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Skolemessen 2016
- din fagmesse for læremidler

Skolemessen 2016 foregår i Scandinavian
Congress Center, Margrethepladsen 1, 5000
Aarhus C, den 13. og 14. april, begge dage
fra 9-17. På Skolemessen præsenteres de
nyeste analoge, digitale og laborative læremidler inden for alle fag i grundskolen.
Messens program henvender sig til samtlige undervisere, pædagoger, skoleledelser,
lærerstuderende og andre formidlere, der
ønsker at få et indblik i nye måder at berige
og udvikle undervisningen på.
I den populære ”Røde stol” kan man onsdag
møde forfatterne L.G. Jensen, Benni Bødker,
Kirsten Sonne Harild og Marianne Iben
Hansen. Sidstnævnte optræder sammen
med illustratoren Tea Bendix. Torsdag kommer Özlem Sara Cekic, Lars Mæhle (Norge),
Annette Herzog og Kenneth Bøgh Andersen.
Skolemessen arrangeres af Center for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde
med Alinea, Gyldendal Uddannelse samt de
to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.
Se mere på: www.skolemessen.dk/Aarhus/

INDHOLD

Den mest solgte bog
på dansk i 2015

… er Kaninen der så gerne ville sove, der
skrevet af den svenske adfærdsforsker
Carl-Johan Forssén Ehrlin. Den er solgt i
120.000 eksemplarer. Bogen er skrevet med
en særlig teknik, sådan at sproget i sig selv
virker beroligende, ligesom ekstra betoning
af ord og sætninger under oplæsningen er
med til at forstærke virkningen.
Forlagsdirektør Jens Trasborg på Alvilda,
der står bag den danske udgivelse, udtaler:
”Jeg har tidligere sagt, at jeg i mine mere
end 35 år i forlagsbranchen aldrig før har
været med til at sælge SÅ mange bøger på
SÅ kort tid – nu kan jeg sige, at jeg i den
grad har prøvet det, og at salget af Kaninen
der så gerne ville sove allerede i det forgangne år kom til at overgå selv vores vildeste
forventninger, samtidig med at vi ser et
fortsat betydeligt salg i starten af 2016.”
Bogen er på vej som lydbogs-cd, og CarlJohan Forssén Ehrlin skriver nu på en ny
søvnhjælpsbog, der forventes udgivet på
dansk i efteråret.
Kilde: Forlaget Alvilda

Snitten og Kis - Den hellige
vorte og en elendig kop te

Hella Joof (f. 1962) fik forrige år mange
fortjente roser for bogen Snitten & Kis
– Frygt og bæven og en mand på strømpe
sokker, der har illustrationer af Cato
Thau-Jensen, og bogen blev kåret som
årets børnebog i 2014 af BMF (tidligere
Boghandlermedhjælperforeningen). Nu er
bog 2, Snitten og Kis – Den hellige vorte og
en elendig kop te netop udkommet og igen
med dejlige tegninger af Cato Thau-Jensen.
Snitten er en herlig knægt, adoptivbarn, og
Kis er hans brave mor. Det er – som forlaget
skriver – ”… en sludrende og hjertevarm
historie om gud, pandekager og en sød
pige i kjole, der mangler en sommerven.”
Snitten og Kis
- Den hellige
vorte og en
elendig kop te
Tekst:
Hella Joof
Illustrator:
Cato
Thau-Jensen
Carlsen, 2015
48 sider

”SIGTAT”

Ikke i morgen!
“Jeg har ingenting imod at dø.
Men ikke i morgen. Der er en
del, jeg skal nå først. Der er
stadig så meget, som er herligt
i livet. Når foråret kommer og
alt igen bliver guddommeligt
smukt, så vil man ikke have, at
det skal være sidste gang.”

(Astrid Lindgren, 1992)
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Fokus på fagbøger
og faglig læsning

Tirsdag d. 10. maj 2016 fra kl. 14.00-16.00

fagbog.gyldendal.dk indeholder
mere end 100 digitale fagbøger fra
Gyldendals kendte fagbogsserier. Alle
fagbøgerne er indlæst af skuespillere,
og portalen byder på en hel verden af
muligheder for at gøre faglig læsning i
grundskolen mere interessant og sætte
gang i elevernes fantasi og skabertrang.
14.00-14.45: Hvad er faglig læsning? Og
hvordan tilrettelægger og underviser du i
faglige tekster med lærebogsforfatter og
master i læse-skrivedidaktik Lisbeth Hoff.
14.45-15.00: Pause med kaffe, kage og
frugt.
15.00-15.30: Fagbog.gyldendal.dk
med redaktør Marie Løntoft.
15.30-16.00: At skrive faglitteratur for
børn. Ved forfatteren Dorte Lilmose.
Sted: Gyldendal – Trykkeriet,
Klareboderne 3, 1001 København K.
Arrangør: Gyldendal Uddannelse
Tilmelding: Senest d. 3. maj 2016 til
GUKurser@gyldendal.dk – Tlf. 33 75 55 60
Se mere på:
www.gyldendal-uddannelse.dk

Deadlines:
Nr. 3: 1. marts (udkommer primo april)
Nr. 4: 1. april (udkommer primo maj)
Nr. 5: 1. august (udkommer primo september)
Artikler i LæringsCentret dækker ikke nødvendigvis redaktionens og/eller Pædagogisk LæringsCenterForenings synspunkter.
Forside: Birde Poulsen
Medlemskab: Skriftligt via hjemmesiden på
www.plcf.dk.
Kontingent: Opkræves én gang årligt i oktober.
Overgang til pensionistfraktionen: Skriftligt
via hjemmesiden (PLCF.dk)
Flytning, navneskift m.v.: Skriftligt via
hjemmesiden (PLCF.dk)
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Strategisk skoleudvikling
Folkeskolereformen havde sin debut i august 2014, hvilket vil sige, at den er
godt halvandet år gammel. Da reformen førte mange forandringer med sig,
betyder det, at vi endnu ikke helt har fundet vores ben i den reformerede
folkeskole. Nogle af reformens elementer er sikkert ved at være hverdag, mens
andre skal have mere fokus i den kommende tid. Mange steder har man sikkert
også afprøvet nogle ting, der ikke fungerede helt efter hensigten, så man nu må
prøve en anden udgave.
En del steder har skoleledelsen fundet ud af, at hvis man sætter et stærkt hold
på PLC, har man et godt udgangspunkt for at udvikle skolen i den ønskede
retning, og man har måske oven i købet brugt PLC-teamet som sparringspartner
i processen. På disse skoler er skoleledelsen godt klar over, at man bliver nødt til
at prioritere PLC-området, men man får til gengæld noget ud af synergieffekten,
når det hele spiller sammen på skolen.
Andre steder har man følt sig presset til at spare på PLC-området, fordi økonomien
ikke er fulgt med ambitionerne fra politikernes side. Her kan det samtidig
blive svært at udvikle skolen, hvis ikke man har nogen at uddelegere noget
pædagogisk ledelse til, for skoleledelsen kan ikke nå at være i alle de fora, hvor
didaktikken er i spil. Derfor kan det meget vel blive som at tisse i bukserne – en
kortvarig følelse af lettelse, men ikke løsningen på de udfordringer skolen står i.
Derfor vil jeg opfordre til, at PLC-teamet gør ledelsen opmærksom på de
opgaver, teamet kan være med til at løse, i stedet for bare at sidde og vente på,
at ledelsen giver dem opgaverne.
Samtidig håber jeg, at de skoleledelser, der endnu ikke har tænkt på at inddrage
PLC i udviklingen af skolen, får øjnene op for den mulighed for at udøve
strategisk ledelse, der er ved at uddelegere noget ledelse til skolens vejledere,
således at PLC kan ’understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner’,
som skrevet står i bekendtgørelsen.
Mange PLC-team har sikkert peget på, hvordan deres kompetencer kunne
komme i spil i forhold til reformen og bekendtgørelsen. Nogle har været en
vigtig brik i at udvikle skolens strategi for bevægelse i undervisningen.
Sikkert endnu flere PLC-team har haft fokus på udviklingen af it i undervisningen,
hvor det giver god mening, at de messer de fire elevpositioner i søvne, mens
andre prøver at understøtte skolens praksis med innovation og entreprenørskab.
Uanset hvor man har valgt at starte, er det vigtigt, at det foregår som en del af
skolens samlede udviklingsplan, så alle kan se, i hvilken retning skibet sejler.
Nu hvor bekendtgørelsen snart fylder to år, vil vi gerne være med til at evaluere,
hvordan det går med implementeringen af den. Derfor
prøver vi i forbindelse med vores formandsmøde i april at
samle et panel af relevante parter, som skal komme med
deres bud på en status og debattere, om vi er på rette vej,
eller om den trænger til justering. Hvis det lykkes at samle
panelet, vil I høre nærmere. Indtil da må I fornøje jer med
artiklerne i nærværende tidsskrift.
Birgitte Reindel, formand
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På vej mod de
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21. århundredes k ompetencer
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Af Bo Uggerholt Lauritzen og
Tom Planck Sørensen, Pædagogisk
Udviklingscenter, Rødovre Kommune
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I Rødovre Kommune ønskes
fortsat dygtige børn og
unge, der er godt rustet til
fremtidens udfordringer i
netværkssamfundet.

IT/teknologi Nørd
It/teknologiNørd er et tilbud til
elever, der kan lide at udforske tidens
teknologi såsom kodning, 3D-print,
blokprogrammerede robotter og
droneflyvning. Forskning viser, at it
kan højne det faglige niveau, at it
fremmer og understøtter kreativitet
og innovation, og er medskabende
af et undervisningsmiljø, der sætter
elevens læring i centrum.

Begrebet ”21st Century Skills” er et
muligt svar på disse udfordringer og
dækker over, hvad børn og unge skal
besidde af kompetencer i fremtidens
netværksbaserede samfund, hvor
viden og information hurtigt er
tilgængeligt og hurtigt forældes.
Et samfund hvor det at besidde
viden i sig selv ikke n
 ødvendigvis
er vejen til succes og hvor evnen til
social navigation, k ommunikation,
samarbejde, kreativitet samt
kontinuerligt at tilegne sig nye
meningsgivende faglige færdigheder
bliver en nødvendighed.
Derfor er det vigtigt, at skolen åbner
sig mod samfundet og inviterer
fremtiden indenfor med nye innovative
læringsformer til følge - for både elever
og det pædagogiske personale.

Toolcamp
Er et læringsforløb og en
konkurrence udviklet i samarbejde
med Microsoft på tværs af skoler,
hvor eleverne i roller som opfindere,
problemknusere og iværksættere
løser opgaver og problemer fra den
virkelige verden. Opgaven kan lyde:
”Lav en digital produktion ud fra et
selvvalgt emne med vægt på kreativ
anvendelse af teknologi, samarbejde
og faglig formidling”. Eleverne dyster
på selve Toolcampen mod hinanden
og fremviser deres prototyper.
Dommerjuryen består af skole
ledelser og PLC-medarbejdere som
vurderer elevernes præstationer ud
fra de 21. århundredes kompetencer
og taksonomi.

Nørddage og Toolcamp i Rødovre
Kommune er sådanne eksempler på
innovative og kreative læreprocesser
som understøtter udviklingen af
de 21. århundredes kompetencer.
Nørdkonceptet henvender sig til de
af skolernes elever, som gerne vil
fordybe sig i it/teknologi eller kultur.
Konceptet er forankret på skolernes
PLC. Tilrettelæggelse, planlægning og
gennemførelse af dagene foregår i et
team af PLC-medarbejdere fra flere
skoler og mødes 6-8 gange i løbet af
skoleåret. Hver skole bidrager med
5-8 elever. I år har vi to Nørdhold.

FantasiNørd
FantasiNørd trækker på ideer og
metoder, der anvendes i andre
nørd-projekter, men adskiller
sig fra teknologinørden ved ikke
nødvendigvis at benytte sig af
it/teknologi, men appellerer til
kreativitet og samarbejde. Det er et
tilbud til elever, der kan lide at ”nørde”
med, bruge deres fantasi og formidle
kultur ved at fortælle historier,
arbejde med kunst m.m. Fantasinørd
er et samarbejde mellem PLC’erne,
Pædagogisk Udviklingscenter,
folkebiblioteket og Heerup Museet.

Skoleudvikling

I forbindelse med den nye
skolereform og Forenklede Fælles
Mål har skolernes PLC’ er fået en
ny bekendtgørelse, som tydeligt
iscenesætter PLC’erne som helt
centrale aktører for skoleudvikling
i samarbejde med skoleledelserne,
vejledere og fagprofessionelle m.v.
Derfor har kommunen iværksat
et tiltag i 2015 om at uddanne
minimum 3 didaktiske ressource
personer pr. skole, som skal
facilitere aktionslæringsforløb i
skolernes årgangsteam. Forløbene
tager afsæt i et kompetence
udviklingsprojekt med særligt fokus
på udvikling af målstyret læring,
formativ evaluering, klasseledelse
og aktionslæring, som alle lærere
og pædagoger på skoleområdet
i Rødovre Kommune har deltaget
i. De didaktiske ressourcepersoner
forankres i og koordinerer arbejdet
med de øvrige faglige vejledere i
PLC. For at løse opgaven kalder det
på kompetencer og profiler i PLC
som er:
• lyttende og gode til
at facilitere processer
• fagligt kompetente
• gode til at samarbejde
• respekterede og legitimerede
blandt kolleger
Skolens PLC skal altså fortsat arbejde
med at udvide og udvikle elevernes
læring, trivsel og udvikling ved at
understøtte lærings- og trivsels
fremmende aktiviteter. Det skal
også inspirere og understøtte teams
forskellige fokus på udvikling af nye
læreprocesser. Alt sammen med
henblik på fortsat understøttelse
af udvikling af de 21. århundredes
kompetencer for såvel elever som
det pædagogiske personale.
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HALV
PRIS
PORTAL TIL FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING
FAGBOG.GYLDENDAL.DK
De populære fagbogsserier – Første Fakta, faktisk!,
Dyr i ..., De små fagbøger, De store fagbøger og Gyldendal
viden – er tilgængelige digitalt på fagbog.gyldendal.dk.
Her kan eleverne fra 0.-10. klasse læse om alverdens emner
og arbejde med faglig læsning og skrivning.
■

Læs over 100 fagbøger online – alle indlæst af professionelle
oplæsere.

■

Opgaver til faglig læsning til samtlige bøger på portalen.

■

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

■

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

Bestil en gratis plakat
på gu.dk

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

Nyhedsugen 2015

På sporet af den gode historie
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7.B fra Vestermarkskolen på Fyn og 8.B
fra Lillerød Skole i
Nordsjælland er de stolte
vindere af Nyhedsugen
2015, som traditionen tro
blev fejret ved en præmieoverrækkelse med taler
og rådhuspandekager på
Københavns Rådhus i januar måned.
Talerne blev leveret af Børne- og
ungeborgmester Pia Allerslev,
som bl.a. hæftede sig ved hvor
interessant det var at der kunne
komme så mange spændende
og vidt forskellige historier ud af
emnet ”spor” som bl.a. artikler om
flygtninge, hjemløshed og handicap
- selv var hun især fascineret af
et interview med en youtuber og
om dette medie som ”vi voksne
ikke fatter hvorfor er vigtigt”. Pia
Allerslev talte også om paragraf 77
om ytringsfrihed i Grundloven, som
ligger i en montre på Christiansborg,
hvor vinderklasserne blev vist rundt
tidligere på dagen, og hun slog et
slag for at nogle af eleverne ville gå
videre ad journalist-vejen ”for vi har
brug for dygtige, kritiske journalister.”
Derudover hyldede PLCFs Lisbeth
Johansen, som også sidder i planlægningsgruppen for Nyhedsugen 2015,
eleverne for deres undren og nysgerrighed (læs hendes tale på side 7, red.)

Som nævnt fik vinderklasserne også
en rundvisning på Christiansborg,
spiste smørrebrød i Snapstinget, var
på Strøget og sluttede af med en tur
i rådhustårnet inden kåringen og
overrækkelsen af en check
på 25.000 kroner til hver.
Begge klasser kvitterede
selv med et indslag, 7.B
med en takketale, hvoraf
det bl.a. fremgik at de
gerne ville bruge pengene
på en lejrskole til Italien, men
hvis der ikke var råd til det, så bare
til en tur til Silkeborg, og 8.B med en
takke-video, hvor de fortalte om alt
det – især på det sociale område de havde fået ud af avis-forløbet.
De to vinderaviser er udvalgt blandt 55
lokale vinderklasser i aviskonkurrencen,
der er arrangeret af Avisen i Undervisningen i samarbejde med Danske
Medier, Pædagogisk Læringscenter
Forening og Dansklærerforeningen.
Med inspiration fra emnet ”Spor”
har næsten 900 6.-10. klasser i én af
ugerne 43-46 produceret deres egen
avis og/eller webavis. Klassernes
aviser og webaviser er bedømt af
lokale dommerkomitéer på landets
dagblade, som har kåret hver deres
vinder. Ud af de lokale vindere
blev de to aviser Vestermarken og
Sporenstregs kåret som landsvindere
af en enig dommerkomité.
Formand for dommerkomiteen var
Emil Thorup, tv-vært, foredragsholder og iværksætter. Om begrundelsen for valget siger han bl.a.:

- Avisen Vestermarken rammer sin
målgruppe uden at kigge andre over
skuldrene. Klassen har med deres eget
udtryk formået at skabe et originalt
univers for deres læsere. De har
arbejdet bevidst og dygtigt med både
billeder og tekst – hele tiden ud fra
optimistiske og konstruktive vinkler.
Digitale spor: Rasmus
Brohave lever som youtuber
På fire år er han blevet en kendis
på nettet. Han har flere seere
end mange danske TVshows. I
2014 havde han cirka 10.00

Religiøse spor: Sabrina er
eneste muslim i klassen

følgere. I dag har han næsten
100.000 trofaste fans på sin
kanal. Mød Rasmus på Side 3

Læs vores bagsidetema, hvor
vi krydser spor mellem islam og
kristendom og sætter fokus på
det, som de to religioner har til

Afsporet:

Vester Skerninge uge 44 - 7.B Vestermarkskolen

Logo: Asger Kyed

Hun har fået en dom: Du
ender i kørestol. Mød 13
årige Laura Sofie fra
Ollerup, der viser vilje til
at finde sit eget spor.

det, som de to religioner har til
fælles. Mød 13årige Sabrina og
sognepræst Torkil Jensen fra
Vester Åby.

Sunde spor:

"Nulsukkerpolitik" i
Svendborg kommune
virker. Flere og flere
elever spiser sundere i
skoletiden.

side 2

Bagsiden

Nyt projekt skal
give unge
selvtilliden tilbage

Svendborg Ungdomsskole har
succes med "Milife", der vil
hjælpe unge under mottoet "bliv
til noget ved at være
nogen"

Foto: Madeline Rasmussen
 Det betyder meget for mig, at
Af Maja Grøndal, Madichen
unge mennesker har det godt, og
Mathiesen og Alberte
derfor har jeg sagt ja til at være
"Det er det
Pedersen
leder af det her projekt i
bedste, jeg har
Svendborg, fortæller Lise
Mange unge går rundt og har det
Andersen, der er skolelærer og
prøvet i min
svært rent socialt. De føler, at det
ansat på Svendborg
er svært at tale om deres
skoletid."
Ungdomsskole.
problemer med andre, ligesom
mange føler, at ingen gider lytte
Bagud rent social
Deltager på Milife
til dem. Andre er ensomme. Det
Det kan være svært at se på et
vil et nyt projekt under
ungt menneske, om han eller
Svendborg Ungdomsskole 
hun er “bagud” med det
vigtigt, fordi det giver de unge
kaldet Milife  gøre noget ved.
sociale. På Milife er der derfor
mulighed for at mødes i et
Hver eneste uge samles 12 unge
slet ikke fokus på elevernes
fortroligt rum og være åbne over
fra forskellige skoler på
faglighed, men på de unges
for unge, der føler på samme
ungdomsskolen til en anderledes
personlighed og selvværd.
måde, mener Lise.
undervisning, der skal få de unge
 Hvis eleverne ikke har det godt
til at tro mere på sig selv og
med sig selv, så kan de heller
Snak om problemer
skabe nye relationer.
ikke have det godt med
 Jeg er her for at blive bedre til
 Det betyder meget for mig, at
andre. Det her tilbud er så
at snakke om mine problemer

at snakke om mine problemer
med andre, fortæller en af
eleverne, der går på Milife, men
som ønsker at være anonym.
 En dag hvor jeg kørte en af
mine elever hjem, sagde
vedkommende til mig, at det var
det bedste, hun havde prøvet i
sin skoletid. Så bliver man glad,
smiler Lise Andersen. Ideen om
Milife er skabt af en tidligere
folkeskolelærer, der senere
uddannede sig til psykolog. Han
udviklede ideen sammen med
sin kone i samarbejde med
Randers Ungdomsskole.
Svendborg er den eneste by på
Fyn, hvor unge har mulighed for
at deltage i Milife. Foreløbig er
tre folkeskoler med i
samarbejdet.

Fakta om Milife i
Svendborg
Milife udtales som "Mylife",
men har fået et "i" for at
vække opsigt

Milife er et nyt tilbud til
unge, som føler sig
ensomme eller uden for
det sociale liv
Tre folkeskoler i
Svendborg deltager i
projektet

- Sporenstregs bærer først og fremmest
præg af seriøsitet og grundighed. Ikke
alene har klassen fået hul igennem til
både spændende og prominente kilder.
De har også brugt dem med næsten
professionel standart. Resultatet er en
indholdsrig avis, der bringer sin læser vidt
omkring og med flere pletskud indenfor
årets tema spot on rammer tendenser,
som berører en bred skare af læsere.
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PÅ FLUGT
Mød den unge kurdiske Abdul Ramo, der flygtede fra Syrien for at
redde sit liv.
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1.251 klasser var tilmeldt
landskonkurrencen
Nyhedsugen 2015 og heraf
gennemførte 893 klasser.
Mød elever og lærere fra de
to vinderklasser her – og læs
med i vinderaviserne.

mens Politikens uddannelsesredaktør
Jakob Fuglsang roste dem for deres
kreative brug af de journalistiske
redskaber og mente at deres aviser
kom med et godt bud på hvordan
man skriver til børn og unge.

SIDE 2

LæringsCentret

Af Eline Mørch Jensen, redaktør

HJEMLØSHED
Tonny lever på gaden, og det er
han glad for. For ham er hjemløsheden selvvalgt.

”Jeg skal være rumlandmand”

Af Alexandra Rasmussen &
Nicolai Andreasen

astronaut, der har været i rummet.
Han Andreas Mogensen er bekymret
for, om
er enig med Christian i, at rumfart
at de ikke er interesserede i at sætte
er projektet løber tør for penge,
egne
men han
noget meget unikt. "Rumfart taler
personlige spor, men gerne vil hjælpe
til anerkender dog, at hvis de får teknologinoget meget fundamentalt i vores natur.
vores samfund med at tage et skridt
en, så vil det blive et kæmpe spor
og
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvad
menneskehedens første forsøg på
Christian Ohlendorff Knudsen, tættere på fremtiden. "Mit mål er at være
at
er vores plads i universet? Sådan nogle
skabe en koloni et andet sted end
deltager i Mars One en del af rumfartsprogrammet og være
på
simple spørgsmål, som vi gerne vil
have Jorden.
med til at skubbe det fremad, udrette
svar på", fortæller Andreas Mogennoget, flytte vores samfund mod fremtielektronik og mekanik, og det var
sen. Andreas Mogensen er
det, den. Jeg vil gerne være med til
at skabe
der fik mig til at deltage i projektet Mars
en af kritikerne af
nogle nye muligheder for jorden
og
One", fortæller Christian. Christian
Mars One projekan- vores samfund", fortæller Andreas
og
søgte faktisk først en uge før fristen
tet. "Det
han slutter: "Jeg håber, at flere unge
vil
positive
for tilmelding udløb. Han tænkte,
vælge de naturvidenskabelige og tekniChristian Ohlendorff Knudsen fra Helle- ved
at det var et ambitiøst, men ske
uddannelser, for det er det område,
rup kigger ud i universet. Han er en
af
måske også teknisk ureali- vi skal
bygge vores fremtidige samfund
de sidste 100 mennesker, som er med
i
stisk projekt. "Jeg er i for på. Vi
har brug for flere forskere og
kapløbet om at komme med på rumprosig ikke færdig med at flere ingeniører".
jektet Mars One. "Jeg er meget spændt
undersøge. Jeg følger
på projektet, men hvis det ikke kan
lykmed i de udmeldinkes at få projektet finansieret, så har
vi
ger, der løbende
et problem", siger Christian. Projektet
kommer. Jeg kan
har flere udfordringer, som skal
på
altid melde mig
plads, bl.a. omkring landingen på Mars.
fra", siger Chri Målet med missionen er at bygge
De professionelle astronauter har
delt
stian.
en koloni af mennesker på Mars.
sig i to lejre. En del af dem er entusiasti Planen er, at der sendes 24 persoske omkring projektet, mens andre
har
Rumlandmanner op på Mars.
en kritisk indgangsvinkel til projektet.
den
 Mars One er en envejstur, hvilket
"De mener, at det er for ambitiøst, og
de
Christian er sikbetyder, at de ikke kommer hjem
siger, at det ikke kan lade sig gøre,
og at
ker på, at projekigen.
vi skal holde op med at spilde tid på
det,
tet kommer til at
 I 2026 vil de første mennesker
sætte spor på Jorblive sendt til Mars.
den og på Mars, og  Hele turen
Mars One har ikke
fra start til slut tager 6han har selv en plan
8 måneder afhængigt af mulige
noget mål om at
om at sætte et personproblemer, der kan opstå.
Mars
ligt spor. "Vi har lavet
 Mars One er en nonprofitorganisaudvikle teknologi- One
lidt sjov med, at vi vil tage
tion.
projektet
en selv.
et dansk flag med op til
 Yderligere information om projeker, at det har
Mars, og når vi er deroppe, vil
Andreas Mogensen, Astronaut skabt så meget
tet findes på:
vi ringe til TDC og sige, at de har
www.mars-one.com
opmærksomhed og
forsyningspligt", siger Christian
hvilket kan virke lidt paradoksalt",
og
siger debat, men grunden til, at
griner.
Meningen
er, at de mennesker,
Christian undrende og fortsætter:
"Når jeg ikke selv er interesseret i
der sendes til Mars skal danne en koloni
man tager ud i rummet, er det med
livet projektet, er at Mars One ikke har noget
af mennesker, og de skal derfor
som indsats. Man gør det vel også
også
af mål om at udvikle teknologien selv. Det Interessen for teknikken
være selvforsynende. Christian slutter:
personlige årsager. Det kan godt være, er ikke et teknisk projekt,
de håber på, at Som systemingeniør har Christian altid "Jeg forbereder
mig til at blive en slags
at vores indgangsvinkel har en større der er andre firmaer, som
udvikler tek- haft en interesse for teknik og dermed rumlandmand.
Vi skal nemlig dyrke
risiko, men jeg synes, at motivationerne nologien for dem. Dermed
er de ikke også rumfart. "Når man bliver ved med vores egen mad".
er de samme", siger han.
herre over deres egen situation. Hvis
der at have denne interesse og prikke til,
Scan QR-koden og se hele
ikke kommer et andet firma og udvikler hvor langt man kan
komme med elektro- "Jeg vil udrette
noget"
teknologien for dem, så vil projektet nik, så medfører det
Kritik af Mars One projektet
Skype-interviewet med Danen interesse for, Danmark er stolt
af Andreas Mogensen
Andreas Mogensen er Danmarks første aldrig blive til noget", udtaler Andreas. hvor langt mennesket kan
marks første mand i rummet,
trækkes op. og vil måske blive det
af Christian O.
Mars må være det ypperligste inden
Andreas Mogensen.
for Knudsen i fremtiden. Fælles for
dem er,

Det er med livet
som indsats.

VIDENSKAB. Christian Ohlendorff Knudsen er Danmarks næste
mulighed for at få en mand i rummet, når Mars One projektet
er
klar til affyring. Danmarks første
mand i rummet, Andreas Mogensen, tror ikke på projektet. Han
kritiserer Mars One for at være for
risikofyldt.

FAKTA
MARS ONE

Der mangler unge som vil gå i

Guds fodspor

KIRKE & UDDANNELSE. Flere
og flere unge teologistuderende fravælger præsteuddannelsen og dermed
også at gå i guds fodspor. "Det
er bekymrende", siger Carsten Mulnæs,
sognepræst i Lillerød Kirke.

danske kirke. Når tiden kommer,
hvor tiger mig meget med sprog,
filosofi og mange af de teologistuderende,
der skal nye præster til, vil de være
der har
for- historie", siger Benedicte.
det på samme måde. Statistikken viser,
ringede eller bare ikke gode
at antallet af optagne studerende
nok", forklarer Carsten.
på
Dårligt uddannede præster
pastoralseminarierne er næsten halveret
Benedicte Glæsel på 22
Carsten Mulnæs er bekymret siden
2012.
for de præster, som i fremtiden skal prædike og styre
Statistikken fra Københavns og
uddanner mig ikke til
kirken. "Kirkerne vil aldrig
Aarhus Universitet viser, at antalpræst, fordi det ikke
lukke, men præsterne vil
let af unge, som gerne vil tage
tiltaler mig. Jeg ved dog
blive dårligere uddannede",
præsteuddannelsen efter at have
ikke helt, hvad jeg vil være
udtaler Carsten Mulnæs. Marcus
læst teologi, er faldet markant.
endnu". Hvis man læser teologi,
Hultberg på 32 år, som også uddanner
kan man uddanne sig til præst.
"Jeg sig på teologistudiet, siger: "Jeg
har ikke
Kilde: Folkekir kens uddannelvalgte at læse teologi, fordi det er
et behov for at følge i Guds fodspor,
jeg
ses- og videnscenter.
meget spændende studie, og jeg beskæfvil hellere gå mine egne veje". Der
er

år, som uddanner sig til
Af Laura Meleschko, Julie Eriksen
&
teolog, fortæller: "Jeg
Josefine Weitemeyer

De seneste år er antallet af præstestuderende faldet markant. "Jeg er
meget bekymret over, at der ikke er
så mange, som uddanner sig til
præst længere", siger Carsten Mulnæs, præst i Lillerød Kirke. "Dette
kan blive et stort problem for den

Nyhedsugen 2015

Pristale
af Lisbeth Johansen, PLCF og
planlægningsgruppen for

Kære vinderklasser
På vegne af Pædagogisk Læringscenter Forening vil jeg sige:
Til lykke til jer!
I har produceret nogle fine aviser, der
viser at I har været nysgerrige.
Hvis man er nysgerrig, hvis man
er videbegærlig, videlysten og
nyfigen, hvis man er interesseret og
undres, hvis man undersøger, stiller
spørgsmål, har næse for, så har man
gode muligheder for at spore den
gode historie og opdage nye facetter
af den verden, der omgiver os.
At være nysgerrig er en drivkraft, der
sørger for, at vi udvikler os. Albert
Einstein udtalte: ”Det vigtigste er at
blive ved med at stille spørgsmål”
På den måde bliver vi klogere og
mere oplyste. Vi har større chance for
at forstå den verden vi lever i på godt
og ondt. At være nysgerrig betyder,
at vi ser ud over vores egen næsetip
og beskæftiger os med omverden
og andre mennesker omkring os.

Ved at være nysgerrig og have
interesse for andre mennesker har
vi mulighed for at spejle os og
opdage, at verden ses fra forskellige
vinkler og at sandheden ikke er
entydig, men har flere sider - at der er
flere lag og at man kan grave dybere
og få en større og bredere forståelse.
Hvad er det, der vækker vores
nysgerrighed? Det er, når vi støder
på noget, der undrer os, noget
vi ikke helt forstår, som i Halfdan
Rasmussens digt, der hedder
”Noget om nysgerrighed”:
Professot Tribini
Fra Dyrehavsbakken
Kan snakke så hurtigt,
At håret i nakken
Gror ud gennem næsen
Blandt bumser og blister
Fordi det vil se,
Om tænderne gnister!
Digtet er fra hans digtsamling
Tosserier og det er jo et tosset
digt, der sætter gang i en masse
spørgsmål og undren og det vækker

2015

vores nysgerrighed og vi fristes til at
finde svar og undersøge sagen.
På samme måde har årets tema
i nyhedsugen været med til at
vække jeres nysgerrighed på, hvilke
spor forskellige mennesker og
begivenheder har sat i verden
og i andre mennesker.
At arbejde som journalister, som I har
gjort i nyhedsugen, har krævet, at I
har været nysgerrige og opsøgende,
at I har undret jer, stillet spørgsmål og
undersøgt, hvordan ting forholder sig
- I har set nye facetter af verden og set
det fra flere vinkler og sider. I har kigget
ud over egen næsetip og beskæftiget
jer med omverdenen. Derudover har
I gennem samarbejde og ihærdighed
formidlet det hele i jeres fine aviser.
Jeg håber I er blevet klogere og mere
oplyste og jeg håber, I vil huske på
Albert Einstein og fortsætte med at
være nysgerrige og stille spørgsmål.
Stort til lykke til jer med det flotte
resultat.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Nr. 2
februar 2016

Det er dét, der skal til, hvis
man spørger Marie og Carl
fra 7.B fra Vestermarkskolen,
som vandt i Nyhedsugen
2015 i kategorien 6.-7.
klasse indstillet af Fyns
Stiftstidende.
7.B’s vinderavis ”Vestermarken”
kommer emnemæssigt vidt omkring
selv om alle artikler er lokalt
forankrede. Det overordnede tema
for Nyhedsugen 2015 er SPOR og
artiklerne i 7.B’s avis spænder fra alt
lige fra at leve med muskelsvind til
livet som Youtuber på fuld tid, i øvrigt
de to artikler som netop Marie og
Carl står for.
LæringsCentret bad de to elever
fortælle om deres klasses oplevelse
med at lave avis mellem taler,
præmieoverrækkelse og rådhuspandekager ved kåringen af vinderne af
Nyhedsugen 2015 på Københavns
Rådhus den 21. Januar 2016.

Hvordan kom I i gang med at
skrive lige de historier?
Marie: Jeg har en rigtig god veninde
som har muskelsvind, så det har altid
ligget lidt i baghovedet at fortælle
hendes historie, fordi det kunne
være meget spændende at høre om
hvordan folk med handicap lever.
Carl: Først kunne vi ikke rigtig finde
på noget at skrive om, men så lavede
vi en brainstorm i klassen og så kom
der en masser ideer frem. Én af dem

&

gode ideer

var den her om Rasmus Brohave, og
fordi der var én fra klassen, som er
fætter til ham, fik vi ham til at komme
på besøg og holde oplæg om at
være Youtuber og bagefter svare på
spørgsmål fra hele klassen.

Har I brugt hinanden i klassen til
at prøve jeres ideer, spørgsmål
og vinkler af?
Marie: Ja, men ikke så meget til
min artikel. Jeg fandt selv på alle
spørgsmålene, det hele var lige
som inde i mit hoved fra starten af,
så artiklen skrev nærmest sig selv.
Men flere af de andre ideer fandt vi
frem til sammen, lige som mange af
spørgsmålene og vinklerne, også til
artiklen om Rasmus Brohave, for der
var vi alle tilstede og kunne stille ham
spørgsmål – især pigerne gik helt
amok da han kom!

Kilderne i orden
Så I har faktisk begge benyttet
jer af jeres lokale netværk …

Pernille Larsen tilføjer at de mange
ideer, som klassen sammen kom op
med, betød at der skulle luges ud
med hård hånd for at prioritere og
få plads til de bedste artikler: Det
er jo ikke nok bare at komme med
en masse ideer uden at forholde
sig til hvordan de skal gribes an
eller hvad der kan lade sig gøre, så
det har ikke været så svært at være
hård. Samtidig var det lærerigt at
forkorte og skære til - de har virkelig
lært hvad udtrykket kill your darlings
betyder – og sådan er det jo også
i den virkelige verden på en avisredaktion.
7.B havde valgt to redaktionssekretærer og en layouter til at redigere
og sætte avisen op, så det var dem
der i sidste ende havde ansvaret for
det færdige resultat. Af praktiske
grunde gik klassen i gang med
forberedelserne allerede 14 dage før
selve nyhedsugen, simpelthen for at
få ideerne kredset ind og interviewaftalerne i stand.

Carl: Ja, det kan man jo lige så godt,
når man nu har en kontakt som fx
ham der er i familie med Rasmus
Brohave, ikke? Det var jo ret fedt at
vi lige kunne få ham til at komme på
besøg, for uden den kontakt var det
nok ikke gået.

Pernille Larsen, som udover at være
7.B´s klasselærer oprindelig også
er uddannet journalist, fortæller at
klassen har arbejdet i Google Docs:
Det er et vildt smart redskab, som
gjorde det nemt for eleverne at give
hinanden adgang, skrive og redigere
i de forskellige tekster.

Her bryder deres klasselærer Pernille
Larsen ind med en supplerende
kommentar: Alle dygtige journalister
benytter sig af deres kilde-netværk,
det har jeg også fortalt klassen! I det
hele taget har det været så positivt ved
processen at det er fuldstændig deres
egne historier hele vejen igennem.

Hun tilføjer at det er første gang en
klasse fra Vestermarkskolen vinder
Nyhedsugen på landsplan, men at
skolens 7. og 8. klasser deltager hvert
år og har rigtig gode erfaringer med
forløbet; selv deltog hun i øvrigt også
som klasselærer for en 7.klasse som
blev Fyns-mestre i 2013.

Nyhedsugen 2015
Fra 7.B’s vinderavis.
Læs hele Vestermarken på aiu.dk
Vester Skerninge uge 44  7.B Vestermarkskolen

Vi sporer

Pigen
med
muskelsvind
Pigen med muskelsvind
En artikel om at leve med et handicap - og håbet om en god fremtid

En artikel om at leve med et handicap  og håbet om en god fremtid
Af Marie Landgrebe

Laura Sofie Mohr er normal.
Hun går i en normal skole. Hun
opfører sig og taler normalt. Men
der er én ting, som gør, at hun
adskiller sig fra andre. Hun har
 7.B Vestermarkskolen
Vi sporer den gode histoire
den specielle form for
muskelsvind kaldet Spinal
Muskelatrofi 3. Også forkortet
som SMA 3. Hun ved, at det kun
bliver værre gennem tiden, og at
hun i fremtiden kommer til at
Vester Skerninge uge 44  7.B Vestermarkskolen
Vi sporer den gode histoire
sidde i kørestol.
 Jeg mangler et bestemt stof i
kroppen, som går fra skuldrene
og ned til hofterne. Forestil dig,
at hvis jeg nu vil løfte min arm,
så når “beskeden” fra min
hjerne, der skal videre til ryggenEn artikel om at leve med et handicap  og håbet om en god fremtid
og ud til armen, ikke frem. Det
betyder også, at hvis jeg siger til Af Marie Landgrebe
mig selv, at jeg skal løbe, så kan Laura Sofie Mohr er normal.
Hun
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Ikke hvis man skal nå at
forberede sig ordentligt og
lave en knaldgod avis i hvert
fald, mener Sofie og Julie fra
8.B fra Lillerød skole, som
vandt Nyhedsugen 2015
i kategorien 8.-10. klasse
indstillet af Berlingske.
8.B´s vinderavis ”Sporenstregs –
på sporet af aktualitet” rummer
interviews med så forskellige
personligheder som bl.a. astronauten
Andreas Mogensen (via Skype – et
interview der i øvrigt også ligger
på Youtube), en ung flygtning,
en hjemløs – som fortæller om
hvor meget han nyder sin frihed!
– manden bag Joe & The Juice,
iværksætteren Kaspar Basse, og
krimiforfatteren Jussi Adler Olsen.
Alle sammen mennesker, som på
hver deres måde har sat sig større
eller mindre spor i omverdenen, som
eleverne i 8.B har været interesserede
i at undersøge nærmere og formidle
til et bredere publikum.
Julie: - Først havde vi to A4-sider med
ideer til artikler, som vi havde fundet
sammen i klassen og som vi så valgte
ud af. Nogle af ideerne ændrede sig
undervejs, fx havde jeg tænkt mig at
lave en artikel om hvordan det er at
være nonne, men jeg kunne ikke få
nogen aftale med de fire klostre, jeg
kontaktede, så vi endte med at lave et
interview med en præst i stedet for.
Sofie: - I vores erhvervs-interview
med Kaspar Basse, som handler

om at sætte spor som iværksætter,
skulle han egentlig også have
været sat over for en politiker, der
ville sige noget om betydningen af
iværksætteri, men der var desværre
ikke nogen politikere der svarede
på vores henvendelser eller kunne
være med. Men det gjorde nu ikke
så meget, for det endte med at blive
meget fedt alligevel.
Julie: - Vi var nødt til at starte en
uge før for at få det hele ordentligt
forberedt, både for at lave aftaler
og researche på de forskellige
stofområder – meget af researchen
foregik på nettet – og faktisk har det
været virkelig spændende at arbejde
på den her måde, helt anderledes
end til vi plejer og meget federe end
den almindelige undervisning!
Sofie: - Layouten, som jeg også
var med til at lave, tog også lidt
længere tid end at skrive og
redigere artiklerne. Vi arbejdede i
programmet Publisher og har været
to eller tre om at skrive de fleste
artikler. Vores lærer sagde til os
cirka hvor meget artiklerne måtte
fylde, for at vi kunne få plads til det
hele, men der var mange af os som
var nødt til at cutte rigtig meget ud
alligevel.

Hjalp I hinanden i klassen med at
skære i stoffet og måske ligefrem
droppe nogle artikler?
Julie: Det gjorde vi faktisk, ja, men
ikke på nogen led måde. Alle har det
rigtig godt sammen i vores klasse og
alle kan snakke med hinanden, så det
foregik i en god tone og på en stille
og rolig måde.

Sofie: Og så skulle der jo også rettes
fejl! Vores lærer ville ikke have at
der var nogen stavefejl eller fejl
i grammatikken, så vi blev alle
sammen sat til at rette hele avisen
igennem før den skulle trykkes!
Hun tilføjer at deres klasse i virkeligheden begyndte at tænke i journalistiske baner allerede i 7. klasse,
hvor de fremstillede en avis med
mere lokale historier, som ikke var
beregnet på offentliggørelse, men
blev til med henblik på at øve sig før
deltagelsen i Nyhedsugen 2015.
Det skete ifølge deres klasselærer
Mette Petersen i Politikens og
Ekstra Bladets Lav en avis-regi og
selv har hun derudover været med i
Nyhedsugen i alt fire gange:
- Det er nærmest en tradition her på
Lillerød Skole og noget vi efterhånden
har virkelig mange gode erfaringer
med, selvom det s elvfølgelig er op til
den enkelte klasselærer om man vil
deltage Denne gang har det meget
været emner der var oppe i tiden,
der har optaget eleverne, aktuelle og
relevante temaer som fx at man ville
lukke Livlinjen – hvilket så heldigvis
blev opgivet i mellemtiden – og også
klimaspørgsmålene, fortæller Mette
Petersen og føjer til:
- Vi brugte stort set alle timer på det
i løbet af ugen plus lidt til, sådan
at klassen også i fysik, biologi og
geografi arbejdede med klimaet og
med hvordan medierne skriver om
klimaproblemer og –spørgsmål, så
på den måde kom vi hele vejen rundt
- ikke bare danskfagligt men også
mere samfundfags-mæssigt.
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Mars
One
projektet
er, at det har
skabt så meget
opmærksomhed og
debat, men grunden til, at
jeg ikke selv er interesseret i
projektet, er at Mars One ikke har noget
mål om at udvikle teknologien selv. Det
er ikke et teknisk projekt, de håber på, at
der er andre firmaer, som udvikler teknologien for dem. Dermed er de ikke
herre over deres egen situation. Hvis der
ikke kommer et andet firma og udvikler
teknologien for dem, så vil projektet
aldrig blive til noget", udtaler Andreas.

astronaut, der har været i rummet. Han
er enig med Christian i, at rumfart er
noget meget unikt. "Rumfart taler til
noget meget fundamentalt i vores natur.
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvad
er vores plads i universet? Sådan nogle
simple spørgsmål, som vi gerne vil have
svar på", fortæller Andreas Mogensen. Andreas Mogensen er
en af kritikerne af
Mars One projektet. "Det
positive
ved

Der mangler unge som vil gå i Guds fodspor

Kritik af Mars One projektet
Andreas Mogensen er Danmarks første

hvilket kan virke lidt paradoksalt", siger
Christian undrende og fortsætter: "Når
man tager ud i rummet, er det med livet
som indsats. Man gør det vel også af
personlige årsager. Det kan godt være,
at vores indgangsvinkel har en større
risiko, men jeg synes, at motivationerne
er de samme", siger han.

Andreas Mogensen, Astronaut

Mars One har ikke
noget mål om at
udvikle teknologien selv.

Christian Ohlendorff Knudsen fra Hellerup kigger ud i universet. Han er en af
de sidste 100 mennesker, som er med i
kapløbet om at komme med på rumprojektet Mars One. "Jeg er meget spændt
på projektet, men hvis det ikke kan lykkes at få projektet finansieret, så har vi
et problem", siger Christian. Projektet
har flere udfordringer, som skal på
plads, bl.a. omkring landingen på Mars.
De professionelle astronauter har delt
sig i to lejre. En del af dem er entusiastiske omkring projektet, mens andre har
en kritisk indgangsvinkel til projektet.
"De mener, at det er for ambitiøst, og de
siger, at det ikke kan lade sig gøre, og at
vi skal holde op med at spilde tid på det,

VIDENSKAB. Christian Ohlendorff Knudsen er Danmarks næste
mulighed for at få en mand i rummet, når Mars One projektet er
klar til affyring. Danmarks første
mand i rummet, Andreas Mogensen, tror ikke på projektet. Han
kritiserer Mars One for at være for
risikofyldt.

Af Alexandra Rasmussen &
Nicolai Andreasen

elektronik og mekanik, og det var det,
der fik mig til at deltage i projektet Mars
One", fortæller Christian. Christian ansøgte faktisk først en uge før fristen
for tilmelding udløb. Han tænkte,
at det var et ambitiøst, men
måske også teknisk urealistisk projekt. "Jeg er i for
sig ikke færdig med at
undersøge. Jeg følger
med i de udmeldinger, der løbende
kommer. Jeg kan
altid melde mig
fra", siger Christian.

Christian Ohlendorff Knudsen,
deltager i Mars One

Det er med livet
som indsats.

Scan QR-koden og se hele
Skype-interviewet med Danmarks første mand i rummet,
Andreas Mogensen.









betyder, at de ikke kommer hjem
igen.
I 2026 vil de første mennesker
blive sendt til Mars.
Hele turen fra start til slut tager 68 måneder afhængigt af mulige
problemer, der kan opstå.
Mars One er en nonprofitorganisation.
Yderligere information om projektet findes på:
www.mars-one.com

 Mars One er en envejstur, hvilket

ner op på Mars.

 Planen er, at der sendes 24 perso-

en koloni af mennesker på Mars.

 Målet med missionen er at bygge

FAKTA
MARS ONE

at de ikke er interesserede i at sætte egne
personlige spor, men gerne vil hjælpe
vores samfund med at tage et skridt
tættere på fremtiden. "Mit mål er at være
en del af rumfartsprogrammet og være
med til at skubbe det fremad, udrette
noget, flytte vores samfund mod fremtiden. Jeg vil gerne være med til at skabe
nogle nye muligheder for jorden og
vores samfund", fortæller Andreas og
han slutter: "Jeg håber, at flere unge vil
vælge de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, for det er det område,
vi skal bygge vores fremtidige samfund
på. Vi har brug for flere forskere og
flere ingeniører".

danske kirke. Når tiden kommer, hvor tiger mig meget med sprog, filosofi og mange af de teologistuderende, der har

Rumlandmanden
Christian er sikker på, at projektet kommer til at
sætte spor på Jorden og på Mars, og
han har selv en plan
om at sætte et personligt spor. "Vi har lavet
lidt sjov med, at vi vil tage
et dansk flag med op til
Mars, og når vi er deroppe, vil
vi ringe til TDC og sige, at de har
forsyningspligt", siger Christian og
griner. Meningen er, at de mennesker,
der sendes til Mars skal danne en koloni
af mennesker, og de skal derfor også
være selvforsynende. Christian slutter:
Interessen for teknikken
Som systemingeniør har Christian altid "Jeg forbereder mig til at blive en slags
haft en interesse for teknik og dermed rumlandmand. Vi skal nemlig dyrke
også rumfart. "Når man bliver ved med vores egen mad".
at have denne interesse og prikke til,
hvor langt man kan komme med elektro- "Jeg vil udrette noget"
nik, så medfører det en interesse for, Danmark er stolt af Andreas Mogensen
hvor langt mennesket kan trækkes op. og vil måske blive det af Christian O.
Mars må være det ypperligste inden for Knudsen i fremtiden. Fælles for dem er,

Andreas Mogensen er bekymret for, om
projektet løber tør for penge, men han
anerkender dog, at hvis de får teknologien, så vil det blive et kæmpe spor og
menneskehedens første forsøg på at
skabe en koloni et andet sted end på
Jorden.

”Jeg skal være rumlandmand”

Nyhedsugen 2015

Fra 8.B’s vinderavis.
Læs hele Sporenstregs på aiu.dk

Vue over årets (2015) børne- og ungdomslitteratur
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Litteratur sætter barnet
i kontakt med sig selv
(Stian Hole)
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Selskabet for Børnelitteratur - IBBY
Danmark stod sammen med Hovedbiblioteket bag arrangementet
”Vue over årets (2015) børne- og
ungdomslitteratur” der blev afholdt
den 22. januar 2016. Et kærkomment
initiativ efter Center for Børnelitteraturs række af glimrende statusseminarer gik ind for nogle år siden. Ud
fra den fine række af velformede og
præcise indlæg var det tydeligt, at
årgang 2015 var værd at holde frem,
en god årgang, og de 150 deltagere
tog mere end godt imod indlægsholdernes inspirerende forberedelsesarbejde.
Eline Mørch Jensen, bestyrelsesmedlem i Selskabet for Børnelitteratur, og dette blads redaktør, bød
velkommen og gav et hurtigt rids af
organisationen, inden hun gav ordet
til dagens moderator, Trine May, der
i 2006 modtog Danmarks Skolebib
liotekarers Børnebogspris.

150 fagfolk fra hele landet samlet for
at få styr på de vigtigste tendenser i
årets børne- og ungdomslitteratur.

Uden at forklejne andres indlæg vil
jeg gerne fremhæve norske Stian
Holes forelæsning, der sluttede
seminaret. Ikke alene er han en
fantastisk kunstner, han er også en
dygtig forelæser, der taler lige ind i
min hjertekule. Hans billedbøger er
enestående kunst for børn og voksne.
Hans seneste opus, Morkels alfabet,

Stian Hole i gang med at
stille sine smukke billed
bøger op inden sit oplæg
om “Læsningens billeder”.

”

der netop er udkommet på det
modige forlag Høst & Søn, er ingen
undtagelse. Det er en smuk historie
om venskab og om det, der er vigtigt
her i livet. Illustrationerne er fulde af
liv og natur. Man forundres og undres.
Det er en af de smukkeste billedbøger,
jeg nogensinde har set. Det er
fantastisk, hvad Stian Hole kan!

Foto: Bjarne W. Andresen

Foto: Bjarne W. Andresen

Vue over årets (2015) børne- og ungdomslitteratur

De 2-6-årige

Caroline Sehested fremhævede en
række generelle tendenser i udgivelserne for de 2-6-årige, nemlig…
• Farvevalget
• Det filosofiske
• Det lyriske sprog
• Det naturvidenskabelige, bl.a.
opfindelser og rejser
• Generationsmødet
• Trolde
• Hverdagen
• Det bekymrede barn
Sidstnævnte kategori var der rigtig
mange af, konstaterede Caroline
Sehested. Børnelitteratur er (også)
en alvorlig sag!
Dagens første indlægsholder var
Caroline Sehested, lektor i dansk ved
UCC, konsulent og projektleder for
diverse læseprojekter i tilknytning til
daginstitutioner og familier. Hun skulle
tage sig af området litteratur for de
2-6-årige, og hun fremhævede bl.a.
Den lille røde trold og Hittebarnet af
Dorte Karrebæk og Funkelgnister – Rim,
råb og remser af Birgitte Krogsbøll med
illustrationer af Kamilla Wichmann.
Sidstnævnte titel er indstillet til
Politikens Litteraturpris 2016.

De 7-12-årige

Denne kategori tog Bodil Christensen
sig af. Hun er lektor på Læreruddan-

Foto: Bjarne W. Andresen

Oplægsholdere i work
shop-samtaler med
seminarets deltagere.

Foto: Bjarne W. Andresen

nelsen i Aalborg og Master i Børnelitteratur, og for hende drejede det sig
om, at gode bøger skal give viden,
erkendelse og oplevelse. Nemlig!
En af de bøger, hun gjorde meget
ud af, var den finurlige Da Gud var
dreng af Sankt Nielsen og Madam
Karrebæk, der tager fat på de helt
store livsspørgsmål. Godt set!

Young Adult-udgivelser

De to folkeskolelærere, læringscentermedarbejdere og bloggere (bogertilborn.dk) Lisa Gardum Andersen og
Maria Louise Bjerrum havde fokus på

Young Adult-udgivelserne, ungdomslitteraturen, og for dem var YA:
• realisme med død, sex, vold, om
at finde sig selv, svigt, splittede
familier
• fyldige, runde, nuancerede
karakterer
• reflekterede, ærlige, nysgerrige og
begavede nutidsskildringer med
et samfundsmæssigt indhold
Derefter fremhævede de en række
titler, bl.a. den stærke roman Kære
dumme døde Vik af Camilla Ørsum,
den underspillede Pragtfuldt,
pragtfuldt af Kim Fupz Aakeson og
flygtningeromanen I skyggezonen af

Mette Hegnhøj fortæller om tilblivelsen af Ella er
mit navn vil du købe det?, som fik Kulturministeriets
forfatterpris for børne- og ungdomsbøger i 2015
og i øvrigt blev nomineret til Nordisk Råds børnelitteraturpris.
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Martin Petersen, der en fortsættelse
af Exit Sugartown.

Graphic novels
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Marianne Eskebæk og Mads Bluhm,
henholdsvis lektor på UCC, ”tegne
serieaktivist” og freelanceanmelder
på Information og bibliotekar og
Master i børne- og ungdomskultur,
tog sig af graphic novels-området.
De to indledere slog fast:
• Tegneserierne er tilbage
• Udlandet dominerer
• Remediering
• Adaptationer af romaner til
grafiske romaner
• Fantasy trives (også) i
børnetegneserierne
• Flere forlag byder ind
• Superheltene er tilbage
• Genudgivelser
Og så fremhævede de bl.a. Karoline
Stjernfelts fremragende 1. bind af en
stort anlagt trilogi ”I morgen bliver
bedre”, der handler om Christian
den Syvende og dronning Caroline
Mathilde.

Forfatteren Mette Hegnhøj
Modtageren af Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og
ungdomslitteratur 2015, Mette
Hegnhøj, blev interviewet af Eline
Mørch Jensen, der på glimrende
og morsom vis fik Mette Hegnhøj
til at fortælle om baggrunden for
og inspirationen til sin ret specielle
”bog” Ella er mit navn vil du købe
det? fra 2014. Mette Hegnhøj er 39
år, mor til 4, bor i Thisted, uddannet
pædagog og på Forfatterskolen
for børnelitteratur (2006) og
debuterede i 2010 med Møgungen.

Ella er mit navn er ikke en traditionel
bog, men en papæske (A5) med
små løse papirark tilsat ”poet-sne”
(overskydende konfetti fra en
hullemaskine), og så er den skrevet
på en gammel skrivemaskine, der
har tilhørt en præst. ”Er du maskinstormer?” spurgte Eline Mørch
Jensen. ”Nej,” svarede Mette Hegnhøj,
”det var bare en anden ”hammer”,
jeg skulle bruge!”

Bogplast
Dimension

Pris/stk.

Antal

Dimension

PVC-fri
Pris/stk.

02 cm x 30 m

37,75

02 cm x 30 m

43,00

04 cm x 30 m

56,50

04 cm x 30 m

68,50

06 cm x 30 m

72,25

06 cm x 30 m

87,50

22 cm x 30 m

200,00

22 cm x 30 m

232,50

24 cm x 30 m

218,50

24 cm x 30 m

253,50

26 cm x 30 m

237,00

26 cm x 30 m

275,00

28 cm x 30 m

258,00

28 cm x 30 m

296,00

30 cm x 30 m

273,25

30 cm x 30 m

317,25

32 cm x 30 m

291,25

32 cm x 30 m

338,00

34 cm x 30 m

309,50

34 cm x 30 m

359,00

36 cm x 30 m

327,50

36 cm x 30 m

380,50

38 cm x 30 m

345,75

38 cm x 30 m

401,50

60 cm x 30 m

546,00

60 cm x 30 m

634,00

Center for Børnelitteratur
CfB lever i bedste velgående på
Aarhus Universitet, og lederen,
Nina Christensen, gav – som altid
– et inspirerende og flot overblik
over, hvor børne- og ungdoms
litteraturen er henne – og på vej
hen. Hun nævnte en række titler,
som var gode at få forstand af, bl.a.
Søren Vinterbergs formidable værk
Ib Spang Olsens ABC – og endelig er
det værd at holde øje med Aarhus
Universitets tidsskrift ”Passage”, der i
løbet af sommeren udkommer med
et nummer med fokus på grafiske
fortællinger.

Tak for en herlig dag på Hovedbiblioteket i København, hvor
personalet ydede en fortræffelig
service hele dagen. Eneste minus var,
at det var svært at se hele fladen på
storskærmen!

Bogplast
Antal

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

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

Indkaldelse til Generalforsamling
i Lokalkreds Sjælland og øer
Onsdag den 20. april 2016 kl. 17.00
på Ankerhus i 4180 Sorø
Kan DLF skabe bedre arbejdsforhold for os?
ved Tina Svarre Hasselager
Næstformand
Tlf. 4635 0418
tiha@dlf.org

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse
af kontingent
6. Valg ifølge § 5
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 12. april.
Såfremt der ikke er indkomne forslag betragtes denne dagsorden som
gældende.
Tilmelding er nødvendigt af hensyn til bestilling af mad
senest den 8. april til formand:
Mette Vibæk
Læringsvejleder
Sofielundskolen
Mette.vibaek@skolekom.dk
Mobil tlf.: 30259486
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Alt er Ella
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

februar 2016

En samtale med forfatteren
Mette Hegnhøj om hvordan
ideen til historien om Ella
opstod, ændrede og udviklede sig indtil den en dag lå
færdig efter 15 år – komplet i
form af en stak maskinskrevne A5-ark med et bånd af
blomstret hyldepapir om lagt
ned i en brun papæske med
en lille håndfuld poetsne.
Ella er mit navn vil du købe det? er
titlen på historien om pigen Ella som
vokser op i baglokalet til et antikvariat
sammen med sin mor. Ella er nok lidt
ensom eller i hvert fald en enspænder,
som bruger en del af sin tid på at skrive
på sin gammeldags skrivemaskine.
Nogen far er der ikke længere i hendes
liv, kun savnet efter ham, og så morens
nye kæreste ”Plageånden.”
Men så dukker katten Kattekismus
pludselig op til Ellas store glæde, for
selvom hun har astma har hun altid
drømt om at få en kat. Desværre
forsvinder katten på mystisk vis igen
– muligvis fordi Ellas mor sælger den
bag hendes ryg. Tabet er intet mindre
end en katastrofe for Ella, som
hævner sig ved at omdanne bøgerne
i antikvariatet til poetsne, dvs. den
konfetti der kommer ud af det, når
man laver huller i papir med en hullemaskine, inden hun stikker af.
Ifølge rammefortællingen finder
forfatteren Mette Hegnhøj Ellas

er ikke en dagbog. Dette er ikke en
dagbog. Og på et tidspunkt viste
det sig så, at det var efterladte
noter. Det er ind imellem svært
for mig at huske, hvordan de
enkelte detaljer er opstået eller
har drejet sig i nye retninger. En
del af min arbejdsmetode med
Ella var at undslippe. At undgå at
være tilstede, mens jeg skrev. Og
derfor er det lidt kompliceret at
rekonstruere processen, fortæller
Mette Hegnhøj.

”Jeg har brugt fire år sammen med Ella. Alt
ændrede sig. Og så alligevel ikke. Det er den samme
fornemmelse, jeg har nu, som før. Det var bare en
meget kringlet og omvejsagtig vej. Som det altid er.
Men fornemmelsen af Ella er den samme.”
efterladte – maskinskrevne – notater
i en brun papæske under Ellas seng.
LæringsCentret bad forfatteren om at
lukke os med ind i maskinrummet og
løfte – i hvert fald en del af – sløret
for hvordan ideen til historien opstod
og ikke mindst hvordan tilblivelsesprocessen har været.

Ella er en stemning
Hvorfor den helt særlige rammefortælling – og er det den der har
bestemt det fysiske udtryk?
- Rammefortællingen - at Ellas
efterladte noter er fundet i privaten
bag antikvariatet i en æske under
Ellas seng - er noget, der er opstået
undervejs. Længe skrev Ella: Dette

Hvad kom egentlig først –
formen eller historien – og
hvordan opstod ideen om Ella?
- Begge dele er en konsekvens af,
at Ella først og fremmest var en
stemning, fornemmelser, billeder - en
art stumfilm - der kørte i mit hoved.
Jeg havde visse vanskeligheder med
at få sproget til at udtrykke det. Faktisk
kom jeg i tvivl om sprogets evne til at
dække verden. I hvert fald Ellas verden.
- Med skrivemaskinen og
Kattekismus og den sprogglæde
og -appetit der opstod, da jeg
blev opmærksom på blandt andet
sprogets visuelle dimension, indså
jeg, at jeg ikke skulle forsøge at
beskrive med sproget. Men i stedet
skrive, skrive Ella. Finde et sprog der

ikke sætter ord på oplevelser, men
forhåbentlig kan skabe oplevelser.
- Formen er en konsekvens af det
forløb; af at min sprogskepsis vendte
sig til sprogglæde. Det var det sprog,
jeg fandt, Ellas. Alt er Ella. Også
formen. Omvendt var det sprog
også med til at skabe handlingen
undervejs, tilføjer Mette Hegnhøj.

Ella er sprog

Når der står i indledningen at historien
om Ella har været 15 år undervejs, er
det ikke fordi der er tale om en 15 år
lang skrive-proces – historien tog ifølge
Mette Hegnhøj cirka fire år at skrive –
men om at den første spæde ide opstod
dengang for omkring 15 år siden.
- Min første fornemmelse af Ella fik
jeg i et antikvariat, jeg besøgte i
Aarhus. Indehaveren fortalte mig
om at vokse op blandt bøger. Om
at have et bord beklædt med aviser.
De billeder, jeg så for mig, og den
stemning, der var i antikvariatet – og
som der er i antikvariater - stilhed og
alle de bogrygge der lever så meget
indeni - gik jeg med længe. Indtil jeg
genfandt skrivemaskinen. Og med
den hvordan det var for mig selv at
skrive på skrivemaskine, da jeg var i
Ellas alder, og mistede en kat.
- Så blandede det sig. Mine fornemmelser af Ella fra antikvariatet med det
at skrive på skrivemaskine med det at
miste en kat og drømme om at få den
tilbage, fortæller Mette Hegnhøj.

Hvor kom inspirationen til at
bruge skrivemaskine-skriften
som illustration – af en kat med
paragraftegn, gåseøjne og
skråstreger?
- Som sagt er det vanskeligt at
rekonstruere. Men i den periode
blev jeg optaget af det forhold ved
sprogets opbygning, at forholdet
mellem indhold og udtryk er
tilfældigt. At der ikke er noget som
helst ved lyden af ordet kat, der gør
det specielt egnet til at betegne et
blødt væsen på fire ben med hale,
som spinder og siger miav.

på, så man kan se, det er en kat, siger
Mette Hegnhøj og tilføjer:
- Selvom der er nogen, der synes, den
ligner en ugle …

Ella er en fornemmelse

Mette Hegnhøj gik på Forfatterskolen
for Børnelitteratur fra 2008-10 og
debuterede i 2010 med børnebogen
Møgunge, og allerede her begyndte
hun også at arbejde på Ella er mit
navn vil du købe det?

Ændrede ideen sig undervejs fra
første ide til det endelige resultat?
- Jeg har brugt fire år sammen med
Ella. Alt ændrede sig. Og så alligevel
ikke. Det er den samme fornemmelse,
jeg har nu, som før. Det var bare en
meget kringlet og omvejsagtig vej.
Som det altid er. Men fornemmelsen
af Ella er den samme.
- Det er svært at sige præcis hvad der
gav pote. Men skrivemaskinen og
Kattekismus blev på hver sin måde og tilsammen - betydningsfulde.

- Og jeg tænker nu, at Kattekismus
opstod i den periode. Og at grunden
til at Kattekismus var helt rigtig på
lige netop den måde var, at det var
en form for løsning på den gåde for
mig. At finde en måde at skrive kat

Hvilken rolle spiller fx poetsneen, som drysser ud og lander
alle mulige og umulige steder,
når man åbner æsken? Er du ude
på at drille - eller vil du udfordre
og udvide vores æstetiske sans,
sådan at grænsen mellem billedkunst og børnelitteratur bliver
mere flydende?

Kunne du overhovedet have
skrevet historien på en computer
eller var det først da du kom i gang
med at skrive på en skrivema
skine, at du fik hul på historien?
- Denne Ella kunne jeg ikke skrive på
computer. Jeg forsøgte længe. Men det
var også et andet udtryk, jeg længtes
efter at finde på det tidspunkt. Og et
helt andet sprog jeg forsøgte at mime.
Og det duede virkelig ikke. Først med
skrivemaskinen fandt jeg det værktøj,
jeg skulle bruge. Og deraf kom så lige så
langsomt et sprog, jeg var tilfreds med.

Først med skrivemaskinen fandt Mette
Hegnhøj det værktøj, hun skulle bruge til at
skrive historien om Ella. Og deraf kom så lige
så langsomt et sprog, hun var tilfreds med.
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- Jeg er ikke bevidst ude på at drille.
Jeg var ude på at skrive Ella. Og
poetsneen er en del af det sprog, jeg
fandt, og som skulle til for at skabe
Ella, forklarer Mette Hegnhøj.
LæringsCentret
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I Ella er mit navn vil du købe det? er der
i dén grad arbejdet med æstetikken,
især i æske-udgivelsen, som er meget
sanselig og appellerer til både øjne
og hænder.
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Ser du selv dens udtryk som en
reaktion på digitaliseringen og
online-tyranniet – måske endda
som en nostalgisk udgivelse?
- Overhovedet ikke! Jeg er selv meget
fascineret af alt det, jeg kan med min
computer. Jeg startede også som
sædvanligt på computeren. Men at
skrive Ella kunne jeg ikke bruge min
computer til. Det var skrivemaskinen,
der var det rette værktøj til Ella. Jeg
havde brug for at bakse mere fysisk
med sproget, som jeg kunne med

skrivemaskinen, fortæller Mette
Hegnhøj og lægger til:

en fortsættelse hvor Kattekismus
kommer tilbage.

- Men jeg er blevet opmærksom på,
hvor megen nostalgi skrivemaskineskriften kan få frem i mennesker,
der selv har minder med en skrive
maskine. Og hvordan skrivemaskinen
kan opleves som et teknologisk
vidunder af fx børn der ikke kender
den fra tidligere.

- En mor har fortalt mig, at hendes
dreng synes, den handler om retten til
at have kat. Nogen oplever de enkelte
sider som gåder, der skal løses for at
læses. Én har sagt til mig at netop det,
at den er uhåndterlig er skønt. Og én
fik tårer i øjnene uden at læse den. Bare
ved at have æsken mellem hænderne.

Ella er poetsne

- Andre synes poetsneen og de løse
ark er voldsomt irriterende. At det er
irriterende at man ikke kan læse den i
sengen. Og at den er for kort. Jeg har
også mødt en læser, der lagde alle
kattetegningerne i rækkefølge og fik
den til at bevæge sig som en lille film,
fortæller Mette Hegnhøj og tilføjer:

Hvordan oplever du børns
reaktioner på bogen, når du
er ude på skoler m.v.?
- Jeg oplever, at man læser den
bog, man har brug for. Ella er noget
forskelligt for hver eneste, jeg
møder, som har læst den. Nogen
synes den er morsom. Mange er
optagede af, hvor Kattekismus er
blevet af. Min datter på otte græd
længe og tryglede mig om at skrive

- Jeg tager som regel en skrive
maskine med mig, når jeg er ude og
besøge skoleklasser og det er ikke
svært at få nogen til at kaste sig ud i at
tegne Kattekismus eller Ellas lagkage.

Det moderne læringscenter.
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Generalforsamling

&

Özlem Sara Cecik
Tid: torsdag den 14. april 2016
Sted:	Seminarieskolens PLC,
Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg SØ

Program:
14.30 - 15.00: Kaffe og et stykke kage
15.00 - 16.00: Özlem fortæller om sit forfatterskab
og vejen frem til Folketinget
16.00 - 16.30: Spørgsmål og snak

17.00: Generalforsamling
Dagsorden efter vedtægterne:
www.plcf.dk/Lokalkredse/Nordjylland.aspx
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes eller mailes til formanden
senest 14 dage før generalforsamlingen - altså
senest torsdag den 31/03-2016. Se adresse og
mail i ovenstående link.

Herefter: Spisning på Seminarieskolen
Pris: for foredrag og bog:
gratis for medlemmer
100 kr. for ikke-medlemmer
Generalforsamling + spisning er gratis,
men tilmelding er nødvendig.
Man kan roligt komme, for den nuværende bestyrelse er villig til genvalg
- med mindre den bliver kuppet.
Betaling senest 31/3
til Lokalkreds Nordjyllands konto:
Reg.-nr. 9076 konto-nr. 4574339745

Tilmelding senest 31/3 til:
Lissa Simonsen
lissasimonsen@gmail.com eller
Karen Maarup
karen.maarup@skolekom.dk
Angiv i mailen, om du kommer til
foredrag og/eller generalforsamling
med spisning
Med venlig hilsen
Lokalkredsbestyrelsen
Nordjylland
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Gå ombord
på ett leksaksbibliotek
LæringsCentret

Af Anna Sternfeldt
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Filippinerna har många
fattiga barn som aldrig tagit i
en leksak. Det var något som
Edsel Ramirez med vänner
ville ändra på. Så de startade
Filippinernas Leksaksbibliotek som åker ut med leksaker
till landets utsatta barn.
- För somliga är böcker och leksaker
något vi växte upp med. Vi hade
kritor att rita med och lekplatser med
gungor. För oss var leken en källa till
glädje, lärande och kreativa uttryck.
Men i fattiga områden är det inte
så. Där leker barn på gatorna, nära
avlopp och flodmynningar. Deras
miljö är ohälsosam och materiellt
väldigt torftig. Vi var några vänner
som började prata om det här, om att
alla barn borde få uppleva glädjen av
att leka och att något borde göras,
säger Edsel Ramirez.
Så för några år sedan bad Edsel
Ramirez och hans vänner via social
media vänner och bekanta om att
donera leksaker, barnböcker och
byggnadsmaterial. Det ledde till
att organisationen Philippine Toy
Library (PTL) startade 2012 och det
första leksaksbiblioteket byggdes.
Nu finns 118 leksaksbibliotek runt
om i Filippinerna och man har ett
väl utvecklat samarbete med Jesuit
Volunteers Philippines och Cartwheel
Foundation som bistår med
volontärer.
- Och vi fortsätter att jobba för att
skapa fler bibliotek. Det här landet
är stort, det är en arkipelag med 7
107 öar. Här finns många barn som

behöver mer lek i sina liv, säger Edsel
Ramirez, nu är ordförande i PTL.
Leksaksbiblioteken är utformade på
olika vis beroende på omständigheter. På ön Culion, med en yta på
415 km2, inklusive 41 omgivande
öar, och 25 000 invånare, finns tre
uppsättningar. Dels ett stationärt
bibliotek för förskole-verksamhet
i den allmänna skolan Cabulihan
Elem och dels ett stationärt bibliotek
i dagcentret Libis, där biblioteket
ingår i centrets utvecklingsprogram
för barn mellan tre och fem år. När
jag besöker Culion träffar jag Judela
Marino, som ansvarar för dagverk
samheten vid center, och hon
berättar att hit kommer omkring 40
barn varje dag.
- Många har inte råd att köpa
leksaker så vårt bibliotek är väldigt
viktigt, och självklart får även barn
som inte ingår i dagverksamheten
komma hit och leka.

Centret är en ideell verksamhet
med olika aktiviteter där personal
arvoderas via donationer. Just
dagverksamheten för barn har två
personal varav Judela Marino är
den ena. För sitt arbete får hon 400
kronor i månaden.
- Männen här är ofta jordbrukare och
fiskare men för kvinnor är det svårare

att hitta jobb så detta är ändå något.
Samtidigt känns det bra att arbeta för
att hjälpa andra, säger Judela Marino.
När jag frågar hur det blev ett
bibliotek just här berättar Judela
Marino att 2012 kom volontärer från
Cartwheel Foundation till Culion för
PTL:s räkning.
- Culion har varit ett ganska eftersatt
område och det är sådana platser
organisationen vill prioritera. Man
tyckte att vårt dagcenter var en
lämplig plats och så fick vi ett leksaksbibliotek som invigdes i januari 2013.
Edsel Ramirez, som just varit på
återbesök på Culion, berättar om den
tredje biblioteksvarianten här som
är ett mobilt bibliotek som flyttas
runt med båt. Bibliotekslådorna
transporteras med hjälp av samarbets
partners och på öarna möter sedan
volontärer upp som samlar ihop
barnen så de kan få leka, något som nu
ingår i utvecklingsprogram för barn.
- När barnen har fått sin lekdag
packas leksakerna ner i lådorna igen
och skickas vidare med båt till en
annan ö. Vi hoppas med detta att
också barn i mer avlägsna områden
ska få uppleva glädjen med att
leka. Tagbanua, ett ursprungsfolk,
har länge varit marginaliserat men
vi säger till dem att även om de
bor avlägset, och kanske inte lika
modernt som vissa andra, så är deras
barn lika viktiga som barn i städerna,
säger Edsel Ramirez.

Edsel Ramirez berättar att man hade
ett mobilt bibliotek i Zamboanga på
ön Mindanao i södra Filippinerna, där
man fick hjälp av Tzu Chi Foundation
och Zamboanga Funds for Little Kids,
som sedan fått namnet Yellow boat
of Hope. Namnet kommer av att man
med gula båtar ordnar så att barn kan
komma till skolan. Tidigare fick barnen
vada och simma, eller stanna hemma.
Yellow boat of Hope ställde med
glädje sina båtar till förfogande för
Leksaksbiblioteket.
- Men tyvärr förstördes våra bibliotek
i Zamboanga under den väpnade
konflikten i september 2013 mellan
regeringen och separatiströrelsen i
området, säger Edsel Ramirez.

- Det är så starkt när man ser lyckan
hos barn. Och leksakerna blir på ett sätt
odödliga genom att de förflyttas och
gläder generation efter generation.

Men händelser som dessa är inget
som hindrar Edsel Ramirez från
att fortsätta jobba med sin vision
om leksaksbibliotek för alla barn i
Filippinerna. Han säger att man nu
önskar sätta upp ett flytande leksaksbibliotek söderut, för stamfolk som
Badjao, även kallade ”Sea Gypsies”,
en urbefolkning vars kultur och
försörjning är knutna till havet och där
människorna ofta bor på husbåtar.

Filippinerna är fullt av utmaningar.
Fattigdom, naturkatastrofer och ibland
även våldsamma politiska konflikter.

- Det vore fint att ha en båt som åker
runt till olika öar, där hela båten är
designad som en lekplats för barn.

Vid ett tillfälle när man kom med
biblioteket till ett samhälle blev det
sådan glädje att personalen började
gråta och då kom tårarna även hos
Edsel Ramirez, erkänner han.

Men det är inte bara barn ute på öar
man vill vända sig till, även många
barn på fastlandet har behov och för
dem har Edsel Ramirez i sin önskelista
ett mobilt bibliotek i en mindre lastbil.
Tanken är att bilen ska åka runt till
dagcenter, skolor, kyrkor och låta barn
ta del av lyckan av att få leka.
- Med det hoppas vi också på att
väcka lust om att sätta upp egna
bibliotek ute i samhällena, och
för det ska vi då tillhandahålla en
praktisk beskrivning om hur man
går tillväga. En manual helt enkelt.
Så idéer lider man inte brist på, men
som ofta handlar slutresultaten om
hur mycket pengar man kan dra in.
Visst skänker människor leksaker
men ibland behöver man även
inhandla nya och man behöver
lådor för transporter, material till
hyllor, båtar och annat. Ändå är det
viktigaste av allt enligt Edsel Ramirez
de människor som ideellt ställer upp
för barnen.
- Utan alla de fantastiska volontärer
skulle inget ha det här bli verklighet.
Vill du veta mer om Leksaks
biblioteket och/eller hjälpa till,
gå in på länken här:
www.philippinetoylibrary.org/
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

februar 2016

Èn af mange tendenser i børne- og
ungdomslitteraturen lige nu er det
sanselige og nærmest håndholdte
fysiske udtryk, som præger formen i
en del af børne- og ungdomsbøgerne,
og som måske kan ses som en
reaktion på digitaliseringen og tidens
konstante krav om at være online?
Et godt eksempel er Mette Hegnhøjs
smukke og dybt originale Ella er
mit navn vil du købe det?, som fik
Kulturministeriets Forfatterpris for
børne- og ungdomsbøger i 2015 og
i øvrigt blev nomineret til Nordisk
Råds børnelitteraturpris - hvis man da
overhovedet kan kalde en samling
løse ark for en bog …?
Ella er mit navn vil du købe det?
udkom ikke mindre end to gange i
2014 på forlaget Jensen & Dalgaard,
først i form af en stak maskinskrevne
A5-ark med et bånd af blomstret
hyldepapir om, som ligger i en
brun papæske sammen med en lille
håndfuld poetsne – dvs. den konfetti
der kommer når man laver huller i
papir med en hullemaskine.
På forsiden er der nogle mørke ringe
efter noget der ligner et vandglas
eller en kaffekop. Anden gang den
udkom var det som en traditionel
hardback med limet ryg – måske
mest af hensyn til bibliotekerne?
Dét at der især i æske-udgaven er
kælet så meget for det æstetiske
udtryk har stor betydning for den
samlede oplevelse og kan faktisk
ikke adskilles fra læseoplevelsen

af Ella er mit navn vil du købe det?,
hvilket naturligvis er helt bevidst fra
både forfatter og forlags side (læs
interviewet med Mette Hegnhøj
side 14, red.), selv om også selve
historien om Ella er lidt ud over det
sædvanlige.
Det er en historie om ensomhed,
længsel og sorg over at miste – både
en far der ikke længere er der og en
kat der forsvinder – men også om
kærlighed. Ella mister på mystisk
og tragisk vis sin højtelskede kat og
forsvinder derefter selv, efterladende
sig de noter der udgør fortællingen
og - som en del af rammefortællingen bliver fundet i en papæske under Ellas
seng af forfatteren Mette Hegnhøj.
Det fremgår ikke helt tydeligt, men
muligvis har Ellas mor solgt katten
Kattekismus bag Ellas ryg; i hvert
fald hævner Ella sig ved at omdanne
bøgerne i antikvariatet til poetsne.
Også tonen er helt særlig og
Ella’sk, dvs. både knap, knastør
og ret finurlig, som fx da Ellas
mor med et ”Det klarer du
sagtens Ella” overtaler hende
til at tage sig af bogkasserne
fra et dødsbo – selvom hun har
12 års fødselsdag og endda er
forkølet - og Ella bemærker: ”Jeg
var overbevist om, at jeg ikke
ville overleve et eneste elendigt
dødsbo mere.” Hertil kommer
skrivemaskine-typografien, hvor
bogstaver og tegn bruges som
illustrationer – af Ellas kat og af
hendes fødselsdagskage.
Tilsammen gør disse ingredienser og virkemidler udgivelsen

til en både bevægende og sanselig
totaloplevelse, som man i undervisningssammenhæng fint vil
kunne bygge videre på – fx ved
at inddrage et par skrivemaskiner
(nogle af eleverne eller rettere deres
forældre eller bedsteforældre har
måske stadig et gammelt hakkebræt
stående på loftet), nogle hulle
maskiner og et par kasseringsmodne
bøger fra det lokale PLC …
Det vil sikkert blive en eksotisk
oplevelse for elever, der er vant til at
bruge computere, iPads og mobiler,
men aldrig har haft brug for kvajelak –
eller ved hvad det er for den sags skyld.
Ella er mit navn vil du købe det?
Af Mette Hegnhøj
Jensen & Dalgaard 2014
139 sider

KONSULENT-KLUMMEN

Synlig Læring i praksis
Af Kirsten Plum Tholle, konsulent
for læremidler og synlig læring,
Lyngby-Taarbæk Kommune

Jeg taler med en pige på ca. 10 år,
som fortæller mig om, hvor hun er
i progressionen med hensyn til at
skrive. Lige nu er det et digt, hun
bakser med. Hun har netop flyttet
sig fra en plads oppe ved læreren
til en plads nede i den anden ende
af lokalet. På opslagstavlen over
bordet, hvor hun sætter sig, hænger
en oversigt over den progression,
som eleverne i klassen forventes at
gennemgå i løbet af dette skoleår.
Jeg spørger hende, hvordan hun
ved, hvor hun er sin læreproces. Hun
har netop talt med læreren om sit
udkast til digtet. Hun fortæller mig,
hvad hun kan på oversigten, og
hvad hun skal øve sig mere på. Det
er derfor hun har flyttet plads. Hun
vil gerne kunne kigge på ordene i
progressionen og forsøge, om hun
kan få et højere niveau i sin skriftlige
fremstilling.

Vi er på en skole i Aucklands omegn.
En ganske almindelig skole i New
Zealand, en skole med 28 forskellige
nationaliteter. 48% af eleverne har
en anden nationalitet end indfødt
new-zealænder. ”Vi har en stor
kulturel kapital,” lød det fra skolelederen, da vi spurgte ind til det
multikulturelle.
En pige med palæstinensiske rødder
fortæller mig om hele systemet
med den faglige progression. Hun
redegør for, hvor hun er, og hvad hun
skal gøre for at komme videre i sin
egen læreproces. Jeg spørger hende,
hvordan hun ved, at hun er netop på
dét niveau. Hun fortæller, at klassen
har en test to gange om året, som er
med til at angive hvor i progressionen
de ligger. Oversigten over progressionen, i dette tilfælde i matematiske
discipliner, hænger i klasselokalet. Alle
kan se den og den bliver inddraget i
klassens undervisning kontinuerligt.
Der hænger også eksempler på,
hvordan et regnestykke bør opstilles,
hvordan en brøk kan forkortes og
hvordan procentregning skal regnes
på det enkelte niveau.
Niveauerne i progressionen i
skrivning er vist ved en eksemplarisk tekst, som med pile og
understregninger henviser til
teksten i progressionen. Denne
tydelighed og gennemskuelighed
er synlig i alle klasselokalerne. Lige
meget hvilket barn jeg spørger, så
kan eleven redegøre for 3 centrale
spørgsmål i egen læreproces: Hvad
skal jeg lære? Hvor er jeg i min
læreproces? Hvordan kommer jeg
videre i min læreproces?

Det med læreprocessen bliver der
også undervist i på de andre skoler,
vi besøger. En lærer sidder med
en mindre gruppe børn på gulvet.
De skal til at læse i hver deres
bog, børnene er 5-6 år gamle. De
sidder i en kreds omkring hende,
og på gulvet foran dem ligger to
laminerede ark. Det ene ark er et
billede af the pitt, og det andet er
skolens 7 læringsstrategier med
ikoner for hver strategi. Læreren
indleder med: ”Er det okay at være
i the pitt?” Sammen taler elever og
lærer sig igennem, hvad der skal til
for at læse en hel bog og komme
igennem en læreproces.
The learner qualities er 7 kodeord,
som går igen i forhold til, hvordan
alle på skolen taler læring: Tænk,
Undre, Spørg, Reflekter, Engager
dig, Vær målrettet og Selvværd. Til
disse 7 strategier er der knyttet en
række ikoner, så selv de små elever
kan være med. En af drengene
i læsekredsen viser tydeligt sin
målrettethed med en bevægelse
som supermand. Her kommer jeg,
og jeg skal nok få læst den bog, også
selvom jeg kan føle mig i the pitt,
fordi det af og til er svært. Jeg har
nemlig lært, hvordan jeg kommer op
af the pitt igen, og at alle kan have
det som mig.
Denne synlighed og tydelighed
har vi taget med os hjem fra New
Zealand. Vi tænker, det kan være
med til, at alle børn kan lære at
lære mere. En genkendelighed og
fælles forståelse, som vi kender
den fra klasseledelse, nu overført
til læreprocessen og den enkeltes
progression.
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FEDE Fie

FEDE

Fie

MIN KAMP
TILBAGE TIL
LIVET
FAG-LET

Bearbejdet af Hanna og Søren Vinzent

JOHN GREEN

FEDE FIE

EN FLÆNGE
I HIMLEN

Da Fie Friedrichsen
blev 19 år, vejede
hun 140,7 kilo. Så
bestemte Fie sig for
at tabe sig. Bogen
følger Fies kamp.
Bearbejdet.
Bog + lyd kr. 300
inkl. moms

16-årige Hazel er
syg af kræft. En dag
møder hun Augustus,
og pludselig sker der
en masse.
Bearbejdet.
Bog kr. 225 inkl. moms,
bog + lyd kr. 450 inkl.
moms

SØREN NYEGAARD

LENE MØLLER JØRGENSEN

MIT VÆRSTE ÅR

GAVE FRA GRAVEN

Daniels mor har kræft.
Det bliver en lang og
sej kamp mod sygdommen. Det bliver
Daniels værste år.
Bog kr. 225 inkl.
moms, bog + lyd
kr. 450 inkl. moms

Sofie har arvet noget
fra sin reserve-mor.
Men er det derfor, hun
har fået en ondskabsfuld forfølger?
Bog kr. 225 inkl. moms,
bog + lyd kr. 450 inkl.
moms

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

