren havde brudt traditionen
mht. udvalg ved udelukkende at
udpege praktikere. Til gengæld fik vi
et panel af eksperter og interessenter
i referencegruppen. Vi brugte det
første møde med denne gruppe til at
gennemgå udfordringspunkterne, så
vi havde deres input som baggrund
for vores refleksioner. Vi iværksatte 5
undersøgelser og gennemførte knap
30 interviews med organisationer og
forskere. Men da vi skulle spejle og
give anbefalinger på praksisniveauet,
valgte vi at lave en 2-dages rundtur
i Danmark for at se på praksis på en
række områder, vi fandt vigtige.
Kortlægningen viste at vi er godt på
vej, men ikke har nået 96 % inden
2015. Vi er lykkedes med de rigtige
grupper, dvs. drenge, to-sprogede,
socialt udsatte børn. Vi kan se, at vi
bruger mest tid på ordblindhed og
andre læse/skrivevanskeligheder.
Og det ser ud til, at tilbageførslen
ikke har påvirket de øvrige elever i
klassen. Der er imidlertid også lærere,
der oplever, at en gruppe af elever
ikke får støtte, selvom de har behov.
Vi kan ikke finde ud af om pengene
er fulgt med, idet der er sket mange
struktur- og indholdsændringer

og endelig kan vi konstatere store
forskelle mellem kommuner men
også mellem skoler.

”Dem-og-os-kultur”

Den næste fase blev så at diskutere
inklusionsbegrebet og det syn, der
herskede ude i praksis og i medierne.
Vi blev som praksiseksperter meget
ramt af den negative retorik og de
mange dårlige historier, medierne flød
over med. Vi havde set rigtig meget
solidt arbejde på vores rundtur, og
alligevel hørte vi jo begreber som
inklusionsbørn, inklusionsgrupper
osv. Vi kunne konstatere at der i
kølvandet på tilbageførslen af de knap
7.000 elever, var opstået en ”dem-ogos-kultur” blandt både personalet,
elever og forældre.
Vi oplevede, at debatten om
inklusion havde fjernet sig fra
debatten om den grundlæggende
etiske tilgang om at tilhøre læringsfællesskabet og over til alene at
handle om at flytte elever fra specialtilbud, så kommunen nåede 96 %s
målsætningen. Endvidere synes der
at være en opfattelse af, at særlige
behov alene er knyttet til den enkelte
elev, og hvis denne elev flyttes,
forsvinder problemet.
Det fik os til at fokusere på sætninger
som: ”Inkluderende læringsmiljøer
er en grundlæggende værdi for
grundskolen”, ”Almenundervisning
som inkluderende læringsmiljøer
og børnefællesskaber i praksis” og
”Sammenhæng mellem skole og
fritid”. Alt dette endte med afsnit
3.1 i rapporten: ”Et bedre sprog og
begrebsbrug – væk fra inklusion
til inkluderende læringsmiljøer. Et
styrket læringsmiljø er en gevinst for
alle elever – og særligt for elever med
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særlige behov”. Vi boksede meget
med begrebet inklusion, fordi det
havde fået den negative klang.

Væk fra de 96 %

Referencegruppen fik os væk fra
tanken om at finde et nyt ord som
erstatning. Til gengæld var vi helt
overbeviste om, at 96%-målsætningen havde haft en værdi til at
skabe bevægelse, men nu virkede
kontraproduktivt, idet det virkede
stigmatiserende på elever med
særlige behov og ikke var fremmende
for at opnå en ordentlig inklusion.
Derfor fik vi et møde med ministeren
undervejs for at teste vores tanker om
at fjerne 96%-målet. Hun var egentlig
med på tanken men havde behov for,
at vi klart kunne gøre rede for, hvad
der skulle erstatte det.
Vi måtte hjem i tænkeboks. Efter
lange og spændende diskussioner
endte det med, at vi stod fast på at
målsætningen skulle væk. Samtidig

ville vi gerne vise, at vores ambitioner
var større end de 96 %. Ved at fjerne
96 %-målet og erstatte det med
inkluderende læringsmiljøer, skulle
den tankegang flyde ned gennem
alle de anbefalinger, vi skulle lave.
Så sammen med sprogbrug og
inkluderende læringsmiljøer, skal
der være fokus på elevens faglige
progression og trivsel, med fokus
på at elever får den støtte de har
behov for. Der skal være fokus på
elevernes sociale og personlige
kompetencer, hvor elevperspektivet
også er en vigtig del og en tættere
sammenhæng mellem special- og
almenområdet. Vi har et afsnit om
ressourcer og prioriteringer, samt et
om tidlig indsats og forebyggelse.
Vi har anbefalinger på viden og
kompetenceudvikling decentralt og
centralt og endelig styrket forældreinddragelse.

Knap 100 anbefalinger

Gennem alle de knap 100 anbefa-

Inklusionseftersyn: 96 procents målsætningen droppes
Ekspertgruppen for inklusionseftersynet kom i maj måned med deres
rapport og anbefalinger til minister for børn, undervisning og ligestilling
Ellen Trane Nørby. På billedet ses, udover hende og Claus Hjortdal, Mads Brix
Bauland fra Danske Handicaporganisationer og Mads Løjtved Rasmussen fra
Danske Skoleelever. Foto: Ministeriets for Børn, Undervisning og Ligestilling

linger, som rapporten endte med
at indeholde, anstrengte vi os for at
sætte navn på opgaven. Så anbefalingerne retter sig mod ministerier,
kommuner og skolernes ledelse.
Anbefalingerne skal i høj grad skabe
rammerne for frontpersonalets
muligheder for at lykkes med at
udvikle eleverne fagligt og skabe
gode vilkår for trivsel. Vi betonede,
at der ingen quick-fix var, men at det
kræver tid og vedholdenhed, hvor
alle i og omkring skolen arbejder i
samme retning.
Vores sidste refleksion var: ”Hvad
nu, hvis det bare bliver endnu
en rapport til hylden?”. Derfor
valgte vi at anbefale ministeren at
nedsætte et opfølgnings-udvalg,
der skal høres og iværksætter
understøttende initiativer i forhold
til at implementere ekspertgruppens
anbefalinger.
Arbejdet blev afsluttet i starten
af maj måned, hvor vi afleverede
2 rapporter, en stor rapport med
alt bilagsmateriale og eksempler
samt en pixi-udgave som indeholdt
de centrale udfordringer og
anbefalinger. Vi har haft den
store fornøjelse, at rapporten er
blevet rigtig godt modtaget af
både ministre og alle parterne
omkring folkeskolen. I skrivende
stund arbejdes der i ministeriet
med at forberede lovgrundlaget
for de eventuelle ændringer, som
politikerne vil lave i folkeskoleloven. Vi har endda vovet at foreslå
ændringer i formålsparagraffen.
Alt dette ligger i forligskredsen til
afklaring og beslutning i løbet af
efteråret.
Til vores store tilfredshed, kan vi
allerede konstatere, at der ikke, siden
vi fremlagde rapporten, har været et
eneste medie, der har skrevet ordet
”inklusionsbarn”!
Se praksiseksemplerne på MBULs
hjemmeside (www.uvm.dk)
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Kulturkufferten er pakket og sendt af sted
Af Eline Mørch Jensen
LæringsCentret
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3500 børn mellem 0 og 9 år
har nydt godt af Kulturministeriets kulturkuffert-projekt,
som begyndte i 2015 og
fortsætter dette skoleår ud
og retter sig mod børn med
udfordringer i hele landet.
Kulturkuffertpuljen blev afsat i
2015 af Kulturministeriet under
daværende kulturminister Marianne
Jelved og der er i alt udmøntet
bevillinger for ca. 2.3 mio. kr.
Initiativet var en del af ministerets
strategi for børn og unges møde med
kunst og kultur og havde til hensigt
at nå ud til børn mellem 0 og 9 år i
familier, som af forskellige grunde
ikke af sig selv havde tradition for at
opsøge kunst og kultur.
Ann Poulsen, som er specialkonsulent
i Enhed for Biblioteker under Slotsog Kulturstyrelsen, fortæller at det
fortrinsvis er børn, der lever i socialt
udsatte områder og desuden børn fra
landområder med et ret begrænset
kulturudbud, som har søgt om og fået
bevilget kulturkufferter:
- Kulturkufferten har givet børnene
mulighed for at engagere sig i – især
lokale - kunst- og kulturtilbud, lige som
deres familier er blevet opmærksomme
på kunst- og kulturtilbud i nærområdet,
siger Ann Poulsen.
Kulturkufferterne indeholder bøger,
film og musik fordelt på tre aldersgrupper, som efter ansøgning er
blevet uddelt gennem dagtilbud og
indskoling til børn i 18 kommuner
pænt fordelt rundt om i landet.
Med kulturkufferterne fulgte i
2015 også et kulturpas med 5 klip
til mindst fem forskellige kultur

oplevelser, hvoraf nogle også var for
forældre og søskende
- I første ansøgningsrunde blev
der uddelt kulturkufferter til børn
i indskolingen i Mariagerfjord,
Randers, Sønderborg og Helsingør.
I første pulje kom der ikke vanvittigt
mange ansøgninger, nok fordi
fristen var kort og det var svært at
nå at udvikle undervisningsideer
og få samarbejdspartnere med,
hvilket der blev lagt særlig vægt på
i ansøgningerne, sådan at der var
basis for et fortsat samarbejde med
teatre, musiksteder, museer og andre
kulturelle institutioner når projektet
var slut, forklarer Ann Poulsen og
fortsætter:
- Her i anden omgang, med ansøgningsfrist i april i år, havde den
nye minister (kulturminister Bertel
Haarder, red.) skåret kulturpas-delen
fra, så her er ansøgerne kun kommet
med deres bud på hvordan man ville
tænke materialerne ind i undervisningen, fx ved at lade dem indgå i
temaforløb. Ingen har bare kunnet få
et antal kufferter, de kunne udlevere
til eleverne, men har på entusiastisk
vis lagt planer og udviklet ideer til
hvordan kufferternes indhold kunne
bruges bedst muligt. Denne gang er
der bl.a. blevet bevilget 180 kufferter
til Asyl- og Integrationsafdelingen
i Thisted
Kommune.

koordinering og planlægning af
initiativet, som er gennemført i
samarbejde med en række af bibliotekernes lokale partnere på kulturområdet.
- Alt i alt er projektet blevet taget
rigtig godt imod rundt omkring i
kommunerne, hvor man har oplevet
kulturkufferterne som en chance for
at samle børnene om noget, som ikke
alene handlede om læring. Børnene
er blevet præsenteret for professionel børnekultur af høj kvalitet, de
har stiftet bekendtskab med kunst
og kultur, de ikke har oplevet før,
og konkret siger flere skoler i deres
evalueringer at projektet har været
med til at skabe sammenhold blandt
eleverne, fortæller Ann Poulsen.
- Dog er der også tilbagemeldinger
om at langtfra alle forældre har
benyttet sig af de kulturtilbud, der
i øvrigt stort set alle var gratis, som
projektet lagde op til, så her ligger
der stadig nogle udfordringer. Det
er bestemt noget man skal arbejde
videre med – og måske noget
evalueringen kan gøre os klogere
på. Mange familier har heldigvis
været involveret og alle børn har
personligt modtaget en kulturkuffert,
som de har kunnet tage med sig
hjem bagefter, så på den måde har
projektet forhåbentlig sat sig spor.

Hun tilføjer at
det i de fleste
kommuner
er bibliotekerne som har
stået for den
overordnede
Ved indvielsen af projektet i forsommeren
2015 på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals
Foto: Ann Poulsen
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Professionelle læringsfællesskaber

- i en kultur med feedback, refleksion og didaktik
LæringsCentret

Af Thorbjørn Øster, Pædagogisk
Konsulent, Næstved Kommune
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Næstved Kommunes skoler
påbegyndte i foråret 2016 et
tre-årigt forløb for alle lærere
og pædagoger på kommunens skoler, hvor de skal
have kurser i klasseledelse,
inkluderende og differentieret
undervisning samt i målstyret
undervisning. Forløbet er et
A. P. Møller-projekt, der er
blevet døbt Læringsløftet. Det
er både et løft af læringen og
et løfte om læring.
Mange kursusforløb griber ind i
lærernes metodevalg, og andre har
til formål at introducere nyt materiale
eller nye teknikker. Læringsløftet
er et unikt forløb, der udfordrer og
udvikler medarbejdernes didaktiske
tænkning i professionelle lærings
fællesskaber, og dermed skaber rum
for deres egen personlige refleksion
over egen praksis i hverdagen.
Alle medarbejdere skal over tre år
gennem tre forløb: 1) Klasseledelse,
2) Inkluderende differentieret undervisning og 3) målstyret undervisning.
Det unikke ved metoden i Næstved
er, at man følger medarbejderne
ud i praksis. Hele projektet bliver
gennemført i et tæt samarbejde
mellem skolerne, forvaltningen og
University College Sjæland (UCSJ).
Projektet blev født i kommunens
forvaltning som et ønske om at
forbedre elevernes læring.
Gennem en årrække har kommunens
skoleudviklingsmodel, kommunens
samlede skolepolitik og skolernes

egne strategiske indsatser arbejdet
målrettet med at skabe læringsfælles
skaber. I Næstved er det derfor
ikke nyt at bruge aktionslæring og
feedback til at udvikle. Det nye er
omfanget. Da man fik muligheden for
at søge midler hos A. P. Møller beskrev
to af kommunens pædagogiske
konsulenter Læringsløftet, og indgik
et samarbejde med UCSJ om en
stor samlet indsats, der skal løfte
fagligheden på alle niveauer.

Ikke bare kursus

Mange kender til, at have været på
et kursus eller have deltaget i et
spændende projekt, hvor man fik
gode ideer til sin praksis eller fik
ændret sit syn på, hvordan undervisningen skulle tilrettelægges. Og
så – når man kommer tilbage til
hverdagen, så er det som om, man
falder tilbage til gamle vaner. Der
bliver ikke rigtigt fulgt op på de nye
ideer, og ingen er sat til at sørge for,
at man fastholder den nye praksis,
som er blevet lært på kurset. Det er
ikke fordi det var et dårligt kursus,
det er bare så utroligt vanskeligt at
ændre på gamle vaner.
Det unikke ved Læringsløftet er, at
man vil gøre en meget omfattende
indsats for at implementere den nye
viden og inspiration medarbejderne
får på kurset i hverdagens praksis.
Det gøres ved, at alle medarbejdere
får feedback på deres egne processer
gennem hele forløbet, og så følger
man op med et korps af læringsagenter, der skal være med til at
fastholde den nye praksis.

Aktionslæring

Feedbacken gives på baggrund af
principperne for aktionslæring, hvor
medarbejderne skal sætte mål for
den praksisændring, der skal foregå.

Viden i praksis kommer indefra
(in action) – og det er fra refleksionerne i praksis, at den nye viden
fra kurserne forankrer sig hos den
enkelte medarbejder.
Efter hvert kursus skal deltagerne
– på baggrund af kursets indhold
– beskrive en ændring i deres
praksis, de gerne vil arbejde med.
Ændringen medfører en aktion,
altså en handling, der relaterer
sig til det, der foregår i klasserummet. Handlingen gennemføres
af læreren eller pædagogen, der
bliver observeret af en konsulent
fra UCSJ. Umiddelbart efter forløbet
modtager medarbejderen feedback
på sin aktion, forberedelsen af den,
gennemførslen og udbyttet af
aktionen. Feedbacken danner afsæt
for næste aktion, og på den måde
bliver feedbacken til selvudvikling
for medarbejderen, der gennem
feedback udvikler sin egen praksis.
Gennem de tre år skal der i alt
gennemføres knapt 5.000 feedbacksessioner til alle medarbejderne på
de tre indsatser.

Hvad så bagefter?

Uanset, hvad man forsøger sig med
for at implementere en praksis,
så slutter forløbet en dag. Også
Læringsløftet. Og selvom vores
projekt er tre-årigt og man kommer
på tre kurser over de tre år, og
dermed får feedback flere gange,
vil vi stadig løbe ind i udfordringen
med at fastholde en varig fokus på
aktioner i praksis og en vedvarende
forandringskultur.
Derfor lagde vi i Næstved ud med at
uddanne et korps af læringsagenter.
Alle ledere, konsulenter samt 75
dygtige og relationsstærke lærere og

Tema om inklusion

pædagoger har fået kurser i Aktionslæring. De har modtaget feedback
og ikke mindst, så har de prøvet at
give feedback og fået feedback på
feedback. Introduktionen til Aktionslæringens principper skal sikre, at
skolernes pædagogiske ledere har
en resurse de kan bruge, når der
er behov for professionel sparring
og refleksion. Læringsagenterne
arbejder med observationer og
feedback og er dermed med til at
udvikle de professionelle lærings
fælleskaber i kommunen.

Den voksne i fokus

”Jeg har nogle udfordringer med
Sofie i 3.b, vil du ikke komme og se
på hende?” Man har en tendens til
at se på børnene, når der er ting, der
ikke kører. ”4.b er en svær klasse, det
kører ikke rigtigt!” Det er naturligt
for alle mennesker, at man ser på
rammerne i stedet for at se på sig
selv. Resurselærere bliver derfor
typisk også til støttelærere eller
hjælpelærere, der er i gang med en
specialpædagogisk indsats.

Det vil vi væk fra i vores projekt.
Vores læringsagenter har til opgave
at se på den voksne. Hvis den voksne
har problemer med Sofie i 3.b, så
er udgangspunktet, at det er den
voksne vi observerer og ikke Sofie.
I kommunens skolevæsen har vi
udarbejdet en feedbackguide, der
sætter rammen for feedback og
for, hvordan man griber det an, når
man er ude at observere en kollegas
undervisning.

Etikken er i højsædet

Før i tiden kunne man næsten være
sikker på, at hvis man fik besøg af
sin leder i klasseværelset, så var der
noget galt, og selvom man ofte
hører, at den privatpraktiserende
lærer er død for længe siden, så er
det for mange lærere og pædagoger
første gang – måske nogensinde –
de bliver observeret i deres praksis.
Det er direkte angstprovokerende
for mange, og det er derfor meget
nødvendigt, at skolernes ledelse
og læringsagenterne forbereder

personalet på, hvad det vil sige, at
blive observeret og få feedback.
Observationen er ikke en kontrol,
og man bliver ikke observeret for at
finde fejl. Læringsagenten observerer
kun den på forhånd aftalte aktion.
Efterfølgende stiller læringsagenten
spørgsmål til modtageren af
feedback. Spørgsmålene er hverken
fordømmende eller vurderende, og
det er heller ikke gode råd. Det er kun
spørgsmål, der skal få modtageren til
at reflektere over den eller de aktioner
de foretog, og så skal samtalen skabe
klarhed over, hvilken effekt aktionen
fik for den enkelte eller for klassen.
Det er en utrolig givende oplevelse,
og vi kan allerede se, at mange –
efter at have prøvet det første gang –
glæder sig til at få feedback, og målet
er jo også, at teams og kollegaer
fremadrettet skal kunne bruge
hinanden til at observere i praksis,
skabe didaktisk refleksion og dermed
udvikle skolen, elevernes læring og
den professionelle udvikling i denne
type fællesskaber.

Man har en tendens til at se på børnene, når der er ting,
der ikke kører. Det vil vi væk fra i projektet, så vores
læringsagenter har til opgave at se på den voksne.

Foto: Adam Grønne
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Af Kenneth Bøgh Andersen
et er ikke hver dag, at jeg
flyver tværs over kloden
med en superheltedragt i kufferten.
Det er nu ikke fordi, at jeg selv
skal forsøge mig som kappeklædt
korsfarer, men fordi der er bogmesse
i Beijing og Antboy-bøgerne er
netop udkommet i Kina. Jeg har lånt
filmkostumet af Nimbus Film, så en
kinesisk dreng kan blive klædt ud
som Antboy på messen.

har spekuleret på, fortæller hun, da
jeg møder hende den første dag på
bogmessen. Hun har derimod undret
sig meget over, hvor lang tid børnene
går i skole i Danmark. I bogen har
Pelle nemlig fri om eftermiddagen,
hvorefter han ikke rigtig har nogen
pligter - ikke før han bliver superhelt
i hvert fald – og kan stort set gøre,
hvad han har lyst til.

K

an det virkelig passe? For
kinesiske børn er virkeligheden nemlig en (super)helt anden.
Det kan godt være, at selve undervisningen slutter ved 15-16-tiden,
men så står den på lektielæsning
til et sted mellem kl. 18 og 22, alt
efter hvor gammel du er. Og der
er nul iPad, og der er nul mobil, og
der er nul fjernsyn, det er bøger,
bøger, bøger. Altså fagbøger. Skærm
er dårligt for øjnene får børnene
at vide, og så kan det jo undre, at
næsten alle kinesiske børn ser ret
dårligt, hvilket min redaktør selv
pointerer.

M

J

eg glæder mig vildt,
samtidig med at jeg
spekulerer på, hvordan de kinesiske
børn vil reagere på forskellige ting
i bogen, som man tager for givet,
når man er et dansk barn, der bor
i en dansk by og går på en dansk
skole: I Kina er der ingen kirketårne,
man kan holde udkig fra, de har ikke
fastelavnskostumer, og skolerne har
næppe en cykelkælder, osv.

M

en det er slet ikke det, som
min kinesiske redaktør

åske er det ikke kun for
meget skærm, der er skidt
for øjnene, tænker jeg og svarer,
at det lyder da ikke så godt, så har
kinesiske børn jo slet ikke tid til at
være superhelte. Og nej, det har
de bestemt ikke. De har faktisk ikke
engang tid til at læse skønlitteratur,
fortsætter min redaktør ironisk. Altså
ikke, at hun mener det ironisk, men
ironisk, at hun mener det. ”Så er de
nødt til at holde sig vågen om natten
med en lommelygte,” siger hun,
og jeg svarer, at det måske passer
udmærket, da det som regel også er
der, hvor Antboy er ude for at komme
folk til undsætning.

D

er opstår også en ret
pudsig ordveksling, da
jeg berører en anden ting, jeg har
tænkt på i forhold til Antboys møde
med kineserne – nemlig sproget.
Eller mere præcist: bandeordene,
som især Terror-Tvillingerne ynder
at benytte sig af. Den slags bliver
jo redigeret selv i Norge, hvor det
nærmest lyder helt høfligt, når de
bander. Så jeg tvivler på, at den går
i Kina. Jeg spørger oversætteren,
som også er til stede på messen, og
overraskelsen er stor, da hun siger, at
det faktisk ikke var noget problem.
De har tilsvarende ”slemme” ord i
Kina, så det oversatte hun bare.

D

et var lige godt sa… når jeg
at tænke, men så bryder
redaktøren ind og siger: ”Ja, men alt
det har jeg slettet.” Hun fortæller,
at ordet stupid er ok, men alt, der
er værre end det, er røget. Ligesom
Pelles første kys med Ida i Antboy 4
er nødt til at blive erstattet af et knus.

Rejsebrev

Til gengæld har redaktøren tilføjet en
længere efterskrift, der fortæller, hvad
man kan få ud af at læse Antboybøgerne, eks. hvordan vi alle gemmer
på en superhelt indeni. Samt et faktaafsnit om myrer. For det er vigtigt, at
børnene kan lære noget af teksten
– helt bogstaveligt. Det er det, bogen
skal sælges på til forældrene, der ellers
ikke vil røre den med en spisepind.

Å

rsagen til den store skoleflid
er naturligvis konsekvenserne. Fordi kineserne er så mange,
er de i konstant konkurrence med
hinanden om at få de gode jobs, der
ikke er nok af. Arbejder du ikke hårdt
i skolen, får du dårlige karakterer,
hvilket gør, at du ikke kan komme ind
på universitet, hvilket betyder ingen
god uddannelse, hvilket betyder
ingen penge og ingen prestige,
hvilket betyder alt.

tonskole. Dertil kom de ferielektier,
drengen havde fået for.

P

å min anden dag på bogmessen
bliver de kinesiske børns
hverdag yderligere bekræftet, da
en smilende pige på omkring 12 år
kommer hen til mig. Hun vil gerne
have signeret sine Antboy-bøger og
spørger, om jeg vil skrive To Theresa.
Remember to study hard. Jeg kan med
hånden på hjertet sige, at sådan en
forespørgsel har jeg aldrig fået fra en
dansk elev, og jeg er også ret sikker på,
at det vil jeg heller aldrig få. Hvilket,
jeg er ret sikker på, er en god ting.

M

en det her er ikke
Danmark, det er Kina,
og jeg kan ikke få mig selv til at
skuffe pigen, samtidig med at jeg
næsten heller ikke kan få mig selv

til at efterkomme hendes ønske.
Løsningen bliver, at jeg skriver To
Theresa, from Kenneth. PS. Remember
to study hard. PPS. Remember to eat a
lot of sugar! Så er vi begge to glade,
selv om hun rynker panden en smule,
da hun læser opfordring nummer
2. Det giver mening, når hun læser
bøgerne, siger jeg. (I bøgerne har
Antboy brug for sukker, ellers mister
han sine superkræfter.)

S

enere på dagen bliver jeg
interviewet sammen med en
af Kinas mest berømte forfattere
Hong Ying. Hun er kendt for sine
voksenbøger, men har netop skrevet
en børnebog. Vores baggrunde
og opvækst kan ikke være mere
forskellig, men alligevel er vi
overraskende enige om tilgangen til
børnebøger. Ja, de skal indgyde håb

B

ørnenes sommerferie minder
heller ikke meget om de
danske børns sommerferie. Jeg
taler med en redaktør fra et andet
forlag, der fortæller, at i Kina har
forældrene 5 fridage om året de
første ti år. Dernæst får de fem dage
mere de næste ti år og så fremdeles.
Fridage, som man vel og mærke kun
kan tage, hvis chefen tillader det.
Så redaktørens søns sommer”ferie”
bestod af en uge på ukuele-skole,
en uge på tegneskole, en uge på
karateskole og en uge på badminHvordan vil de kinesiske børn reagere på forskellige ting
i Antboy, som man tager for givet, når man er et dansk
barn, der bor i en dansk by og går på en dansk skole:
I Kina er der fx ingen kirketårne, man kan holde udkig fra.
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og skabe drømme, men må aldrig
forfalde til at blive et ufarligt, tandløst
eventyr. Også her må livet gerne vise
sin mørkere side. Der er en anderledes
tilgang til børnebøger i Kina, men
Hong Yings bogs popularitet viser
også, at børn kloden over ikke er
så forskellige endda. At alle i bund
og grund elsker en god, velfortalt
historie, der ikke kun går efter hjernen,
men som også har noget på hjertet.

oktober 2016

E

fter nogle gode, intense,
hektiske og fuldkommen
fantastiske dage tænker jeg, at
Antboy nok skal få det godt i Kina.
Mon ikke det vil lykkes ham at komme
et par kinesiske børn til undsætning,
når de ligger i sengen, og hovedet
trænger til at holde fri, og drømmene
trænger til at tage over? Det håber
jeg. Han skal bare lade være med at
bevæge sig ud i trafikken i Beijing.
Der må selv en dansk superhelt kaste
kappen i ringen.

Sammen med en af Kinas mest berømte forfattere, Hong Ying, der lige som
Kenneth ikke mener at børnebøger må forfalde til at blive ufarlige eventyr.
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Hvorfor

bøger fra de varme lande?
Af Vagn Plenge

”Jeg ved ikke hvordan jeg
lærte at læse, men jeg husker
mine første bøger og deres
virkning på mig. Jeg daterer
den ubrudte bevidsthed om
min eksistens fra min tidligste læsning.” Jean Jacques
Rousseau
Kun ni måneder efter at en talibaner
skød Malala i hovedet, stod hun i FN
– dagen efter sin 16-års fødselsdag
– og talte til 500 ungdomsledere
fra hele verden. Malala Yousafzai
ønsker at hver eneste pige og dreng
rejser sig og taler højt og frit for
de millioner af børn som ikke kan
komme i skole. ”Lad os tage vores
bøger og blyanter. Et barn, en lærer, en
blyant og en bog kan forandre verden,”
sagde hun bl.a.
Malala – pigen som kæmper med ord
af Karen Leggett Abouraya er en
usentimental billedbog om denne
tapre pige, modtager af Nobels
Fredspris 2014, og et vidnesbyrd
om den magt som uddannelse har
til at ændre livet for børn. Malala er
naturligvis en ekstraordinær pige.
Men der er utallige stræbsomme
børn rundt om i verden – og
uselviske børn, såvel på egne som
andres vegne, måske især i de
fattigere og konflikt- eller katastroferamte lande. Det er kun en lille del af
dem der er kommet til Danmark i den
senere tid. Det er alle disse børn og

unge – og deres familie - jeg foreslår
at børn i Danmark læser mere om,
i form af billedbøger, eventyr og
fiktion.
Det er historier med begivenheder,
oplevelser, erfaringer og billeder som
er anderledes end dem vi kender fra
os selv og andre lande med en kultur
og levestandard som vores. Det er
bøger med spændende, fascinerende miljøer og kulturer – og, ikke
mindst, med mennesker af kød og
blod i stedet for dem vi ser på TV og
fotos i aviser: de navnløse ofre for
skævhederne i verden.

Kulturel rigdom

Det er piger og drenge, kvinder og
mænd med værdighed og styrke,
med ambitioner og
kulturelle værdier,
som sætter dem i
stand til ikke bare
at leve og overleve
under forhold,
som formentlig
de færreste af os
ville synes om eller
kunne udholde,
men som tilmed
også kæmper for et
bedre liv!

rige mennesker. Da jeg fortalte en
lærer fra Sri Lanka at jeg ville udgive
Paraplytyven af Sybil Wettasinghe,
sagde han: ”Gør det ikke! Folk vil tro
at vi alle er dumme i Sri Lanka.” Men
jeg var glad for at kunne udgive en
morsom, uprætentiøs historie fra
Sydasien, og forsikrede ham om både
børn og voksne ville vide nok fra
andre kilder til ikke at tro sådan.
Selv en kort billedbog eller et
eventyr kan give vore børn positive
modbilleder til det dominerende
billede af håbløshed og mindreværd.
Eventyrene viser at alle mennesker har
de samme grundlæggende værdier og
mål uanset deres kulturelle ”overtøj”,
eller hvad de kalder deres gud(er). Hvis
ikke, hvorfor fortælles så så mange ens

Og, ikke at glemme,
også de fester og ler
og morer sig. Vi kan
faktisk hente mange
underholdende
historier fra de
varme, fattige lande
med deres kulturelt
malala DK interior.indd 7

04/11/14 22:37:48
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eventyr verden rundt og endnu flere
med de samme temaer, det være sig
folkeeventyr eller H.C. Andersens?
LæringsCentret

sige: ”At være farveblind handler ikke
om tolerance. Tolerance handler om
at lade mennesker være forskellige
og anerkende at vi alle har forskellige
historier.”
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Bøgerne er vigtige, for det er svært
– tror jeg – at føle solidaritet og
personlig omsorg for mennesker,
man ikke kender noget til og ikke
regner for en af os.
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Men i alle tilfælde, hvorfor ikke
supplere undervisningsstoffet i bøger
til bl.a. geografi og samfundsfag
med fortællinger om individuelle
mennesker, ikke mindst børn … og
jeg mener ikke den kedsommelige,
konstruerede type à la ”Hassan – et
barn i Marokko”, men fx ghaneseren
Meshack Asares prisbelønnede bøger
Sosus bedrift om en drengs mod og
handlekraft på trods af sit handicap,
og Trommeslagerens hemmelighed,
om Kwajo der må løse en række gåder
for at få fat i asantekongens guldskat.

Plads til forskelle

Endnu et forhold er blevet vigtigt nu
hvor vi har så mange børn fra andre
kulturer og med anden hudfarve:
Synlighed! At disse børn kan
genkende sig i de bøger de får læst
eller selv læser, hvad enten hjemme
eller i en undervisningssammenhæng.
På et offentligt møde IBBY holdt i
København om børnebøger gjorde
det et stort indtryk, da en sort kvinde
blandt publikum fortalte at hendes
datter på 4 år kun ville tegne børn
med lys hudfarve: Jo, for de er de

Identifikation

flotte og mest rigtige! Moderen
beklagede hvor svært det er at finde
bøger med billeder af børn, som
hendes datter kan spejle sig i. Det
står ikke bedre til med bøger med
arabiske børn. Alligevel er markedet
for sådanne bøger åbenbart for lille i
Danmark, for de større forlag som har
midlerne, udgiver dem ikke.
Anna McQuinns bøger om Luna, som
elsker at gå på biblioteket, at passe sin
egen have m.m., er sådanne historier
om en pige, som ”tilfældigvis” er
farvet (Forlaget Arvids). Men betyder
dét at de kun er for farvede børn,
som mange synes at mene? ”Er bøger
med hvide hovedpersoner da kun for
hvide børn?” – spørger den britiske
forlægger Verna Wilkins i en artikel i
Klods Hans (nr 2, 2014). Hun udgiver
bøger med sorte børn i almindelige
hverdagssituationer for at afbøde
netop det savn som denne sorte mor
gav udtryk for. Verna fortsætter: ”Det
er en myte at børn ikke hæfter sig ved
farven... Vi belønner dem for at identificere farver fra de er helt små. Hvorfor
skulle de pludselig blive farveblinde
når de ser sorte mennesker? De
bemærker farven, men kommenterer
den sandsynligvis ikke fordi den er
uden betydning, eller fordi vi voksne
endnu ikke har lært dem racisme.”
Og Verna citerer den engelske
forlægger Ravi Mirchandani for at

Også mange af sydafrikanske Niki
Dalys bøger kunne lige så godt
handle om hvide danske børn som
om sorte afrikanske, fx serien om
Kwela Jamala, der lever sammen
med sin mor og bedstemor, og
som har det med at redde sig ud
af pinlige situationer, eller Der var
engang, om en piges vanskeligheder med at lære at læse, eller
Drengen og bølgerne, om en drengs
oplevelser på stranden – for blot
at nævne nogle få. Både i Mari
Groblers Gaver til Mor og i Polly
Alakijas Fang den ged – om geden
der laver ravage på et nigeriansk
marked – lærer man at tælle fra én
til ti og tilbage igen.
Mama Panyas pandekager af Mary
& Rich Chamberlin har ikke blot en
opskrift på kenyanske pandekager,
men implicit også en mulig forklaring
på hvordan de fem brød og to fisk
kunne bespise fem tusinde. Og Erik
Madderns Døden i en nøddeskal
bibringer fint en forståelse for
hvorledes døden er en forudsætning
for livet. Således kunne jeg blive…

konkluderede alligevel at danske
børn ikke ville kunne identificere
sig med drengen. Da havde min
kone læst den op for en 7. klasse
med børn af immigranter og enlige
danske mødre, og for første gang
havde alle lyttet så intenst at den
berømte knappenål kunne være
hørt falde på gulvet.

Det er en udbredt opfattelse at
mindst hovedpersonen i en bog –
om ikke flere – skal være dansk for
at vores børn kan identificere sig
med ham/hende, og derfor skal
bogen være skrevet af en dansker,
som jo kender til netop vores børns
baggrund. Således blev der solgt
600 eksemplarer af en bog af en
dansk forfatter om en dansk piges
oplevelser i Indien sammen med en
indisk pige.

havde fået den tyske børnebogspris
som årets bedste, og i Sverige er
der solgt 1000 eksemplarer af den.
I mellemtiden er denne situation
yderligere forværret. Eksempelvis
er der solgt knap 70 eksemplarer i
Danmark af den prisbelønnede brasilianske forfatter Ana Maria Machados
bog Slavepigen fra den anden verden
– og over 1000 eksemplarer i Sverige.

Udvidelse af horisont

Jeg kunne give mange flere
eksempler på denne forskel,
som jeg kun kan forklare med en
større åbenhed i Sverige, en større
interesse for at tilbyde svenske
børn at læse om børn i andre lande

og kulturer for derigennem at
give dem andre oplevelser end
de sædvanlige og udvide deres
horisont med en større indsigt og
forståelse. Skulle der være forskel på
danske og svenske børn? Mon dog?
En 12-årig dansk pige jeg forærede
Slavepigen, havde slugt bogen et
par timer senere.

Vagn Plenge er formand for Selskabet
for Børnelitteratur og indehaver af
Forlaget Hjulet siden 1976.

Mit yndlingseksempel på den
generelle vrangforestilling om
hvad børn fængsles af og forstår, er
bogen Øjne på verden, også af Ana
Maria Machado. Den handler om en
dreng som har levet i eksil med sine
forældre. Tilbage i Brasilien får han
en stedfar og er usikker på hvor han
egentlig hører til. En populær dansk
børnebogsforfatter, Kirsten Holst,
anmeldte rosende bogen, men

Få viden til at vælge
VIA Center for
Undervisningsmidler

DE STORE LÆSER
26.-27. januar 2017 - Golf Hotel Viborg
Konference om litteratur og læsning på de
ældste trin i grundskolen
Hør bl.a. om læse-, fortolknings-, fremstillings- og kommunikationskompetencer samt om it-fagdidaktik, læringsmål og
prøverne i dansk. Mød Johannes Fibiger, Elisabeth Arnbak,
Jimmi Michelsen og Pernille Tjellesen m.fl.
viacfu.dk/destorelaeser
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Samme år blev bogen Farligt venskab
udgivet, men den er skrevet af den
kenyanske forfatter Meja Mwangi, og
dens to hovedpersoner er en britisk
og en kenyansk dreng, så der blev
solgt færre end 200 eksemplarer
af denne bog – i Danmark. Bogen

Den verden som er fremmed og
mystisk for børn er ikke den som
børn i fremmede lande lever i, men
de voksnes verden!
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En verden af børnebøger
Af Eline Mørch Jensen
LæringsCentret
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IBBY’s 35. verdenskongres,
der fandt sted den 18.-21.
august i Auckland, samlede
500 børnebogs-entusiaster
fra 62 lande fra alle dele af
verden, og var et overflødighedshorn af inspirerende
projekter og initiativer
vedrørende børn og læsning
over hele kloden.
Trods enorme økonomiske og
kulturelle forskelle deltagernes lande
og verdensdele imellem, og trods
vidt forskellige historiske traditioner,
fx for henholdsvis mundtlig og
skriftlig historiefortælling, viste der
sig også at være mange lighedspunkter og fælles udfordringer. Ikke
mindst udfordringen i at få børn til
– frivilligt - at læse og også til at blive
ved med at læse børnebøger.

IBBY (International Board on Books
for Young People) er en non-profit
organisation, grundlagt i 1953, med
nationale sektioner i 80 lande, som til
sammen udgør et globalt netværk for
mennesker der elsker og interesserer
sig for børnebøger. Medlemmerne er
bl.a. forfattere, illustratorer, bibliotekarer, lærere, pædagoger, forlæggere
og forskere. IBBY arbejder for alle
børns ret til og adgang til læsning
og gode børnebøger, uanset køn,
baggrund, religion eller hvad der
i øvrigt måtte vanskeliggøre dette
rundt omkring i verden, som bl.a.
krig, fattigdom, sygdom, handicaps
m.v. Den overordnede ide er at
børnebøger har kraften til at skabe
kritiske og empatiske verdensborgere og dermed kan bygge bro
mellem mennesker og kulturer
overalt. (Se mere på www.ibby.dk og
www.ibby.org, red.)
Netop derfor var det også både
alarmerende og dybt kritisabelt, at
en del af de medlemmer af IBBY,

På IBBYs verdenskongres mødes medlemmer
fra hele verden for at dele erfaringer og lade
sig inspirere af hinanden.

som ønskede at komme til New
Zealand for at deltage i kongressen
i Auckland, blev nægtet visum af de
new zealandske myndigheder. IBBY
afholder sin verdenskongres hvert
andet år netop for at medlemmerne
kan dele erfaringer og lade sig
inspirere af hinandens virke i de 80
medlemslande. Nogle måtte desværre
blive hjemme i år, muligvis på grund af
frygt for at de skulle ”hoppe af”. Hvorfor
deltagerne oftest var hvide, vestlige
og midaldrende kvinder. Næste gang,
i 2017, afholdes kongressen i Istanbul i
Tyrkiet; i 2008 var den danske afdeling
af IBBY, Selskabet for Børnelitteratur,
vært i København.

Ny, rig børnebogs-kultur

I værtslandet New Zealand med en
befolkning på 4,5 millioner, hvor
1,5 bor i Auckland og for næsten
halvdelens vedkommende ikke er
født i landet, men typisk er kommet
dertil som udvekslingsstuderende og
immigrantarbejdere, ofte fra Asien
og i sær Kina, findes der i dag en
rig, men også meget ny,
børnebogskultur.
New Zealand er verdens
yngste land, dvs. det land
der senest blev befolket,
da de første nybyggere,
maorierne, kom dertil
fra Polynesien omkring
år 800. I dag udgør New
Zealands oprindelige folk,
maorierne, ca. 15 procent
af den samlede befolkning.
Befolkningsgruppen
består af syv stammer
som deler sprog, hvilket
de i øvrigt også gør med
befolkningerne på andre
polynesiske øer, bl.a. Fiji
og Samoa. Maorierne
har en stærk tradition for
mundtlige fortællinger,
men ikke desto mindre

har deres sprog kun eksisteret som
skriftsprog siden 1800-tallet.
Maori velkomst
- Powhiri - fra
åbningsceremonien
ved IBBYs verdenskongres i Auckland.

En af landets mest læste og elskede
børnebogsforfattere er den 80-årige
Joy Cowley, der gennem årene har
vundet utallige priser og udgivet mere
end 600 titler for både børn og voksne
og i øvrigt været meget engageret
i indsatsen for børns læsning og
udbredelsen af børnelitteratur. I sin
åbningstale på kongressen fortalte
hun om, hvordan hun selv, i løbet
af sin opvækst, aldrig var stødt på
børnebøger der omhandlede hendes
eget land, men i stedet voksede
op med bøger som bl.a. Peter Plys,
Skatteøen og Den sidste mohikaner.
Det var naturligvis et stort savn - ikke
at der var noget i vejen med klassikere!
– men børn har også brug for at spejle
sig selv, deres egen baggrund og
kultur i børnebøgerne for at kunne
se og forstå sig selv i forhold til andre
mennesker og kulturer. Som hun
formulerede det: ”New Zealand var
bare meget langt væk!”

Lystlæsning skaber
glade læsere

Da Joy Cowley som en af de første
i sit land selv begyndte at skrive
børnebøger med udgangspunkt i

New Zealands kultur og virkelighed,
debuterede hun da også på et
amerikansk forlag, akkurat lige som
mange af hendes forfatterkolleger
i 1960’erne og 1970’erne ofte
udkom i USA eller England. Siden
da har billedet ændret sig, sådan
at New Zealand, ifølge Joy Cowley,
i dag måske er det land i verden,
som udgiver flest børnebøger pr.
indbygger, et fænomen der altså er af
forholdsvis ny dato.

En vigtig forudsætning for at
stimulere børns læsning er naturligvis
at der i det hele taget skrives og
udgives børnebøger, som børn
kan relatere til sprogligt såvel som
kulturelt, hvorfor det da også er
positivt at der i New Zealand ikke
bare udkommer mange bøger for
børn på hovedsproget engelsk,
men også på maoriernes sprog og
med udgangspunkt i maorikulturen.
Endelig er det naturligvis afgørende at
de børnebøger, der ser dagens lys, er
gode. Joy Cowley opfordrede derfor
alle voksne til at fremme lystlæsningen og holde fast i deres indre,
glade barn, for som hun sluttede sin
tale af med at sige: ”Vi kan lære børn
at elske bøger og læsning - eller vi kan
lære dem at hade bøger og læsning
ved at gøre det kedeligt og svært.”

Skolebiblioteket
har åbent 24/7
I dag er New Zealand
måske det land i verden,
der udgiver flest børnebøger pr. indbygger.

Børnebibliotekar Anne Marie
Hartley er leder af s kolebiblioteket
på Somerville Intermediate School
i Auckland, som var udvalgt som en
af de offentlige skoler, deltagerne
på IBBY-kongressen kunne komme
på besøg på. Skolen, som har 1000
elever mellem 11-13 år, blev udvalgt

19

En vigtig grund til elevernes store tilfredshed med deres skolebibliotek på Somerville Intermediate School,
er i følge skolebibliotekar Anne Marie Hartley, at døren altid står åben. Og også at lystlæsningen kommer
før alt andet. Her ses hhv. det travle bibliotek, læsedækket udenfor og Anne Marie Hartley selv.

LæringsCentret
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Anne Marie Hartley
på grund af sit høje score i en undersøgelse af elevernes tilfredshed med
skolebiblioteket.
Anne Marie Hartley er uddannet
bibliotekar med speciale i børns
læsning og litteratur og har arbejdet
som skolebibliotekar på skolen i 6 år.
Hun fortæller at en vigtig grund til
elevernes store tilfredshed skyldes, at
døren til biblioteket altid står åben.
Børnene kan med andre ord komme
24/7 på alle skoledage og låne bøger,
søge råd, arbejde selvstændigt eller i
grupper, lave lektier eller bare slappe
af med en god bog eller tegneserie.
Ifølge Anne Marie Hartley er der i
alt 54.000 titler på hendes bibliotek,
inklusive først og fremmest fiktion,
non-fiktion, billedbøger, grafic novels,
men også elektroniske og papir
materialer til lærere, e-bøger, lydbøger,
DVD’er mv. Hun står selv suverænt
for indkøbet af mellem 1500 og 2000
bøger og andre materialer til skolebibliotekets hylder pr. år. Vel at mærke
efter grundige undersøgelser af hvad
både lærere og især elever interesserer
sig særligt for og efterspørger.
Hun fortæller: ”Jeg går først og
fremmest efter hvad eleverne
har lyst til at læse, for jeg tror på at

lystlæsningen er det der udvikler deres
glæde ved bøger. Senest er det bl.a.
Harry Potter-serien, som fået nyt liv
efter teaterstykket om livet på troldmandsskolen Hogwarts, selvom Potterbøgerne nu altid har været utrolig
populære blandt både drenge og
piger. Men nu har jeg altså igen været
nødt til at indkøbe nye eksemplarer af
den gamle, altid meget udlånte, serie.

Grafic novels er fantastiske
Anne Marie Hartley fremhæver også
Vimpy Kid-serien af Jeff Kinney (som
udkommer på dansk på Gyldendal,
red.) som meget efterspurgt, lige
som grafic novels generelt står højt
på elevernes Top 10-liste:

”Grafic novel-genren er fantastisk! Ikke
mindst blandt svage læsere, som kan få
rigtig meget ud af bøger med billeder,
men som jo appellerer til de fleste og
faktisk udfordrer alle, fordi det at læse
og afkode billeder bl.a. kræver kritisk
sans, hukommelse, genkendelse, viden
og erfaring. Skal jeg nævne et enkelt
eksempel, må det blive forfatteren Neil
Gaiman og hans The Graveyard Book.”
(Flere af hans bøger er oversat og
udgivet på Høst&Søn, red.)
I det hele taget blev grafic novels
fremhævet som noget nær det nye

sort, ikke bare af Anne Marie Hartley,
men af mange af de optrædende på
IBBY-kongressen. Bl.a. fordi genren
ifølge fortalerne overskrider grænsen
mellem det visuelle og det skriftlige
og med Art Spiegelmanns ord rammer
de unge læsere, som ellers ikke er så
vilde med bøger og læser, fordi grafic
novels går under radaren og springer
lige op i hjernen! (Art Spiegelmann er
bl.a. forfatter og illustrator til Maus,
der som den første tegneserie fik
Pulitzer-prisen, om sin fars historie som
overlevende kz-fange, red.)
Flere fremhævede dog at der desværre
er en tendens til at undervisere, bibliotekarer m.v. ikke betragter billedbøger,
tegneserier og grafic novels som rigtig
– eller lødig – litteratur. Det anses af
mange for at være for nemt at gå til,
noget der ikke skal arbejdes meget
med og dermed er useriøst. Måske fordi
de, fx lærere, er begrænsede af ikke
selv at kunne ”læse” billeder og derfor
har svært ved at undervise i det eller
muligvis på grund af de ofte kontroversielle emner, som ofte tages op.

Maori-undervisning

For at få plads til de nyindkøbte
bøger i sit skolebibliotek, der er på
størrelse med tre klasseværelser,
skiller Anne Marie Hartley sig

løbende af med ældre bøger, som
i det omfang de har relevans og
kunstnerisk værdi, bliver afsat til
asylcentre, hvor både børn og
voksne kan få glæde af dem.
Cirka halvdelen af eleverne på
Somerville Intermediate School
kommer oprindelig fra andre lande
end New Zealand, typisk fra Asien, og
har ikke nødvendigvis engelsk som
modersmål eller deres eneste sprog.
Alligevel er hovedparten af bøgerne
på bibliotekets hylder på engelsk lige
som også undervisningen foregår på
engelsk. Dog er der et udvalg af bøger
på maori (i alt 508 titler) og desuden
undervises alle elever i maorikultur og
–sprog i 45 minutter om ugen, hvilket
er blevet stadig mere almindeligt
på skoler i New Zealand, selvom det
(endnu ikke) ikke er et lovkrav.
”Udover denne klasseundervisning
er vi som skole stolte af at kunne
tilbyde eleverne at være med i kapa
haka-grupper, hvor de bl.a. lærer et
traditionelt håndværk, fx træskærerarbejde, maori-værdier, sange, danse
m.v. På skolen har vi en maorilærer,
som underviser i maori og derudover
fungerer som støtteperson for
maorieleverne. Hun hjælper mig med
at finde de bedst egnede bøger på
maori til skolebiblioteket, efter som
jeg er så gammel, at jeg ikke selv
har haft mulighed for at lære maori i
skolen og derfor kun forstår det mest
basale,” fortæller Anne Marie Hartley.
Hun tilføjer at man i New Zealand
de senere år i stigende grad er
begyndt at se til Skandinavien, når
det kommer til skoleudvikling, bl.a.
i form af længere skoledage, tests
og målbar læring, noget hun dog
ikke håber vil ske på bekostning
af elevernes glæde ved bøger og
læsning.

Det begynder med
de mindste

Ganske vist er det ret vanskeligt at
udvælge et frem for andre projekter,

som blev præsenteret på kongressen,
efter som viften af muligheder er så
rig, men et af de utallige spændende
projekter var fra Tyrkiet og gik ud
på at engagere helt unge læsere. Da
Tyrkiet oveni købet er værtslandet
for den næste IBBY-kongres, kan
det være endnu et argument for at
fæstne blikket netop her:
Baggrunden for projektet, som blev
præsenteret af Tulin Kozikoglu, er at
billedbøger generelt er meget lidt
udbredt blandt børn i Tyrkiet. Kun få
akademiker-forældre, som tilhører
den bedst stillede del af befolkningen, køber og læser billedbøger
højt for deres børn. Langt de fleste
forældre opfatter det som spild af
penge at anskaffe bøger til børn, som
ikke selv kan læse eller er i gang med
at lære det. Når børnene kan læse, er
det fortrinsvis teksttunge bøger uden
billeder, der bliver indkøbt.
Lærere og bibliotekarer lader stort
set til at være af samme overbevisning – trods det at børn som
bliver introduceret til bøger i løbet
af deres første syv leveår, ifølge Tulin
Kozikoglu, har større chance for at
blive bogelskere. Hertil kommer at
90 procent af Tyrkiets skoler ikke har
børnebiblioteker, mens de få der
har – igen ifølge præsentationen –
stort set ikke ligger inde med nogen
brugbare børne- eller billedbøger.

nogen brugte fx dukketeater til
at præsentere deres historier og
karakterer med, andre tegnede
og lavede kollager med børnene,
spillede cello, sang eller instruerede
teater og rollespil – én medbragte
endda sin hund til formålet! Kurserne
sluttede med at hver elev fik sit eget
personlige, af forfatteren signerede,
eksemplar af deres egen bog.
Dette har ikke blot haft den effekt
at forfatterne har efterladt børnene
med et mere positivt syn på læsning
og bøger, men, ifølge Tulin Kozikoglu,
også haft en positiv betydning for
forældrene, som nærmest er blevet
tvunget til at læse billedbøgerne højt
for deres børn igen og igen. Desuden
har det hjulpet lærere og bibliotekarer
til at erkende at selv små børn kan have
fornøjelse og udbytte af billedbøger,
lige som de via forfatternes kreative
tilgang til billedbøgernes verden,
har fået øjnene op for nye måder og
redskaber til at formidle billedbøger,
historiefortælling og læsning på.
Tulin Kozikoglu

Kreativ formidling

Det tyrkiske projekt, som er udviklet
af en børnebogsforfatter og blevet til
med støtte fra Rotary, har stået på i tre
år og involveret mere end 5.000 børn
fra børnehaver og
0.-1. klasse. Det går
I følge Tulin Kozikoglu er billedbøger generelt meget lidt
ud på at introducere
udbredt blandt børn i Tyrkiet. Langt de fleste forældre
billedbøger i
opfatter det som spild af penge at anskaffe bøger til børn,
børnenes liv, hvorfor
som ikke selv kan læse eller er i gang med at lære det.
man har udvalgt 15
billedbogsforfattere
Næste nummer af LæringsCentret
til at stå for kurser i kreativ skrivning.
bringer 2. del af artiklen med
De 15 forfattere blev alle valgt ud fra
præsentation af endnu en håndfuld
deres særlige kreative tilgang til at nå
IBBY-projekter om børn og læsning.
børnene gennem deres billedbøger,

21

Jeg har lige læst

Den faldne djævel er stærk kost
LæringsCentret
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Af Bjarne W. Andresen, lærer,
pædagog og master i børnelitteratur

oktober 2016

Kenneth Bøgh Andersen lægger
hårdt ud i sidste bind af serien om
Den Store Djævlekrig: Filip møder
afskårne øjenlåg, udødelighed i
Helvede og han ser sin elskede Satina
få halsen skåret over. Det viser sig at
være en drøm, og det er ikke sidste
gang, læseren kommer i tvivl om,
hvad der er virkelighed. Både Filip og
læseren får svært ved at tro, for ”det
er farligt, når tro bliver til viden,” som
Jahve fortæller Filip.
Det er en meget dyster bog, både i
tematikker og i fortællingen. For at
tage fortællingens gru først: Aziel er
vendt tilbage og sætter det norrøne
Ragnarok i gang for at få fat i Thors
hammer og styrkebælte. Desuden
skal han bruge Fenrisulvens lænke til
at binde Jahve. Aziel tager selve tiden
til hjælp og inddrager Døden i sine
planer. Døden er den eneste, som er
større end både Jahve og Djævelen.
Det lykkes Aziel at skabe en så
magtfuld illusion, at Filip dræber
en af sine allerkæreste. Jeg har altid
ment, at det største offer, man kan
bringe i en kamp, ikke er hverken
at dø selv eller at miste. Begge dele
er et vilkår i alles liv(!), men Filip må
leve videre med mindet om at have
dræbt.
Kenneth Bøgh Andersen er en
mester i at fortælle disse grusomme
historier. Tag bare dette eksempel
om Filips prøvelser: ”Han prøver at
vende sig om, men hans ben vil ikke
som han. Ikke det mindste flytter de
sig, og da han kigger ned, ser han,

at begge hans fødder er forsvundet.
De er sunket ned i det klippestykke,
han står på, som om det ikke er lavet
af sten, men af mudder. I den tid,
det tager ham at begribe, hvad der
er sket, synker han i til knæene (…)
Han prøver at skrige, men kan ikke
mønstre luft til mere end et halvkvalt
gisp. Sorte bobler springer for hans
blik, og midt i rædslen spekulerer
han på, om der også er en verden
efter denne…”
Jahve er afhængig af, at mennesker
vælger at tro på ham. Derfor greb
han ikke ind ved korsfæstelsen, for
så havde det ikke længere været
menneskets frie vilje. Også andre
historier fra Bibelen bliver nyfortalt.
Jesus genopstod ikke, og Jobs
opgør med Jahve var resultatet
af et væddemål mellem Jahve og
Djævelen. I en sekvens i Den faldne
engel tilbyder Djævelen Filip alt. Som
da han fristede Jesus i ørkenen (hvis
man kan sine skriftsteder ...) Filip
ønsker sig en dag i Paradis med sin
far og sin mor, nok ikke lige den gave,
Djævelen havde i tankerne.
Den faldne djævel
handler i endnu
højere grad end sine
forgængere om døden.
Ikke blot om Mortimer,
som er ham med leen,
eller om det, som følger
efter livet. Karaktererne
– og med dem læseren
– tvinges til at overveje,
om døden er et gode,
hvis den betyder en
genforening med ens
kære. Eller hvis den
samler familier. Det

er ikke en bog, som opfordrer til
selvmord, men den viser både lyse
og mørke sider af døden.
På et filosofisk/teologisk plan slås
det flere gange fast, at Jahve – og
Djævelen – kun kan dræbes ved at
miste sin udødelighed. De bliver
dødelige, når ingen længere tror på
dem. Derfor er Den faldne djævel fuld
af døende guder, bl.a. fra nordisk
mytologi. Aziels plan er, at kun han
skal være tilbage, og så vil mennesket
tro på ham og gøre ham udødelig.
Han vil blive ”en djævelsk gud og en
guddommelig djævel! Den Eneste
Ene i al evighed!”, som han selv i al
ubeskedenhed udtrykker det.
De små humoristiske ordspil, vi
kender fra de tidligere fem bind,
iblander lysere toner i den mørke
fortælling. F.eks. nævnes bogen
Bibelen – som Fanden læser den flere
gange.
Den faldne djævel
Den Store Djævlekrig del 6
Høst & Søn 2016
304 sider

Foto: Bjarne W. Andresen
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Den nye vejlederrolle
Af Jette Berthelsen, udviklings
konsulent, Center for Dagtilbud
& Skoler, Greve Kommune
Skolereform, ny
bekendtgørelse
for PLC, Den
åbne skole,
nye prøver,
læringsportaler, læringsmål…
Omfattende ændringer af indhold
og rammer, samt et øget fokus på
elevernes læring, har i kommunerne
og rundt på skolerne, medført et
øget fokus på vejledernes rolle.
Hvordan får vi bedst vejledernes
resurser i spil på skolerne, så de kan
understøtte deres kollegers arbejde?
I Greve har vi de sidste to skoleår
arbejdet systematisk med
vejledernes rolle. Vi har etableret
en ny netværksstruktur, der bl.a.
indeholder to årlige fællesmøder
for alle vejledere, med emner der
har relevans uagtet man er naturfagsvejleder eller læsevejleder. I
skoleåret 2015/16 har vi afviklet et
fælles kompetenceudviklingsforløb
for alle vejlederne i kommunen.
Forløbet strakte sig over 7 hele
dage, med indholdselementerne
”Vejlederfaglighed”, ”Didaktik ” og
”Metode”. På dele af forløbet har
skoleledelserne deltaget, så det har
været muligt at have fokus på ”hvad
gør vi på vores skole?”
Men uanset hvor spændende
diskussioner man har haft med sine
kolleger, hvor mange gode input
og nye ideer man har fået på et
kursus, er det virkelig vanskelige
at bringe det med tilbage til egen
skole, oversætte til egen praksis,
og ændre noget her. Det kræver
tid og opmærksomhed, både fra

skoleledelser og vejledergruppen.
Ressourcer der er vanskelige at finde
i en presset skolehverdag.
Da Ministeriet for børn, undervisning
og ligestilling primo 2016 udbød en
pulje til ”lokal udvikling og kapacitetsopbygning af den nye folkeskole” bød
vi derfor ind med et projekt der skal
støtte præcis denne omsætning til
praksis. Vi kaldte projektet ” PLC med
Power”, - og vi fik det, fantastisk!
Projektet omfatter tre af kommunens
10 skoler, og løber i skoleåret 2016/17.
Formålet med udviklingsarbejdet
er at skabe lokale rammer, så PLC
og skolens øvrige vejledergrupper, i
tæt samarbejde med skoleledelsen,
kan være drivkraft i udviklingen
af en stærk lokal læringskultur. Vi
har i opbygningen af projektet lagt
vægt på, at det skal skabe både
legitimitet og legalitet til vejledernes
rolle. Vejlederne skal også arbejde
tæt sammen med kolleger i mindre
aktionslæringslignende forløb, for at
være helt tæt på praksis.
Konkret består projektet af
følgende dele:
o Med afsæt i den årlige evaluering
af skolens arbejde på de
forskellige indsatsområder, drøfter
skoleledelse og repræsentant for
PLC, hvilke områder på skolen der
skal være fokus på. Hvor er vi nu,
- hvor skal vi rette fokus hen og
hvordan gøres det?
o Med afsæt i det konkrete
fokusområde aftales hvilke
vejledere der skal indgå, samt
hvilke dele af skolens organisering
(årgange/afdelinger/fag/tema…)
indsatsen skal rettes mod.
o Herefter gennemfører hver
af de involverede vejledere
fire aktionslæringsforløb med
udvalgte undervisere. Vejlederne

aftaler en aktion (fokusområde/
problemstilling) med kollegaen,
observerer kollegaens undervisning i forhold til det aftalte,
og gennemfører en didaktisk
samtale om det, de observerede.
På baggrund af dette, aftales en
ny aktion.
o Skoleleder og vejledergruppe
mødes en gang pr. kvartal, for at
drøfte fremdrift og retning.
o Indsatsen formidles og gøres
synlig ved pædagogiske møder
mm. for at understøtte en stærk
læringskultur, ved systematisk at
sætte læring og analyse af praksis
på dagsordenen.
o To gange i løbet af projektet
modtager alle involverede
vejledere sparring med ekstern
konsulent. Her vil der være fokus
på udfordringer og muligheder i
vejlederrollen.
Center for Dagtilbud & Skoler følger
skolernes arbejde tæt, bl.a. ved at
jeg som konsulent deltager i en del
af møderne mellem ledelser og PLC.
Viden om projektet, dets fremdrift
og resultater deles desuden i de
relevante kommunale vejledernetværk. Ved afslutning af skoleåret
2016/17 evaluerer skoleleder og
repræsentant fra PLC indsatsen i
forhold til de opstillede mål, hvad fik
vi ændret, hvor er vi nu, hvor skal vi
bevæge os videre hen?
På de tre skoler har PLC repræsentant
og skoleledelse nu lagt indholdssporet for deres forløb. Vi er spændte
på hvordan projektet udvikler sig, og
håber at det kan give gode erfaringer
at bringe videre, hvordan PLC i
samarbejde med skoleledelsen kan
være en vigtig brik i opbygning og
udvikling af en stærk læringskultur
på skolerne.
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TARGET
Nogle forretningsmænd holder møde på Fyn, men midt om
natten bliver de bortført af en gruppe sort-klædte mænd.
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LæseLyst

LINDA LASSEN

LINDA LASSEN:
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Femårige Nikolaj forsvinder fra en badebro. Men ingen
kan få lillebroren, Kasper, til at fortælle, hvad der er sket.
Kasper kan nemlig ikke huske
noget, men han bløder fra
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Kig efter fjeren,
så får du en let bog!
Læringscentre 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

