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IBBY´s Hans Christian
Andersen Award 2016

Forfatterprisen: Cao Wenxuan, Kina.
Illustratorprisen: Rotraut Susanne Berner,
Tyskland.
Forfatterprismodtager Cao Wenxuan, Kina
(f. 1954), har sammen med den danske
illustrator Birde Poulsen udgivet den
meget smukke billedbog Langt borte (ABC
Forlag, 2015). Det er en historie, der kort
sagt handler om at gribe dagen. Birde
Poulsen giver generøst betragteren det ene
smukke billede efter det andet: Store brede
panoramaer, høje smalle billeder, hvor man
må vende bogen 90 grader. Billedbogen er
blevet til gennem et usædvanligt samarbejde mellem Cao Wenxuan og Birde Poulsen. I
2014 besøgte en kinesisk forlagsdelegation
Danmark, hvor en af deltagerne fik øje på
 oulsens smukke illustrationer og
Birde P
foreslog et samarbejde om Langt borte,
der udkom på én og samme tid i Kina og
Danmark.
I 2014 udkom Fjerens rejse på Forlaget
Hjulet med tekst af den kinesiske digter
og professor – og nu HCA-prismodtager
– Cao Wenxuan og illustrationer af H.C.
Andersen-Prismodtager 2014 Roger Mello.
Illustratorprismodtageren Rotraut Susanne
Berner, Tyskland (f. 1948) har i Danmark
bl.a. udgivet billedbogen Åh nej! - pyt med
det! (Thorup, 2005), Eventyrtimen, (CDR
Forlag, 1999), der er en tegneserie over
7 af Grimms eventyr og billedbogen En
forårsdag i byen (Gyldendal, 2005).
Priserne vil blive overrakt
på IBBY´s 35. kongres i
Auckland, New Zealand
d. 20. august 2016.

10 mio. kr. til trivsel og læring

INDHOLD
Kulturministeriets
priser for børne- og
ungdomsbøger fra 2015

Fire forfattere og tre illustratorer er nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris og
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger
fra 2015.
Til Forfatterprisen er de nominerede:
• Karen Filskov: Skoven fra oven
• Kim Fupz Aakeson: Pragtfuldt, pragtfuldt
• Mette Eike Neerlin: Hest, hest, Tiger, tiger
• Marianne Iben Hansen: Fuglen
De nominerede til Forfatterprisen er
indstillet af indstillingskomiteen, som
består af: Kamila Slocinska (medlem
af S tatens Kunstfonds Legatudvalg for
Litteratur), Anita Brask Rasmussen,
Merete Flensted Laustsen og Søren Fanø.
Til Illustratorprisen er de nominerede:
• Tea Bendix: Fuglen
• Anna Margrethe Kjærgaard: Mit Hus
• Peter Bay Alexandersen: Axel og Mus
på den store rejse
De nominerede til
Illustratorprisen
er indstillet af
indstillingskomiteen,
som består af: Bodil
Nielsen (medlem af
Statens Kunstfonds
Projektudvalg for
Billedkunst), Mai Misfeldt, Nina Christensen
og Lars Vegas Nielsen.
Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og
ungdomsbøger er blevet uddelt siden 1954,
mens Illustratorprisen er blevet uddelt siden
1979. Priserne er på 75.000 kr.
Årets modtagere af Kulturministeriets
Illustratorpris og Forfatterpris for børneog ungdomsbøger: Illustratoren Anna
Margrethe Kjærgaard og forfatteren Mette
Eike Neerlin.
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Fire mio. kr. til Skolemuseet

Den 1. april påbegyndte AU Library,
Campus Emdrup på DPU og National
museet en gennemgang af Dansk Skolemuseums samling, der siden 2008 har stået
opmagasineret i containere. Fondsmidler
har sikret genstandenes overlevelse og opbygningen af et nyt digitalt skolemuseum.
Alt fra udstoppede dyr og gamle skolekort
til fysikapparater og pulte skal gennemgås, vurderes og sorteres. En mindre
del af samlingen går til Nationalmuseet,
imens størstedelen bliver tilbudt interesserede museer. På baggrund af samlingen
opbygges sideløbende et digitalt skolemuseum, som skal formidle skolens historier
til den brede offentlighed, understøtte
forskningen på området og producere undervisningsmaterialer til grundskolen. A. P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal har gjort projektet muligt med økonomisk støtte på fire
mio kr. Nationalmuseet vil hurtigst muligt
forsøge at identificere og skaffe informationer om genstandene bl.a. ved at inddrage
eksperter fra hele landet. Projektet skal
også udrede de genstande, som er udlånt
til Skolemuseet af private og institutioner,
og i den forbindelse er alle velkomne til at
henvende sig. Kommunikationsansvarlig,
AU Library, Campus Emdrup (DPB), Majken
Astrup på maas@au.dk, mobil: 93 50 84 39
Deadlines:
Nr. 5: 1. august (udkommer primo september)
Nr. 6: 1. september (udkommer primo oktober)
Nr. 7: 1. oktober (udkommer primo november)
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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Brugerportal, dashboard, læringsplatform, samarbejdsplatform…
Ordene fyger gennem luften, men hvad er det egentlig, det handler om?
Og hvorfor er det særlig relevant for PLC-teamet?
Regeringen og KL aftalte i juni 2014 som led i aftalen om kommunernes
økonomi i 2015 at realisere initiativet om en brugerportal for folkeskolen.
Det skal ske gennem en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen, der
inkluderer en ny fælles infrastruktur og et kommunalt ansvar for anskaffelse af
lokale løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel.
Den lokale løsning i forhold til elevernes læring er en læringsplatform – også
kaldet LMS (Learning Management System). Kommunerne skal have valgt og
implementeret den valgte læringsplatform inden udgangen af 2017. I 2018
følger implementering af samarbejdsplatformen for folkeskolerne. Det er
meningen, at dagtilbuddene kommer på samarbejdsplatformen efterfølgende.
KL er for nylig færdig med kravspecifikationen til læringsplatformene, men
mange kommuner og dermed også skoler er allerede godt i gang med at implementere en læringsplatform. Nogle steder er det Meebook, andre steder er det
Min Uddannelse, Frog, KMD Education eller en af de andre udbyderes platforme.
Formålet er i sidste ende at give de bedste forudsætninger for den videndeling
og det samarbejde, der skal resultere i dygtigere elever med en bedre trivsel.
Danmarks It- og medievejlederforening og Pædagogisk LæringsCenterForening
afholdt i starten af april en fælles konference med titlen Beslutning, implementering og forankring i en brugerportalstid – også en udfordring for pædagogisk
læringscenter. Langt de fleste steder vil PLC-teamet nemlig være en meget
væsentlig del af implementeringen af både læringsplatform og samarbejdsplatform på den enkelte skole, hvis ikke de allerede er i fuld gang.
Konferencens forskellige oplæg fik tilsammen alle konferencetitlens aspekter
med. Vi hørte, hvor vigtigt det er at have en plan for implementeringen, men
også at det er lige så vigtigt, at der er en plan for forankringen. Og en forudsætning for forankringen er en oplevelse af mening.
Hvordan der kan implementeres og forankres, kom der gode bud på, men
implementering og forankring skal tage afsæt i lokale forhold, så selvom man
kan lade sig inspirere af andres erfaringer, er de ikke 100% overførbare fra skole
til skole.
Ind imellem de mange oplæg var der også plads til at dele tanker og erfaringer
med hinanden, og det giver altid spændende nye vinkler. Samtidig giver det
et positivt energiboost at møde det store engagement fra andre aktører i det
ganske land. Jeg kunne godt ønske, at mange flere fik
mulighed for at deltage i vores årlige konference og nyde
godt af det berigende fællesskab.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og abonnenter en
skøn sommer, da denne udgave af LæringsCentret er den
sidste inden sommerferien.
Birgitte Reindel, formand
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør
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Hvor er PLC på vej hen
og hvilke krav stiller det
til fremtidens vejlederrolle? 200 læringsvejledere,
skoleledere, ressource
personer m. fl. samlet i
temaforløb for at blive
skarpere på mål og midler.
Temaforløbet, som var sat i søen af
Ministeriet for Børn, Undervisning og
ligestilling og fra september 2015 til
marts 2016 har kørt over fire dage i
hhv. Jelling, Silkeborg og København,
bar titlen ”Lokal kapacitetsopbygning
– udvikling af Pædagogiske Læringscentre og ressourcepersoner.”
Forløbets temaer var bygget op over
de fire hovedhjørnesten 1) hvordan
det pædagogiske læringscenter kan
understøtte lærere og pædagogers
planlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisningen med
afsæt i Fælles Mål (læringsmålstyret
undervisning/undervisningsdifferentiering), 2) hvordan læringscentret
kan skabe overblik over og formidle
tilgængelige læringsressourcer
(analoge og digitale materialer,
den åbne skole, fysiske objekter),
3) hvordan læringscentret kan
understøtte læreprocesser og læringsresultater (data, udviklingsområder,
inkluderende læringsmiljøer) og
4) hvordan skolerne kan styrke
ressourcepersonernes rolle i skoleudvikling (organisering, samarbejdet
mellem ressourcepersoner, kollegavejledning, aktionslæring).
- På forløbet var der typisk en
skoleleder og nogle vejledere blandt
de deltagende skoler, nogle var
repræsenteret med så mange som

12-14 deltagere, fortæller Thomas
Jensen, konsulent i ministeriet.
- De kom fra hele landet, sjovt nok
færrest fra Københavnsområdet, jeg
ved ikke helt hvorfor … Mange har
nok haft gang i så mange projekter,
at de ikke har haft kapacitet til at
melde sig til, mener Thomas Jensen.

Hvilke behov og forventninger
havde deltagerne til forløbet?
- For mange handlede det om at få talt
om deres mål for skolens udvikling,
så de hverken var for luftige eller
vidtløftige, dvs. at deltagerne praktisk
og helt konkret kunne fordybe sig i
arbejdet med deres skolers mål – hvad
er det for mål vi har og hvordan når vi
dem? Vi tog udgangspunkt i bekendtgørelsen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om det pædagogiske
læringscenter og havde skiftevis
oplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling, hvor man kunne tage
afsæt i forholdene på sin egen skole
og også arbejde med fokusområder
mellem de enkelte seminarer.
- En del deltagere kom med en skepsis
i forhold til hvordan de fx kan vejlede
om arbejdet med læringsmål. Hvordan
kan man vejlede sine kolleger i
læringsmål og tegn på læring? Det må
begynde med en interesse for, hvad
der står i fagformål og læseplaner i
Fælles Mål. Fagformålet beskriver bl.a.
nogle elementer af dannelse, der er i
fokus, mens læseplanen folder kompetenceområderne ud.
- Mange af de faglige vejledere
var glade for den tilgang, som de
oplevede som meningsfuld. Hvis
vi skal have fokus på læring, må vi
opstille tydelige og evaluerbare
mål, men hvordan gør man det, når
man ikke kan kigge ind i elevernes

hjerner? Spørger Thomas Jensen og
kommer selv med et bud på et svar:
- Ja, kendetegn ved gode læringsmål
og tegn på læring er jo ikke mindst
at de faktisk er observerbare, dvs. at
vi med aktive verber kan beskrive
hvad der finder sted i klasseværelset
– at eleven fx konstruerer, samler
eller designer noget. Det betyder,
at vi i arbejdet med læringsmål
ikke anvender verber som forstår,
erkender, føler. Det bliver nok en
vigtig del af vejledernes faglighed
at kunne vejlede om kriterier for
læringsmål og tegn på læring.
- Samtidig er det vigtigt at
understrege, at ministeriet anbefaler,
at der opstilles læringsmål for hele
undervisningsforløb og for hele hold
og klasser, ikke for den enkelte elev .
Vi anbefaler at man på baggrund af
Fælles Mål omsætter færdigheds- og
vidensmål fra flere kompetence
områder til et eller nogle få læringsmål
for det aktuelle forløb, som gælder alle
elever. Vejlederperspektivet handler
bl.a. om at holde fast i, hvordan
arbejdet med netop disse områder
peger ind i formålet for faget.
Ifølge Thomas Jensen var deltagerne
glade for at der var afsat nok tid
– både til videndelen og til gruppearbejdet, hvor man kunne lade sig
inspirere af hinanden og arbejde
med egen skoleudvikling.
- Selvfølgelig var alle ikke lige langt
i deres skoleudviklingsproces, så
nogle har haft mere udbytte af
erfaringsudvekslingerne end andre. Til
gengæld tror jeg, at alle havde gavn
af den afklaring omkring egne ønsker
til ny virkelighed, som den enkelte
kommune eller skole arbejder med,
sådan at de gik derfra med en mere
klar opfattelse af at være på vej samme
sted hen, mener Thomas Jensen.

LÆ1604

Anbefalet af
landsholdsspiller
WILLIAM KVIST

DRØMME OG DRIBLINGER
VILD DINGO 3.-5. KLASSE
Populær fodboldserie med skiftende hovedpersoner i hvert bind. Alle har sin plads
på banen, ingen kan klare kampen alene.
En serie om at have det sjovt, mens man
bliver bedre til fodbold.
■

Gode bøger til fodboldglade drenge

■

Historier om glæder og skuffelser ved at spille
fodbold

■

Skrevet af anmelderroste Birgitte Bregnedal

■

Indbundet og gennemillustreret serie

Se mere på gu.dk

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

Vi har brug for kommende
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verdensborgere
hvilket er en vigtig måde at inddrage
omverdenen i undervisningen på.”

Udvikling af elevernes
interkulturelle kompetencer
i folkeskolen - har aldrig
været vigtigere end nu. Men
er det en opgave for PLC?
Ja, helt bestemt!

I formålet for PLC står der, at vi i
samarbejde med ledelsen skal ”fremme
elevers læring og trivsel i en motiverende
og varieret skoledag ved at understøtte
og udvikle læringsrelaterede aktiviteter
for eleverne.” Efter min opfattelse er det
at støtte elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer lige præcis det
der beskrives som et formål for PLC.
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PLC Endrupskolen i Fredensborg
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PLC er under pres og mange steder
skæres der ned på de timer, hvor der
ikke ”undervises”, så vi skal kæmpe
for at få tid til blot helt nødvendige
administrative opgaver. Så hvem har
tid til kulturelle opgaver? Hvem orker
at organisere internationalt arbejde?
Man skal lede længe efter ord
som globalisering og interkulturelle
kompetencer i skolereformen. Men
læser man målene for de enkelte
fag, er det dog tydeligt, hvad vi skal
”udvikle” og arbejde med. Fx lyder
det i fagmål for engelsk:
”Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund
af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold”…”Det udvikles kun
gennem aktiv træning og handling
i ægte internationale kontakter,

Unesco-skole

På min skole har det internationale
arbejde i mange år været højt
prioriteret og forankret i PLC - også
længe før vi kom til at hedde sådan.
Arbejdet er nemlig alt for stort og
vigtigt til at overlade til en enkelt
ildsjæl på den enkelte skole. Verden
har i den grad brug for kommende
verdensborgere, der har interkulturelle kompetencer og kan bidrage til
brobygning, fred og sikkerhed. Det
er derfor vigtigt at det internationale
arbejde er en del af skolens samlede
handleplan.
En af mine opgaver på PLC er at
være koordinator for skolens internationale aktiviteter. Endrupskolen
er heldigvis privilegeret ved at
være med i
Unesco ASP-net
skolerne.
Opgaven
som skolens
internationale
koordinator kan,
indrømmet,
nogle gange
godt være lidt
”op ad bakke”.
Men i netværket,
og især til
årsmøderne,

bliver jeg heldigvis mindet om
vigtigheden af arbejdet, og henter
altid inspiration til at komme videre.
Inspirationen kommer ikke mindst
fra kolleger fra de andre skoler i
netværket, når vi udveksler erfaringer
om det daglige arbejde.
Temaet på det netop afholdte
årsmøde for danske Unescoskoler var FN´s nye verdensmål
for 2030. Aviserne er jo fyldt med
rædselsbeskrivelser om mennesker
på flugt, terrorhandlinger og
fremmedfjendskhed. Derfor er det
befriende at blive mindet om, at
der også sker gode ting i verden.
Det er fuldstændig fantastisk, at
verdens ledere er gået sammen om
”Sustainable Development Goals”
- på dansk: ”Verdensmålene”.

FNs verdensmål for 2030

Verdensmålene består af 17 mål
som hænger sammen på kryds og
tværs – kun ved at opfylde dem
alle – når vi de samlede mål. De er
blevet forhandlet, aftalt og underskrevet - og dermed kan verdens
ledere faktisk blive holdt op på disse
mål, bl.a.: ”Inden år 2030 skal verdens
fattigdom være udryddet – og vi
skal alle sammen leve i en mere lige
verden.”
Helle Gudmandsen fra Ibis, der er
formand for ASP’s styregruppe,
ledte os igennem årsmødet og på
talerlisten var bl.a. Jens Dalsgård fra
undervisningsministeriet, Sabine
Detzel, international koordinator
fra Unescos hovedkvarter i Paris
og Thomas Ravn-Petersen fra
Verdens Bedste Nyheder. De fortalte
samstemmende om, hvordan det
nytter at sætte mål, og om hvor
vigtigt det er, at næste generation

kender målene, og ikke mindst, at de
bliver i stand til at bidrage til en mere
retfærdig verden til gavn for alle.
Hvordan kan skoler, lærere og elever
bidrage? Hvordan kan vi bruge
disse mål i den daglige undervisning? Hvordan arbejder vi med
bl.a. verdensborgerskab og global
bæredygtighed?
”Det drejer sig i bund og grund om at
styrke den globale bevidsthed. Global
bevidsthed giver globalt ejerskab,
som igen giver globalt medansvar
for den retning, vi skal tage frem mod
en bedre verden. Det gælder om at
etablere partnerskaber på tværs af
lande, på tværs af regioner og på
tværs af udviklingsniveau. Kun ved
at engagere os i hinanden og i de
globale udfordringer på tværs af
landegrænser sikrer vi, at alle mål
kan opnås alle steder i verden. Kun
sådan finder vi i fællesskab løsninger,
der kommer alle til gode.” (Fra Ibis
hjemmeside ”Hele verden i skole”,
se mere her: http://heleverdeniskole.
dk/bibliotek/verdensmalene/)

Verdens kulturarv

På Endrupskolen har vi har gang i en
del aktiviteter, men de kommer ikke
af sig selv. Der ligger et stort arbejde
i at fastholde gode intentioner og
minde hinanden om målene for
arbejdet. Internationale kontakter
skal plejes og vedligeholdes. Aktiviteterne skal justeres jævnligt i forhold
til skolens øvrige handleplaner –
bl.a. indenfor IT - og de er konstant
under udvikling. I indskolingen har
vi tradition for temauger med brug
af materiale fra bl.a. Danida og Ibis.
Mellemtrinnet udveksler med en
skole ved Stockholm og udskolingen
med to skoler i Hessen.
Skolen deltager i World Heritage
Education (WHE), der er et af
tre undernetværk i ASP-net. Da
netværket startede, blev det
besluttet, at WHE skulle have fokus
på Mellemøsten. Det var samtidig
med at regeringens Mellemøst

initiativ blev etableret og før ”det
arabiske forår”. Det har ikke været
den nemmeste del af verden at
lave skolesamarbejde med. Jeg har
deltaget i spændende studieture til
Libanon, Jordan, Syrien og Oman og
fået kontakt til mange fantastiske
mennesker, men aftaler er også

stederne fra Unescos liste, formidlet
af børn til børn, kan dog være et
rigtig godt sted at begynde, når
der skal samarbejdes med skoler i
Mellemøsten. Når først samarbejdet
er etableret, er det lettere at komme
ind på emner af mere personlig,
religiøs eller politisk karakter.

blevet opgivet på grund af kriser
og konflikter. Jeg har ved selvsyn
set fantastiske verdensarvssteder i
Syrien, præsenteret af engagerede
skoleelever, for senere - til min rædsel
- på Youtube se disse oldtidsminder
blive sprængt i luften. Jeg tør slet
ikke tænke på, hvad der er blevet
af de syriske skoleelever!

Vi har de sidste 3 år haft en partnerskole nord for Beirut i Libanon,
der hedder Antonine International
School. Vi fik hjælp i Unesconetværket til at etablere kontakt til
denne skole, som vi de sidste to år
har haft besøg af en større gruppe
elever fra. De libanesiske elever bor
privat hos vore elever. Eleverne har
haft fælles undervisning og været
på ekskursioner bl.a. til Unesco
verdensarv-stederne Kronborg og
Roskilde Domkirke. I 2015 indviede
vi sammen Kulturministeriets app
”Verdensarv” i Roskilde Domkirke.

Men måske netop derfor
forekommer arbejdet med oplysning
om og brobygning til Mellemøsten
som noget af det allervigtigste, vi kan
bibringe vore elever. Eleverne har
brug for kontakter i Mellemøsten for
at forstå vores verden – og forhåbentlig gøre den til et bedre sted.

Partnerskole i Libanon

Verdenskulturarv skal forstås bredt.
Det er ikke blot mindesmærker
vi beskæftiger os med, men også
den uhåndgribelige kulturarv, den
levende kultur, som vi alle er bærere
af, der er målet for undervisningen
og udvekslingen. Verdenskulturarvs-

I 2012 havde jeg og to kolleger den
store oplevelse at besøge skolen i
Libanon. Siden har vi haft besøg af tre
lærere og en leder fra Antonine International School i Fredensborg, hvor vi
besluttede og underskrev en aftale for
vores fremtidige samarbejde. Desværre
har det ikke været muligt for os, at
sende elever den anden vej til Libanon,
trods adskillige invitationer. Dertil er
situationen i Mellemøsten for usikker.
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Til gengæld har hele skolen stor
glæde af at samarbejde virtuelt med
den libanesiske skole. Hvert år på
FN-dagen d. 24.oktober markerer vi
samarbejdet, ved at udveksle små
projekter på alle årgange fra børnehaveklassen til 8. klasse på begge
skoler. På selve dagen har vi en
fællessamling med forskellige oplæg
til at inspirere børnene. Vi minder
hvert år børnene om målene for
Unesco-arbejdet. Vi Skyper, synger,
smager libanesisk mad og som
afslutning på dagen viser vi hinanden
vores arbejde.
Lærerne udveksler i god tid inden
projektdagen e-mail-adresser, så der
er mulighed for at afstemme forventninger og lave særaftaler. I år blev 6.
årgangs projekt om mad skiftet ud
med et science-projekt, da årgangen
samtidig deltog i Lego-League. 7.
årgang valgte at bruge skolens nye
droner til at kigge på parforcejagtstisystemet fra oven. Det er det sidste

forskellige gæstelærere, senest fra
DEO (Demokratisk EU oplysning).

nye verdensarvssted på Unescolisten, og ligger i vores lokalområde.
Vi har aftalt en overordnet plan, som
vi genbruger år efter år, hvorefter
jeg samler alle projekterne på en
elektronisk opslagstavle, en ”Padlet”.
(Se med her: http://padlet.com/
anne_foverskov/ASPDay_2015)
Som noget nyt har vi etableret et
valghold for 7. - 9. årgang med
overskriften ”Unesco – og globalt
verdensborgerskab”. Det var en elev
fra dette valghold, der fik mulighed
for at repræsentere Unesco-skolerne
ved COP21 i Paris (se interviewet side
9, red.). Valgholdet har løbende haft

Bogplast
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02 cm x 30 m
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02 cm x 30 m
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04 cm x 30 m

56,50

04 cm x 30 m

68,50

06 cm x 30 m
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06 cm x 30 m

87,50

22 cm x 30 m
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22 cm x 30 m

232,50

24 cm x 30 m
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24 cm x 30 m
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26 cm x 30 m
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28 cm x 30 m
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30 cm x 30 m
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30 cm x 30 m
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34 cm x 30 m
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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

Med dette indlæg håber jeg at kunne
inspirere andre PLC’er til at gå i gang
med det internationale arbejde. I
øjeblikket er der 35 folkeskoler og
gymnasier i ASP-net i Danmark og
flere er på venteliste til at være med.
Der er dog også rigtig mange andre
muligheder for at sætte skub i internationaliseringen af din skole. Gå ind
og søg på Emu og UCC, hvor der er
inspiration at hente.
God fornøjelse!
Associated Schools Project
Network). Se mere på Unesco
ASP-net hjemmeside:
http://www.unesco-asp.dk/da/
Se link til artikel om besøget på
DEO’s hjemmeside her: http://
undervisning.deo.dk/
laerer/nyheder/eu,-fn-ogverdensborgeren

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

Klimaet i undervisningen
Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Hvordan sætter man klimaet
på skoleskemaet – herhjemme og ude i verden?
Og hvordan får vi uddannet
flere miljø- og klimabevidste
kommende verdensborgere? Kan vi lære noget af
hinanden?
Ja, mener 16-årige Caroline G.
Schwenger, som går i 9. klasse på
Endrupskolen i Fredensborg. Sammen
med elever og lærere fra 11 nationer fra
alle verdensdele deltog hun i december
2015 i et seminar om klimaet i undervisningen, som blev afholdt i forbindelse
med klimatopmødet COP21 i Paris:
- Det var meget inspirerende at høre
om hvad man gør i andre lande og
også rart at få lov til at fortælle om
hvad vi laver og blive lyttet til, siger
Caroline G. Schwenger, som har fulgt
et Unesco-valghold på sin skole og
som repræsentant for Unesco-skolerne
i Danmark præsenterede skolehaveprojektet Haver til Maver i Paris.
Valgholdet, som er for 7. - 9. Årgang,
har overskriften ”Unesco – og globalt
verdensborgerskab” og har forskellige
gæstelærere på programmet, bl.a. fra
Crossing Borders, der består af unge

fra hele verden og er et tilbud fra
Skolen i Virkeligheden i Fredensborg
kommune.
Projektet Haver til Maver er et
samarbejde mellem Fredensborg
Naturskole og Årstiderne på
Krogerup Avlsgård, som består af et
udeskole-forløb for 3 og 4. klasse,
hvor eleverne med hjælp fra både
lærere og andre fagfolk som bl.a.
landmænd, gartnere og kokke dyrker
grøntsager i skolehaver og tilbereder
afgrøderne i udekøkkener mellem
april og oktober måned (se artikel
om SIV i LæringsCentret 10/15).

Hun tilføjer at deltagerne kom
fra så forskellige steder af verden
som bl.a. Grækenland, Frankrig,
Tyskland, Libanon, Japan, Den
Dominikanske Republik og
Namibia.

Skolehaver både i DK
og Namibia

- Fra Den Dominikanske Republik
fortalte de fx om et spændende
strandbeskyttelsesprojekt, hvor
eleverne tog prøver og målte forureningen og hvor de fik hver deres
eget stykke strand, som de skulle
holde rent. Deltagerne fra Libanon
var til gengæld mere optagerede af
lederskab og af at uddanne ledere,
som kunne sætte gang i forskellige
projekter med fokus på klima og
bæredygtighed.

- Sjovt nok var der flere af deltagerne
der kunne relatere til Haver til Maver,
bl.a. Namibia, som også fremlagde
deres erfaringer med at lave skolekøkkenhaver, selvom de godt nok
ikke var helt lige så udviklede i
forhold til økologi og bæredygtighed
som Haver til Maver.

Ifølge Caroline G. Schwenger var det
ret forskelligt hvor langt landene var
nået med at få en større bevidsthed
om klimaforandringerne ind i
skolernes undervisning, og hendes
fornemmelse var at Danmark nok
var et af de lande, hvor man var
nået længst, men at alle ikke desto
mindre havde gavn af erfaringsudvekslingen og dialogen på tværs af
landegrænser og undervisningstraditioner. De mange indtryk og
ideer tog hun med sig hjem og
delte – både med valgholdet, på
Endrupskolen og de andre skoler i
Fredensborg.

- Jeg var meget spændt da jeg skulle
holde talen, som selvfølgelig var på
engelsk, men da først jeg kom i gang,
gik det fint nok. Jeg var faktisk ikke
nervøs, for jeg havde øvet mig en hel
del og følte også det var et rigtig godt
projekt, jeg skulle fortælle om, siger
Caroline G. Schwenger og fortsætter:
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”Vi har lært helt vildt meget af
det her projekt. Ikke bare om
den ungecafé, vi lavede projekt
om, men også om, hvordan
vi skal samarbejde, hvordan
vi skal undersøge tingene osv.
Vores lærer var helt anderledes
og var nærmest mere vores
coach og vejleder end egentlig
lærer. Hun sagde også til os, at
når vi skulle have vejledning,
skulle vi vide, hvad det var, vi
ville vide mere om.”
Begejstringen stråler ud af de fem
7. klasses piger, der fortæller om
deres netop afsluttede arbejde med
iværksætteri og innovation i Køge
Kommune. Pigerne har, sammen
med knap 500 jævnaldrende elever
fra kommunen, deltaget i den årlige
iværksættermesse for 7. klasses
årgange.
Det er tredje år at messen løber af
stablen og en stødt stigende succes,
hvis man måler på deltagerantallet.
I år har 11 ud af 13 mulige skoler
deltaget og 24 klasser har på egne
skoler arbejdet ud fra det fælles
oplæg omkring iværksættermessen.
Det er en pædagogisk konsulent i
Børne- og Uddannelsesforvaltningen,
der sammen med seks engagerede
spydspidser fra skolerne har lagt
de overordnede rammer for iværk
sættermessen.
Kort fortalt får alle skoler et oplæg
med tre forskellige cases inden
for hhv. kulturel innovation, social
innovation og p
 roduktinnovation.
Målet er at træne de unges

innovative kompetencer, lære dem
at afdække behov og skabe ideer,
der griber fat i lokalsamfundet. Give
dem erfaringer i samarbejde og
netværk. Metodisk arbejder vi med
FIRE-modellen for at skabe et fælles
sprog om arbejdet, og understøtte,
at det ikke ’bare’ bliver godt gruppearbejde, men at det reelt holdes
inden for nogle strukturer, hvor
vi støtter eleverne og lærerne i at
ændre praksis og gøre noget andet,
end de plejer.

Fælles sprog

De tre cases er formuleret på
baggrund af reelle behov i
kommunen. Trafiksikkerhed i Køge,
mødesteder for unge og integration
af de flygtninge, der kommer til
vores lokalområde. Dommerne
har vi hentet ind fra de relevante
forvaltninger, UCSJ, STIL, det lokale
erhvervsliv og samarbejdspartnere
fra Real Dream, der på fornemmeste
vis understøtter vores arbejde med
3d-design og -print. De pædagogiske
læringscentre og vejledere er
tovholdere på processen ude på
skolerne og sætter med lærerne
deres lokale præg på projektet.
Arbejdsgruppen bag iværksættermessen har sat nogle klare rammer
for arbejdet med innovation og
iværksætteri, som skolerne har
arbejdet ud fra. Vi har målrettet
ønsket at klæde ’alle led i kæden’ så
godt på til opgaven, at man lokalt
på skolerne har følt sig trygge i
arbejdet med dette relativt nye, og
svært definerbare område. Vejledere,
lærere og PLC’er har været på kurser
i bl.a. 3d-design og FIRE-modellen,
og på den måde har vi søgt at skabe
et reelt behov for samarbejde ude på
skolerne. De forskellige funktioner
har krævet forskellige kompetencer,
som alle skulle i brug for at løfte

opgaven. Ved hele tiden at arbejde
ud fra samme udgangspunkt med
tre fælles cases, understøtter vi dels
det fælles sprog og den faglige
progression på tværs af kommunen,
men i allerhøjeste grad også internt
på egne skoler.

Nye læringsrelationer

Tilbage til de fem begejstrede
piger. De var én af tre grupper, der
vandt i den kommunale messe.
Præmien var bl.a. at komme med til
Læringsfestival i Bella Centeret og
præsentere deres ide. Inden de kom
så langt havde de på deres egen
skole arbejdet med iværksætter
messen i en uge. Vinderen fra skolen
gik videre til den store fælles messe,
hvor alle vinderholdene fra de 11
deltagende skoler præsenterede
deres arbejde for dommerne.
Sammen med dem var alle deres
klassekammerater, der nu kunne se
og opleve, hvordan jævnaldrende i
kommunen har arbejdet med præcis
de samme cases som dem selv.
Eleverne lærer af hinanden. Lærerne
lærer af hinanden. På messedagen
blev der løbende live-streamet,
sådan at man hjemme på skolen
kunne følge med og ’heppe’ på
skolens hold.
Respons fra lærerne og dommere
har været, at eleverne leverer meget
sikre fremlæggelser, og når vi spørger
eleverne om årsagen, svarer de
nærmest himlende, at det er da klart,
for det er jo deres - det er dem, der
har skabt projektet, set og erkendt
behovene og valgt, hvad der skulle
undersøges. Det er dem, der i stor
frustration på projektets tredje dag
har forkastet en ide, fordi de har
erkendt, efter research, at den vej
de gik ud af, ikke gav dem det, de
efterspurgte. Der er enormt meget
læring i det.

”Når man ser det, må det stå klart for
alle professionelle undervisere, at det
rent faktisk giver læring og det er jo
det primære. At børn kan innovere
og opfinde er i den sammenhæng
sekundært - årets vindere levede
op til idealbilledet af det, vi ønsker
at se hos fremtidige elever. Det er
de kompetencer, der efterspørges”,
siger Bo Ditlev Pedersen, underviser
i innovation på UCSJ, og tilføjer:
”Vi ser, at eleverne bliver utrolig
motiveret af at arbejde på denne
her måde. Der sker en naturlig
differentiering - børnene går ind på
det niveau, de er, og bidrager med
deres løsninger. ”
Vi har oplevet iværksættermessen
som en eksemplarisk måde at
understøtte et udviklingstiltag på,
som er igangsat oppefra, men som
lokalt har fået gode rammer til at
vokse og gro nedefra. Ved at sætte
ambitionsniveauet højt og gøre
det attraktivt at deltage, ser vi, at
arbejdet med innovation på skolerne
breder sig positivt, som ringe i
vandet. Der har været en tydelig
forventning fra forvaltnings- og
skolelederniveau om, at iværksættermessen er noget, skolerne deltager i.

Buscafeen bliver måske
kørende

Forvaltningen har bakket op gennem
hele processen, og anerkendt at
det her ikke bare er noget, man lige
gør. Det er en væsentlig pointe, at
anerkende at det er en udfordring,
frem for at forvente at tingene bare
sker. Det er vigtigt, at man føler sig
taget i hånden og hjulpet, og den
respons vi efterfølgende har fået
fra lærerne har afspejlet dette: At
tydelige og klare rammer skaber
øget kreativitet og råderum. At fælles
sprog ikke skaber ensretning, men
styrker en fælles viden.
Elevernes store engagement i
opgaveløsningen viser sig som
gode, gennemarbejdede ideer, der
vækker stor sympati og interesse

ud over skoleverdenen. ”Jeg
er imponeret over at så unge
mennesker kan tænke så bredt,
og tænke på så meget andet
end dem selv. Jeg var dommer
ved social innovation, og
det var virkelig rørende at
høre elever fortælle om
projekter, hvor de skaber fx
møde omkring kunst med
flygtninge. Det er meget
stort at være med til,” siger
Konrad Jon fra Real Dream,
der også begejstres over,
hvordan førnævnte kunstprojekt både inddrager
klassisk kunstarbejde
og 3d-design.

Foto: Ida M
a

rie Larsen

Også Køge Ungdomsskole har svært ved
at få armene ned. De
oplevede i ugerne med
lokale iværksættermesser på skoler, at de
gentagne gange blev
kontaktet af elever,
der lavede research.
”De ideer de unge har
omkring mødesteder
var så spændende,
Foto: Ida M
at vi måtte høre
arie Larsen
mere,” fortæller
Sidse Marie Olsen
fra Ungdomsskolen Tapperiet i
Køge. ”Der var en
ide med en mobil
buscafe, som vi
virkelig gerne
vil forfølge.
Derfor har vi
nu indkaldt til
stormøde, så
den mobile
cafeide
kan videreudvikles.
Forhåbentlig
Foto: Ida M
arie Larsen
kan bussen
komme ud
Læs mere
om iværks
ættermess
og rulle i
www.iværk
en og de tr
sættermes
e cases på
sen.dk.
virkeligMere info:
rikke.egeb
erg@koeg
heden”.
e.dk
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Af Emilie Sonne, 13 år,
medlem af Fælleselevrådet, Køge
Stemningen var i top, og overalt i
hallen kunne man høre leg, hygge
og glæde. Iværksættermessen 2016
på Asgård Skole var blevet skudt i
gang. De mange 7. klasser begyndte
at opstille deres stande. Dommere
var kaldt ud i 3 forskellige kategorier:
Kulturel innovation, Social innovation
og Produktinnovation. Da alle stande
var opstillet så fint som muligt,
startede fremvisningen.
Elever styrtede rundt i den store hal
og undersøgte nysgerrigt de mange
stande med projekter, robotter og
3d-printere. Sofie Broløs fra Herfølge
Skole fortæller her om, hvordan man
egentlig lærer på en anden måde:
“Ja, det er anderledes. Både fordi, det
jo selvfølgelig ikke er normale timer
og du er sammen med de samme
mennesker 24/7 i en uge. Så på den
måde er det en smule underligt, da
du ikke snakker så meget med andre
mennesker i den uge. Jeg syntes man
burde snakke med flere, da næsten
alle havde forskellige ideer. Man kan
lære meget af hinanden.“
Sofie Broløs kom også ind på,
hvordan det var for eleverne at
arbejde sammen som et hold og
være kreative: “Det har været både
sjovt, lærerigt og meget anderledes.

Generelt var grunden til at det har
været sjovt, at man kunne være
sammen med venner og ikke havde
de normale kedelige timer. Som sagt
var det også lærerigt, da vi har lært
nogle andre ting i denne uge. Vi har
lært at arbejde på en anden måde
end den vi plejer og det er også en
anden måde vi er sammen på,“ siger
Sofie Broløs.
Der var dog mere i iværksætter
messen og den anderledes
undervisning, end robotter og
3d-printere. Eleverne havde
arbejdet med 3d-designs hjemme
på skolerne - noget, som elever
som regel er bedre til end lærere,
og om det sagde Nicoline Broløs fra
Herfølge skole: “Jeg syntes dog også
at det var noget af et kompliceret
program, da der var så mange ting
man kunne gøre. Der var mange
af de ting man skulle, jeg ikke
vidste hvordan skulle gøres, så som
hvordan man fik ting til at sætte
sig sammen i programmet. Men
den måde læreren samarbejdede
med mange elever på, var sådan, så
de ting de lavede i 3d-design blev
endnu en tak bedre. Så vi lærte det
sammen.“
Hist og pist i den store hal kørte
robotter rundt og man skulle være
lidt vågen for ikke at falde over
de små elektroniske maskiner.

Robotterne blev lånt ud, så mange
elever kunne styre og køre deres
egen robot rundt i lokalet. Enkelte
robotter kørte ind i ben, ledninger
og stande. Grin blev udløst uafbrudt,
medmindre eleverne var til at finde i
den midlertidige “biograf“, som viste
forskellige kortfilm om innovation og
iværksættere.
Sådan et stort arrangement bliver
jo naturligvis opfattet på mange
forskellige måder. Først og fremmest
vil jeg personligt sige, at det var
en super fed og skøn dag, med en
masse skønne mennesker og ideer.
Jeg syntes det var mægtig sjovt og
lærerigt og smil var at se mange
steder.
Nicoline Broløs om iværksættermessen: “ Det er var meget dejligt,
når man både laver noget praktisk
og nytænker videre på andres ideer,
hvilket jo gør, at man kan tænke lidt
mere ud af boksen. Og så var det da
super hyggeligt at møde nogle elever
fra andre skoler. “
Iværksættermessen 2016 blev holdt 10
marts 2016 og var en kæmpe succes.
De 3 vindere af de 3 hovedkategorier
fik fede præmier, og stemningen var
i fuld top, da de forskellige 7. klasser
fra Køge Kommune, cyklede, gik eller
brugte det offentlige for at komme
hjem igen.

Ole Vig Jensen – 1936-2016 – in memoriam
Fhv. kultur- og undervisnings- og
kirkeminister Ole Vig Jensen er død, og
med ham har undervisnings- og folkeoplysningsverdenen mistet et dygtigt,
trofast og indflydelsesrigt menneske
og familien en kærlig og nærværende
husbond, far, morfar og farfar. Han blev
lærer i 1962 efter først at have været
karl på ”Bispegården” hos fhv. undervisningsminister Jørgen Jørgensen
(1888-1974) i Lejre, hvor han selv
stammer fra. Ole Vig Jensen engagerede
sig tidligt i lokalpolitik for Det Radikale
Venstre, først i Store Tåstrup Sogneråd,
siden i Tølløse Kommunalbestyrelse,
hvor han blev viceborgmester. I 1971
blev han valgt ind i Folketinget, men
røg ud ved ”jordskredsvalget” i 1973. I
1978 blev han igen valgt i Folketinget,
hvor han sad til 1998.
Ole Vig Jensen var kulturminister i
regeringen Schlüter fra 1988-1990 og
undervisningsminister – senere også

kirkeminister – i regeringen Nyrup
Rasmussen fra 1993-1998, hvor han
bl.a. fik vedtaget en ny folkeskolelov,
der medførte, at skolebibliotekerne
blev overført fra bibliotekslovgivningen til folkeskolelovgivningen. Ole
Vig Jensen havde et godt øje til skolebibliotekerne, og hans ministerium
udarbejdede en vigtig ny bekendt
gørelse for området, der holdt i
næsten 20 år. Han var et meget lydhørt
menneske, der altid var modtagelig
for gode argumenter – også fra den
faglige forening Danmarks Skolebiblio
tekarer, nu Pædagogisk LæringsCenter
Forening. Da Danmarks Skolebibliotekarer i 2003 fejrede 50 års jubilæum,
viste han foreningen den store gestus
at deltage i festligholdelsen af jubilæet
på ”Gl. Avernæs” sammen med sin
hustru, Else Vig Jensen.
Fra 1998-2007 var Ole Vig Jensen
administrerende direktør for Dansk

Oplysningsforbund. Han var også
i perioden 1999-2007 formand
for Centerrådet ved Statens
Pædagogiske Forsøgscenter, der
desværre nu er nedlagt. Endelig
var han også aktiv – både som
formand og næstformand – for Sorø
Kunstmuseum, ligesom han var
formand for NOTA (tidligere Dansk
Blindebibliotek) og i en årrække
formand for bestyrelsen for Holbæk
Amts Venstreblad, senere Medie
selskabet Nordvestsjælland.
Ole Vig Jensen var et strålende
eksempel på en dygtig, solid politisk
håndværker, der stille og roligt
uden store ord og falbelader fik
gennemført sin og partiets politik i
et fint samarbejde med andre partier
og interesseorganisationerne.
Æret være Ole Vig Jensens minde.
C.C. Rasmussen & Bent Rasmussen

Pædagogisk LæringsCenterForening
Lokalkreds Nordjylland
Pensionistgruppen

Sommertur onsdag den 1. juni 2016
Program:
10.00 Vi mødes på Tranum Strandgård, Kunst- og kulturcenter, Strandvejen 143 A, Tranum, 9460 Brovst.
Her får vi kaffe/te og rundstykke. Ernst fortæller kort
om Strandgårdens historie.
11.05 Vi kører mod Svinklovene. Den betagende udsigt
herfra er ikke bare smuk, men i høj grad historisk.
Sundet „Sløjen“ udpeges, sejlbart indtil ca. år 1200.
Forbandt Limfjorden og Vesterhavet.
12.00 Afgang mod Thorupstrand, der i dag er Nord
europas største kystlandingsplads, hvor fiskerbådene
fortsat bliver trukket op på stranden. Frokost, rundvisning og foredrag af formand for fiskeriforeningen
Gert Kristensen, lokalt benævnt Klitgert. Oline Fisker
sørger for et stjerneskud.

17.20 Vi kører videre til restaurant Sanden Bjerggård,
hvor vi spiser.: Forret: Rugbrødscrostini med and og
mangochutney. Hovedret: Hjortekølle med ristede
skovsvampe, bønner i baconsvøb, g
 ulerødder,
tyttebær, kartoffelgratin og vildtsauce. Dessert:
Chokonøddeis fra Ryå med chokoladespåner.
Deltagere
Alle medlemmer af PLCs pensionistgruppe med ledsager.
Pris pr. deltager 450 kr.
Drikkevarer er for egen regning.
Turen støttes økonomisk af Lokalkreds Nordjylland.
Tilmelding
Senest torsdag den 19.05.2016 til
jens.holt.andersen@skolekom.dk

14.15 Vi kører videre mod Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup,
hvor vi ser film, museet og får kaffe/te med kage.

Der udsendes deltagerliste med betalingsangivelse hurtigst
muligt efter deadline. Ret til ændringer forbeholdes.

16.15 Videre til Tømmerby Kirke, hvor menighedsråds
formand Else Gregersen fortæller om kirken m.m.

Bent Hansen, Hanne Nymark, Ernst Beckman
og Jens Holt Andersen

Videndeling

LæringsCentret

- fra PLC til læreren
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Af Ulla Thorne Andreasen,
PLC-medarbejder, Rødding Skole
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Med den nye bekendtgørelse
for PLC er der kommet nye
ressourcepersoner til PLC,
hvis kompetencer kan være
svære at indtænke i det daglige arbejde. Derfor arrangerer Rødding Skole bazarer
og kurser, hvor de nye teammedlemmers kompetencer
bliver formidlet.
PLC på Rødding Skole består af tre
skolebibliotekarer, to it-vejledere,
en læsevejleder og en av-tekniker.
Flere faglige vejledere er på vej.
Arbejdsopgaverne på PLC er mange
og består både af administrative
opgaver såsom bestilling af nye
materialer, både analoge og digitale
læremidler samt indkøb af skønlitterære bøger til biblioteket, undervisning i klasser omkring brugen af it
(skoletube, søgekurser m.m.) i diverse
fag, vejledning af elever i forbindelse
med projektopgave og emnearbejde
og book talks.
De senere år er samarbejdet med
skolens lærere, pædagoger og
ledelse omkring videndeling og
sparring blevet opprioriteret i det
daglige arbejde.
På de forskellige fagudvalg deltager
der ofte en repræsentant fra PLC,
som kan viderebringe nye tiltag og
informationer omkring de enkelte
fag, skolens læremidler, kurser m.m.

ekspertise og kan bidrage med i det
daglige arbejde omkring både det
faglige og sociale arbejde i klasserne.

To gange årligt står PLC for en bazar,
som består af forskellige workshops
af 30 minutters varighed. Bazarerne
ligger oftest i januar og maj eller i
august. Om foråret bruges bazaren
som inspirationskilde i forbindelse
med udarbejdelse af diverse
årsplaner.
Disse workshops varetages hoved
saglig af skolens ressourcepersoner
(PLC, AKT, læse-, bevægelses- og
matematik-vejledere) samt nogle af
skolens lærere, som kan bidrage med
nye ideer til undervisningsmetoder
eller materialer. Vi har især vægtet
området omkring digitale læremidler
højt. Skolens lærere melder sig på
to-tre workshops, som de vil deltage
i. Nogle workshops kan være obligatoriske alt efter bazarens indhold.
Udover at de forskellige workshops
varetages af skolens personale, kan
vi også få besøg af konsulenter fra
diverse forlag, det lokale foreningsliv
samt Vejen kommunes pædagogiske
konsulenter.

Videndelings-forum

Bazaren er tænkt som et videndelings-forum, hvor især skolens
ressourcepersoner bliver synliggjort.
Dette betyder, at den enkelte
medarbejder får kendskab til, hvad
skolens ressourcepersoner har af

På bazarerne har PLC endvidere
mulighed for at informere medarbejderne om nye tendenser samt
afholde lynkurser/spotkurser og tiltag,
som man i samarbejde med skolens
ledelse, finder vigtige for lærerne.
Vi arbejder altid ud fra det mål, at der
skal være repræsenteret en bred vifte
af workshops på bazarerne, sådan at
der er valgmuligheder for alle skolens
lærere og så mange fagområder som
muligt er dækket ind i løbet af et
skoleår.
PLC har udarbejdet en folder, hvori
der er en beskrivelse af de enkelte
workshops, som har været på bazar de
seneste fem år. I denne folder findes
der også en oversigt over skolens
ressourcepersoner og oplysning om
hvad skolens lærere kan bruge dem til.

Kurser i klasser

I år har PLC også haft kurser i skoleklasser på fagdage. Sammen med
lærerne planlægger vi et forløb på
tre-fire lektioner, som vi enten alene eller
sammen med læreren gennemfører
med eleverne. Typisk har det været
Skoletubes programmer, læseteknikker
eller specifikke ønsker fra lærerne.
Det er dejligt at have fået nye
kompetencer i teamet, som ikke skal
tænkes ind i den daglige bemanding,
men som kan bruges hvor det giver
mening. Det fælles fodslaw i teamet
ligger i videndeling om vejledningen
og vores kursusvirksomhed.

Eksempler på indhold:

2016

Bazar onsdag d. 13. januar 2016 kl. 15.10 - 16.30

Workshops
App writer
- Hvordan bruges dette oplæsnings/staveprogram optimalt
CJ

Læsevejledning
- Læseindsats på Rødding Skole samt ordblindetest.
Hvad gør vi med ordblinde elever
ME

Gyldendals fagportaler

STJERNER

Besøg af fagkonsulent fra Gyldendal
Fremvisning af Kulturpakken: Historie, samfundsfag, religion

LAV AVIS ELLER WEBAVIS
I UGE 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 ELLER 46

Bevægelse i undervisningen

KONKURRENCE FOR 6.-10. KLASSE

TJ- Jan

Gyldendals fagportaler

WWW.AIU.DK

Besøg af fagkonsulent fra Gyldendal
Fremvisning tysk.gyldendal og engelsk.gyldendal

E-Mat
Hvilke faglige muligheder indeholder denne fagportal og
hvordan kan man arbejde med E-Mat
LC

Den åbne skole
Præsentation af diverse skoletilbud og aktiviteter, som man
kan bruge og booke i vores nærområde.
US

Bazar onsdag d. 6. august kl. 09.00 – 11.00

Workshops
Opstart af mobiltelefon
(Obligatorisk for alle)
CJ

Skoletube
- hvordan bruges programmerne pixton ( tegnefilm)
og go animate (tegneserie)
RS

Skoletube
- hvordan bruges programmerne Prexi
(præsentationsprogram som alternativ til power point) og
Animoto (film)
US

Filmcentralen
Filmstriben er erstattet af filmcentralen.
Hvilke muligheder og nye tiltag er der i dette nye koncept
OJ

Vurdering for læring
Nye ideer og tiltag fra læsevejlederen
ME

Ipad i undervisningen
Forskellige småprogrammer til brug i 0 - 1 kl.
LO

’STJERNER’ er temaet for årets landsdækkende aviskon
kurrence i 6.10. klasse. Over hele kloden har stjerner til alle
tider optaget mennesker og pirret forestillinger om det
kendte såvel som det ukendte i tid og rum. Vi rækker ud efter
stjernerne. Forsøger at nå, forstå og tyde dem. Både som fy
siske fænomener og som symboler eller pejlemærker.
Temaet venter bare på at blive foldet ud af eleverne, der
med journalistiske redskaber skal formidle deres hverd
ag og virkelighed i ord og billeder. Klassen har en uge til at
producere en avis, en webavis eller begge dele. Som støtte
får klassen digital adgang til dagbladene i fire uger, som
læreren selv vælger.

TILMELDING ÅBNER ULTIMO MAJ
Med UNIlogin på www.aiu.dk. Vælg uge og dagblad.

BEMÆRK! TILMELDING SENEST 1. SEPTEMBER PÅ AIU.DK
DANSK

LÆRER

foreningen
VIDEN
INSPIRATION
INDFLYDELSE
DIALOG

Interview med Eoin Colfer om Artemis Fowl

LæringsCentret

Science fantasy

- genre med smæk på
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Af Aslak Gottlieb
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Science fantasy har godt fat
i yngre læsere. Ikke mindst
drengene. Genren henter
inspiration fra både videnskaben, mytologien og nye
medier.
LæringsCentret har mødt en af
genrens helt store forfatterikoner,
Eoin Colfer, til en rundbordsnak om
hans populære serie Artemis Fowl,
som på verdensplan har solgt over
21 millioner eksemplarer. Snart
begynder filmatiseringen af bøgerne,
som dermed kan forventes at få en
renæssance.

Hvad er det, der fascinerer ved
science fantasy? Mange synes
den slags historier er lidt for
langt ude.
EC: Det er rigtigt, at historierne kan
virke langt ude. Og i litteraturen har
vi ikke computerspillets eller filmens
virkemidler, hvor vi kan vise det, vi
fortæller. Derfor gør jeg meget ud
af at få læseren til at tro på usandsynlighederne. Bl.a. ved detaljerede
beskrivelser som tager afsæt i
videnskabelige forklaringer. Magien
er videnskab.

Hvor kommer den inspiration
fra? Er du selv en teknologi
freak?
EC: Nej, jeg er da glad for min nye
smart phone, men ellers læser jeg

”Garrick kiggede ind i spejlet og så sit ansigt begynde at boble. For Garrick
var kommet i besiddelse af mere end viden i ormehullet. Han havde også
opnået total kontrol over sin krop, helt ned til mindste partikel. Hvor de
fleste mennesker kun brugte en lille del af hjernen, rådede Garrick over den
hele. Han havde ikke fået telekinese-evner, men kan kunne kommunikere
mere effektivt med sine egne fibre. Han kunne kontrollere slyngningerne
i sine egne fingeraftryk og balancen i sin skjoldbruskkirtel og derved få sit
hår til at blive gråt. Eller med lidt anstrengelse kunne han kommunikere
med marven i sine knogler og fedtlaget under sin overhud, så han
fuldstændig ændrede udseende. Han kunne ikke blive til hvem som helst
eller fjerne sig alt for langt fra sin egen kropmasse, men han kunne bestemt
få et udseende, som allerede var inde i ham, til at træde frem.”
Fra Eoin Colfer: W.A.R.P. Bog 1. Drengen, der ikke ville være morder.
Eoin Colfer er aktuel med trebinds-serien W.A.R.P., der er oversat til dansk
og fungerer som et godt genrebillede på science fantasy. Serien er mere
dystopisk og mindre humoristisk end Artemis Fowl-serien.
Ærkeskurken Garrick antager i W.A.R.P.
forskellige udseender. Effekter
som fx denne, altså menneskelig
metamorfose, er i superheltefilm og
-streamingserier en helt almindelig
præmis. Eoin Colfer gør en dyd ud
af i pseudovidenskabelige termer at
beskrive effekterne detaljeret, for at
få læseren med på præmisser, der
ellers kan virke usandsynlige.

op på lektien. Og så tænker jeg
romanerne som graphic novels. Måske
er det også derfor, at Marvel har bedt
mig om at skrive en Iron Man-roman
(Iron Man er en berømt superhelt i stil
med Superman, red.) …

Persontegningerne af de onde
karakterer i dine bøger er inder
lige og nuancerede. Artemis
Fowl selv er kynisk, voldelig og
pengegrisk. Hvorfor?

EC: Aviserne kunne heller ikke lide,
at hovedpersonen i en bog til børn
og unge var ond. Men vi andre og
særligt børn elsker de karakterer,
som ikke er entydigt gode. Selvom
en fyr som Kaptajn Klo i Peter Pan er
ond, kan vi følge ham, fordi han er

Interview med Eoin Colfer om Artemis Fowl

Forfatterweb om Eoin Colfer, Irland
Født 1965 i Wexford. Var lærer indtil han blev forfatter.
Debutterede i 1998 med romanen Benny and Omar, 1998.
Tilsyneladende har Eoin Colfer fundet sin helt egen fantasyniche, med
en original blanding af James Bond-teknologi, keltisk folklore, action og
rappe replikker. Kendetegnende for Colfers historier er humoren og en stor
opfindsomhed, når det gælder teknologiske nyskabelser.
Eoin Colfers er inspireret af C.S. Lewis, - Tolkien - og Phillip Pullman,
men hans forbillede er først og fremmest - Mark Twain, Colfer mener, at
Mark Twain var banebrydende, hvilket vi har tendens til at overse i dag.
Eksempelvis vakte det stor furore da “Huckleberry Finn” i sin tid udkom,
hovedpersonen røg, drak og bandede, og hans bedste ven var sort. Artemis
Fowl er ligeledes en atypisk hovedperson, idet han er kriminel og meget lidt
elskværdig.
Uddrag fra forfatterweb, v/ Marianne Eskebæk Lasen

godt tegnet. Desuden er feen Holly
i Artemis Fowl-serien jo god og hun
fylder ligeså meget i bøgerne som
Artemis selv.

Men ville det ikke være mere
naturligt at gøre Holly til hoved
person?
EC: Antihelte er mere interessante,
fordi udviklingspotentialet i deres
karakter er større. Artemis Fowl
er ikke bare ond, men også skæv.
Han bliver et bedre menneske, som
serien skrider frem. Lidt som med en
Huckleberry Finn eller Bart Simpson,
kan vi bedre spejle os i figurer, som
ikke er perfekte.

Handler det også om, at du skri
ver mere til drenge end til piger?
EC: Nej, jeg skriver til alle. Også til
voksne. Men kønsfordelingen af mine
læsere er 60-40 i drengenes favør.

Hvordan er forskellen på drenge
og piger som læsere?
EC: Drenge er meget dømmende.
Hurtigt beslutter de sig, om
de gider læse en bog. De skal
bare se omslaget. Piger er mere
undersøgende og tålmodige.

Hvorfor tror du, at der er over
vægt af drenge blandt læserne?
EC: Genren, teknologi-fascinationen
og så er der jo en hel del action
som i visse computerspil. Humoren
i Artemis Fowl appellerer nok også
mest til drenge.

Du har selv været lærer. Hvad
kan man bruge dine bøger til i
skolen. De er jo ikke klassiske
dannelsesromaner?
EC: Det skal lærerne afgøre sammen
med eleverne! Jeg skriver jo for
at fortælle historier, sådan som
vi i Irland altid har gjort det helt
tilbage til de gamle myter. For
mig er skrivningen ren alkymi.
Men jeg forestiller mig da, at det
intense møde med karaktererne,
som udvikler sig, er lærerigt. Og
så forsøger jeg at sende nogle
budskaber om, hvor vigtigt miljøet

På dansk er af Eoin Colfer bl.a.
udkommet:
* W.A.R.P., bind 1-3 (2014-2015)
* Artemis Fowl, bind 1-8 (2001-2012)
* Historien om morderheksen (2004)
* Dæmonjægeren (2004)

Eoin Colfer under hans besøg i
Danmark, hvor LæringsCentret
mødte ham til en litteratursnak med
afsæt i hans bøger. Foto: Lars Bech

er for dannelsen af mennesker. Benny
and Omar (Eoin Colfers første roman,
red.) handler jo om et decideret
kulturmøde.

Artiklen bliver bragt i de danske
skolebibliotekarers blad. Hvad
mener du om bibliotekerne i dag?
EC: Biblioteket er først og fremmest
et vigtigt sted. I Irland er vi heldige, at
der bliver værnet om dem. Jeg synes
bøgerne fysisk skal stå fremme. Børn
skal kunne søge hen på biblioteket
og bruge det som et frirum. Den
digitale verden kan ikke erstatte
bibliotekerne.
Sådan gjorde vi: Forlaget Alvilda
sendte fotograf Lars Bech.
LæringsCentret sendte journalist
Aslak Gottlieb, som tog en ung
læser, Nynne Gjersøe, med til
den rundbordssnak, der formede
interviewet.
Læs også Aslak Gottliebs
kommentar om hvordan
Science Fantasy bygger
bro til digitale universer på
www.plcf.dk
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At læse bøger med
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billeder
Af Marianne Eskebæk Larsen, lektor
UCC, bestyrelsesmedlem i Dansk
Tegneserieråd og Copenhagen Comcs
samt freelance anmelder af visuelle
tekster for børn på Information & Mads
Bluhm bibliotekar, Master i børne- og
ungdomskultur og bestyrelsesmedlem
i Dansk Tegneserieråd

Tegneserier og grafic novels
har siden starten af 00’erne
været inde i en rivende udvikling. Udbuddet af både danske og udenlandske værker
vokser og kan med stor fordel
inddrages på forskellige
alderstrin og i fag som dansk,
samfundsfag og historie.
Læsning er en af de vigtigste
discipliner i folkeskolen, og især
i disse år er der kraftig fokus på
området. Læsning ses som nøglen
til den gode uddannelse. Samtidig
lever vi i en verden, der bliver mere
og mere orienteret mod billeder og
billedfortolkning. Denne udvikling
finder især sted på Internettet og i
den stigende brug af teknologiske
medier som smartphones, tablets og
spilkonsoller. I den sammenhæng er
det nyttigt at inddrage tegneserien,
da den kombinerer tekst og billeder.
Tegneserier har siden starten af
00’erne være inde i en rivende

udvikling både internationalt og
i Danmark. Der findes derfor et
stort udbud af værker, som med
fordel kan inddrages på forskellige
alderstrin og i vidt forskellige fag
som dansk, samfundsfag og historie.
I det følgende vil vi fokusere på
tre aktuelle danske værker for
at demonstrere diversiteten og
inspirere til at inddrage tegneserien
i undervisningen.
Halfdan Piskets
trilogi om sin far
- Desertør (2014),
Kakerlak (2015)
og Dansker
(2016) - samt I
morgen bliver
bedre af Karoline
Stjernfelt, første
bind i en trilogi
om Caroline
Mathilde,
Struensee og
Kong Christian
7., er begge
værker, som
knytter an til den
grafiske roman
via et karakteristisk realistisk
indhold, brug
af symboler og
en nuanceret
personskildring.
Mogens og
Mahdi af Kim
Fupz Aakeson

og Rasmus Bregnhøi har, sin humoristiske grundtone til trods, også en
virkelighedstro karakter. Man kan
kalde den en short-story tegneserie,
da den består af ti kapitler, som alle
udspiller sig omkring hovedpersonerne. Vi anbefaler at inddrage
Mogens og Mahdi i indskolingen, I
morgen bliver bedre på mellemtrinnet
og Piskets trilogi i udskolingen.

En bombe deroppefra,
det er legendarisk!
Sådan der!

Bomben over
alle bomber!

Tjek lige, hvor højt
oppe vi er?

43

Billeders og farvers
betydning

De ti historier om de to drenge
Mogens og Mahdi kan læses i
vilkårlig rækkefølge. Drengene er
cirka 10 år, bor i den samme gård i
København, elsker de samme digitale
spil og udtænker hele tiden nye
planer for at blive rige. En del af deres
samvær går med dagdrømmeri,
voldsomme computerspil og
YouTube, hvilket gør det til en forfriskende realistisk børnetegneserie.
Hver historie afsluttes med en sjov
eftertænksom pointe.
Læsning af multimodale tekster er et
af kompetencemålene for læsning i
faget dansk i indskolingen. Bogen er
oplagt til de indskolingselever, som
er ovre den indledende fase men
stadig er uøvede tekstlæsere, som
kan have gavn af visuel støtte. Selv
om ord som ‘rollinger’ og ‘åndsvagt’
selvsagt ikke er nemme at afkode,
optræder de som del af en dialog,
der udspiller sig mellem personer,
hvis opførsel hele tiden også
afbildes. Netop dette samspil gør det
nemmere at forstå handlingen.
I den offentlige reception af
multimodale tekster ser man ofte
at billedsiden overses. Vær derfor
bevidst om ikke blot at tale om
samspillet mellem tekst og billeder
men også om selve tegningerne.
Gør eleverne opmærksom på
at farver kan være betydnings
dannende. F.eks. har Mogens og
Mahdis talebobler forskellig farve.
Selve formen på taleboblen har
også betydning, og det er værd at
bemærke de steder, hvor kanten
bølger eller ligefrem drypper!

Erfaring fra film og spil

Alle elever har erfaring med film og
spil, så de kender til hvordan billeder
kan bruge perspektiver til at fortælle
med, omend de næppe kender
terminologien bag (frø-, normal- og
fugleperspektiv). Kig nærmere på

det kapitel, hvor
Mogens og Mahdi
er i svømmehallen,
og de to ellers så
modige drenge
pludselig får kolde
tæer, da de står på
ti-meter vippen.

Du skal
slet ikke røre
mig, so!

Christian,
kom s…

Et andet
kompetenceområde i dansk
i indskolingen
er fremstilling,
hvor eleven
bl.a. skal kunne
udtrykke sig i
skrift og billeder.
Bed eleverne
om at lave en
tegneserie
stribe. Hvis der er
mulighed for brug
af tablets, kan
man bruge app’en
Comic Maker,
som kører med
et klassisk tegneserielayout. Man
kan inddrage egne fotos eller vælge
blandt forskellige tegnede figurer
og baggrunde.
Hvis man ønsker en mere fri
fortælleform, kan man bruge app’en
Bookcreator. Den er velegnet til de
yngste og de, for hvem skriftsproget
endnu er usikkert, idet eleven selv kan
vælge, i hvilken udstrækning der skal
tekst med. Bed eleverne om at tegne
deres egen version af et af kapitlerne
fra Mogens og Mahdi. Eller bed dem
om at tegne en historie, de kender fra
film og spil. Opstil nogle rammer for
længde (antal sider) og hjælp dem
med at få flow i fortællingen og et
mere sekventielt forløb end det, de
typisk kender fra billedbogen, f.eks.
ved at fokusere på handlingen.

Kød, blod og følelser

Historien om Caroline Mathilde,
Struensee og Kong Christian 7. er en
historisk fortælling, som er yderst

68

populær. Herta J. Enevoldsens bøger
bliver stadig udlånt i stor stil på
landets biblioteker, og der findes
også en del fagbøger, omend de
alle er lidt bedagede. Tegneserieskaberen Karoline Stjernfelt opdaterer
nu fortællingen i sin trilogi, hvoraf
første bind er blevet rost til skyerne
af såvel kritikere som læsere.
Det er i I morgen bliver det bedre især
interessant at beskæftige sig med
Stjernfelts forsøg på at omsætte
historiske fakta til en levende og
gribende fortælling om et menneske
af kød, blod og følelser. Konkret kan
det i konteksten af faget historie
være både spændende og sjovt at se
på, hvordan Stjernfelt har forsøgt at
genskabe en historisk periode i tekst
og billeder.
Det kan ligeledes med udgangspunkt i en kombination af fagene
historie og dansk være særdeles
givtigt at sammenholde Stjernfelts
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tegneserie med Nikolaj Arcels film En
kongelig affære (2012) og diskutere
forskellene i fremstillingen. Det er
tydeligt, at Stjernfelt har forsøgt at
holde sig konkret til tidens skønheds
idealer og til kildernes beskrivelser
af især hovedpersonerne, som ikke
er gjort smukke og sympatiske på
samme måde som i filmen. Hvordan
virker det?

maj 2016

Historisk autenticitet

Stjernfelt har til gengæld taget sig en
del friheder i forhold til bifigurerne,
hvor f.eks. Støvlet Katrine er blevet
en fandenivoldsk og nærmest
feministisk figur. Hvilken fremstilling
er mest autentisk og hvorfor, og
hvilken betydning har autenticitet
overhovedet for et stykke fiktion
med afsæt i en ”virkelig” historisk
hændelse? På baggrund af sådanne
drøftelser vil det være oplagt at lade
eleverne lave en anmeldelse af såvel
bog og film, hvor de også forholder
sig til forskelle mellem de to medieformater.

Trilogien er barsk, og dens problemstillinger relativt komplekse, så der
er tale om værker, som skal bruges
i udskolingen. Den er oplagt at
anvende i samfundsfag, da den
kommer omkring en række af fagets
vidensmål. Serien giver anledning til
at tage reflekteret stilling til samfundsudviklingen gennem de problemstillinger, som faderen konstant
støder ind i og tvinges til at forholde
sig til. Det særligt vellykkede ved
Piskets trilogi er, at det overordnet

trilogien, men det er muligt at udvælge
og arbejde særskilt med et af de tre
bind, alt efter hvor ens fokuspunkt
ligger. Første bind behandler faderens
liv og hverdag i det krigsplagede
Armenien. Andet bind behandler på
stærk vis overlevelseselementet, og
hvordan traumatiske hændelser kan
præge alle aspekter af livet. Handlinger
og valg har konsekvenser. Bind tre
stiller skarpt på Danmark og det at
være dansker set fra en såkaldt gæstearbejders synspunkt.

Hvis man ser på tegningerne, er det
bemærkelsesværdigt, at Stjernfelt
trækker på den fransk-belgiske ’ligne
claire’ stil, som især var f remherskende
i 80’ernes mange albumserier. Lad
eleverne lave en komparativ analyse
af såvel stil som indhold med klassiske
værker som ‘Lucky Luke’ og/eller
‘Asterix’. Her vil de opdage, at bl.a. plot
og personer er organiseret på forskellig
vis. I de klassiske albumserier er
personerne såkaldt flade figurer, som
ikke udvikler sig, og som har få karakteristiske træk. F.eks. er Obelix altid sulten
efter vildsvin! Plottet afsluttes i hvert
album, hvorimod Stjernfelt har lagt op
til en fortløbende fortælling.

At være dansk

Harald Piskets prisbelønnede trilogi
tager udgangspunkt i hans fars
fortælling om livet først i Armenien og
siden som illegal gæstearbejder og
slutteligt som statsborger i Danmark.
Man får størst udbytte af at læse hele
22
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set er en gribende fortælling, som er
umiddelbar forståelig, men som også
indeholder dybere lag med et væld af
fortolkningsmuligheder.
Det er klart, at der er mange
forskellige måder, man kan anvende
Halfdan Piskets værker i samfundsfagsundervisningen på. Et helt
konkret bud kunne være at bede
eleverne tolke på soldaternes brug
af masker i Desertør. Alle soldater
bærer masker i værket og benævnes
”De ansigtsløse”. Hvad betyder dette?
Hvilken betydning har det for hovedpersonen, som ikke kan se soldaternes
ansigter, og hvilken betydning har
det for soldaterne? Og hvad betyder
det for hovedpersonen, da han selv
bliver tvunget til at slutte sig til de
ansigtsløse og her oplever en ekstrem
fremmedgørelse over for sine egne
handlinger og til sidst deserterer?

Komplekse fortolkninger

Dette er en opgave, som i den grad
udfordrer og styrker elevernes fortolkningsevner. Dels går spørgsmålet på
noget helt konkret, men billederne
i tegneserien leger også med både
poetiske og abstrakte elementer.
Det er f.eks. et åbent spørgsmål, om
soldaterne rent faktisk er maskerede,
eller om det er et fortolkningslag,
som kun eksisterer i hovedpersonens
subjektive oplevelse af handlingen.
Et andet konkret forslag er at bede
eleverne med udgangspunkt i Dansker
at diskutere og tegne, hvad det vil
sige at være dansk. Der er i værket
stærke elementer af samfundskritik og
en poetisk undersøgelse af, hvornår
man er dansker. Er det, når man kan
tale sproget? Er det, når man er dansk
statsborger, når man opfører sig som
dansker, eller når man føler sig som
dansker? Lad eleverne diskutere med
udgangspunkt i de spørgsmål, som
faren stiller og de konklusioner, han
drager, hvornår man er rigtig dansk
og hvorfor, og lad dem forsøge at
visualisere disse tanker via tegninger.

Man kan også inddrage værket I love
you Danmark af Kim Fupz Aakeson og
Rasmus Bregnhøi, der rent sprogligt
og billedligt, gennem grammatiske
fejl og genkomne symboler,
tematiserer danskhed.
Vi har med de ovenstående tre
eksempler forsøgt at vise, at
tegneserier er både komplekse,
æstetiske og aktuelle størrelser, og
at de netop derfor med stor fordel
kan inddrages i undervisningen. At
arbejde med tegneserier vil således
kunne styrke elevens evne til at forstå
sammenhængen mellem billeder og
tekst, hvilket er en kompetence, som
er vigtig nu og i fremtiden.

Links og litteratur:

Mogens og Mahdi (2015) af Kim
Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi
(Carlsen).
I morgen bliver bedre (2015) af
Karoline Stjernfelt (Cobolt)
Desertør (2014), Kakerlak (2015) og
Dansker (2016) af Halfdan Pisket
(Fahrenheit)
På Dansk Tegneserieråds hjemmeside
har vi samlet information om bl.a.
relevant faglitteratur og aktuelle
læremidler, se her:
http://dansktegneserieraad.dk/
undervisning/materialer/
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Jeg har regler nu
i stedet for følelser

Af Merete Flensted Laustsen

maj 2016

”Adrenalinen pulserer indeni, og jeg
holder det skarpe barberblad mod
huden og laver 1 hårdt snit. Endelig.
Kødet åbner sig i en rød bane, og jeg
tømmer lungerne i 1 tavst hvirvlende
tåge. Fucking 8 timer holdt jeg. Så
snart klokken ringer ud efter sidste
time, blusser de forbudte tanker op.
Jeg venter på stilheden, men der skal
mere til. Der skal hele tiden mere til, og
jeg trykker barberbladet dybere ind i mig
selv, tværs gennem hårfollikler, lymfekar
og svedkirtler.” (s.7)
Så er er der udkommet en ny og
aldeles skræmmende rå roman fra
en af de pt skarpeste forfattere af
moderne realistisk YA-litteratur i
Danmark. Forfatteren til 21 måder at
dø, Sarah Engell, begiver sig endnu
engang ud på det dybe vand og
ind i en ung kvindes hoved for at
se hvordan verden ser ud, når livet
er indviklet og svært at håndtere.
Ovenstående citat er fra første kapitel
første side og meget sigende for
hendes måde at - på bogstaveligste
vis - komme ’ind under huden på’ og
føle med sin hoveperson – som læser
er man hovedpersonen.
Hjertet er 1 organ handler om den
17-årige 1.g’er Lucca-Sofie. Lucca har
besluttet sig for at lave matematiske
talregler for, hvordan hun skal forholde
sig til sig selv, sit liv og omverdenen,
for at overleve hemmeligheden
og glemme de vanskelige (og for
Lucca forbudte) følelser, der opstod
i kølvandet på en 9. klasses afslutningsfest. Lucca holder følelserne i ave i
et helvede af selvskade, regler og straf,

fx opfinder hun talsex, men så møder
hun Xu, pigen fra 7 11 og hemmeligheden vil ikke makke ret. Kærlighed
og forelskelse trodser alle primtal og
regler, og en lang kamp begynder for
at komme væk fra dén Lucca, der har 5
bogstaver (5 er 1 primtal) og har et ar
på armen, der er 7,5 cm skedelængde.
På sidelinjen står Luccas forældre.
Engell fremstiller troværdige
fortvivlede voksne, som forsøger
at forstå, men som er sat helt ud
af spillet, selvom vi gennem Lucca
forstår at hun meget gerne vil
hjælpes af sine forældre: ”1 provokerende datter=1 grædefærdig datter”.
De er fuldstændig uvidende om at
Luccas selvskadende adfærd opstår
pga. en misforståelse af, hvorfor
hendes far slår hånden af sin bror.
Sarah Engell skriver om cutting,
så man er med hele vejen. Det
gør befriende ondt på os, men i
modsætning til Lucca, får vi læsere
ingen synlige ar. Sammen med Lucca
bliver vi forelskede og fortvivlede og
forstår, hvorfor Lucca fejlagtigt tror,
det at være homoseksuel vil udstøde
hende fra familien. Generelt er persongalleriet farverigt, anderledes og
miljøerne er ikke mainstream. Det er
en god ting – det booster forståelsen
for, at mange unge lever alternativt, og
griber andre veje end den lige.
Sarah Engells sprog er ikke til at
komme udenom. Det er præcist,
skarpt som et barberblad og stikker
dybt som en stor kanyle gennem
brystvorten. Teksten har fine
detaljer, som fx brugen af tegn og
tal fra matematikkens verden. Dette

litterære kneb er med til at stadfæste
den OCD-agtige tilgang til verden
Lucca sætter for sig selv. (Selvom det
er min eneste anke at jeg personligt
fik ødelagt mit læseflow af, at alle
artikler erstattes af et 1-tal, men det
er helt og aldeles en Lucca-regel.)
Alle ord og sætninger er betydnings
fulde. Metaforer og de intense rå
beskrivelser er lige på og enkle,
stramme som en spændetrøje. Når
forløsningen kommer - og det gør
den heldigvis - så husker man at
trække vejret igen – sammen med
Lucca. Læs den med de unge kvinder
i de store klasser – anbefal den til alle,
der 1) vil have en intens læseoplevelse
og 2) få et dybt indblik i en tabubelagt
verden af cutting i almindelighed og
selvskade i særdeleshed.
Hjertet er 1 organ
Af Sarah Engell
Forlaget Carlsen 2016
408 sider

KONSULENT-KLUMMEN

Innovation løfter PLC
Af Margrethe
Kongsbak, PLC
konsulent i Furesø
Kommune
I dag er begrebet
innovation blevet
en vigtig del
af folkeskolens
arbejdsområde i forbindelse med
den nye skolereform. Eleverne skal
have fingrene i innovative arbejdsprocesser og arbejde med reelle
problemstillinger på tværs af fagene.
Men mange lærere føler sig ikke
klædt godt nok på til opgaven til at
realisere reformens ambitioner om, at
innovation og entreprenørskab skal
implementeres i skolernes hverdag.
– Hvordan kan den opgave løftes, så
det ikke bliver endnu et åg på lærernes
skuldre? En oplagt opgave for PLC.
Skruer vi tiden tilbage, havde vi i
Furesø en fælles arbejdsdag i maj
2015, hvor medarbejdere i skolernes
PLC, it-vejlederne og skolernes
ledelser var samlet for at sætte
pejlemærker for PLC de kommende
tre år i forhold til den ny bekendt
gørelse og skolereformen.
Her var en af arbejdsopgaverne:
”Hvilke nye tiltag søsætter vi?” Det
spørgsmål afstedkom, at der bl.a.
blev nedsat en lille arbejdsgruppe,
der gerne ville arbejde med en
tilbagevendende innovationsuge for
kommunens 7. klasser. Forberedende
møder til Furesø Innovations Projekt
2016 blev afholdt i efteråret 2015.
Arbejdsgruppen var heldig at have
en professionel grafisk designer i

blandt sig, der fik lavet et flot logo til
FIP. Årets tema blev valgt: ”Bevægelse
og læring”. Som et fundament
for den innovative proces skulle
eleverne bruge ”21. århundredes
kompetencer”, som kort sagt svarer
til de kompetencer arbejdsgivere
prioriterer hos den kommende
generation.

I januar var skoleledelser, it-vejledere
og PLC-medarbejdere til en fælles
innovations temadag med workshop
arrangeret i samarbejde med CFU.
Vi blev bl.a. sluppet løs i ”Future
Classroom Lab”, hvor robotteknologi
blev udforsket. Tre kompetenceområder fra ”det 21. århundredes
kompetencer” blev udvalgt, som
eleverne ville blive bedømt på:
•
•
•

Kollaboration
Problemløsning og innovation
Kompetent kommunikation.

Køreplanen

Der blev afholdt en fælles inspirationseftermiddag i uge 5 for lærerne
på 7. årgang, hvor de blev klædt på,
og konceptet blev konkretiseret.
Forslag til undervisningsforløb
blev lagt på MeeBook tilgængeligt
for hele kommunen. Lærerne blev
opfordret til at lægge 3 gange 3
timer ind inden kickstarten til ugen.

Her var de lokale PLC’er på banen og
kom rundt i klasserne og underviste.
Desuden blev alle skoler forsynet
med en kasse med programmerbart
udstyr, eksempelvis små robotter.
Fredag den 11. marts var der en
fantastisk fælles kickstart for alle
klasserne, hvor iværksættere holdt
inspirerende oplæg.
Uge 11 gik det løs på alle skoler, og
eleverne gik til opgaven med krum
hals. Der var deadline på skolerne
torsdag ved frokosttid. Dernæst
blev projekterne opstillet på PLC,
og skolens klasser kom og fik en
rundvisning og stemmeseddel.
Flotte præsentationer, der var fine
prototyper, blikfang og ikke mindst
havde alle grupper forberedt sig på en
kort præsentationstale, elevatortalen.
PLC og ledelsen var i dommerjurien.
Fredag var finalisterne, én gruppe
fra hver deltagende klasse, klar
til at stille op til den fælles finale i
Søndersø Hallen, hvor alle skoler
deltog. Afgørelsen blev set på
skolerne efter frokost på Facebook
Furesøs Innovationsprojekt #FIP2016,
hvor vinderne blev kåret. Der var
to priser: Én dommerpris og én
publikumspris.

Evaluering

Ugen har været en stor succes både
for elever og lærere. Desuden et
fantastisk samarbejde på PLC med
it-vejlederne, som vi vil gentage
med småjusteringer. Vi vil måske
ændre tidspunktet, så vi også kan
inspireres af den landsdækkende
innovationsuge.
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PÅ OPDAGELSE
I TANZANIA
Oplevelser og fagkompetencer: Eleverne researcher, formidler og skaber flotte fotohistorier.
De læser og reflekterer. De eksperimenterer, ser film og prøver mange sjove aktiviteter.
Oplev børneliv i den pulserende hovedstad. Masaier i De blå bjerge. Det vilde dyreliv.
Gigantkrabber og julekrydderier på Zanzibar. Og meget mere. Henrik Einspor har skrevet årets
spændende fortælling – om at være ny, om venskab, bedrag og en hemmelig gave. Elevbogen
rummer også dyrefabler, flotte fotos og faktastof. Du får tre fleksible og fagligt strukturerede
forløb med varierede opgaver og læringsmål: Et litteraturfagligt, et naturfagligt og et tværfagligt.
Du får 10 nye DR-film fra Tanzania med Sebastian Klein, rejsebamsen Sofus og Ultra Nyt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansk, natur/teknologi og tværfaglige temauger
Tilpasset Forenklede Fælles Mål for 1.-4. klasse
Website og iPad-app med fakta og elevproduktion
Lærerweb med opgavebank, filmbank og fotobank
Temafilm fra Danida, DR og SOS Børnebyerne
Bevægelse, lege, sang, mad og tinga-tinga maleri
Lydbøger, web-læsestøtte og varieret lix
120.000 elever var med sidste år

SOS Børnebyerne udlodder 10 gratis koncerter og 40
gratis foredrag til skoler, der kører et undervisningsforløb.
U-landskalenderen støtter i år arbejdet for bedre skolegang
i slumområder.
Lærerne siger: ”Fantastisk materiale”, ”Gennemarbejdet og
fyldt med idéer”, ”Anbefaler det til alle!”, ”Let at gå til”,
”Stort engagement”, ”Eleverne er stolte”, ”Meget lærerigt”

Tanzania

LÆRERVEJLEDNING
FO R A M A L S H E M M E L I G H E D

BESTIL KLASSESÆT NU
www.u-landskalender.dk
•
•
•

30 store elevbøger
2 lærervejledninger,
Gratis adgang til app og web med UNI-Login

Intropris 249 kr.
NB: pris inkl. levering - ved bestilling inden 1. juli
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