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Nordisk Råds pris for børneog ungdomslitteratur 2016

De danske kandidater til Nordisk Råds pris
for børne- og ungdomslitteratur 2016 er:
Sankt Nielsens og Madam Karrebæks Da
Gud var dreng og Bent Hallers og Lea Leténs
Magnolia af Skagerrak. Nordisk Råds priser
uddeles i DRs Koncerthus 1. november
2016. Fra Norge er bl.a. Øyvind Torseters
Mulegutten, som Høst & Søn har udgivet på
dansk – Muledrengen – nomineret.

Kulturministeriets Priser 2016

Årets modtagere af Kulturministeriets
Illustratorpris og Forfatterpris for børneog ungdomsbøger: Illustratoren Anna
Margrethe Kjærgaard for bogen Mit Hus og
forfatteren Mette Eike Neerlin for bogen
Hest, hest, Tiger, tiger. Kulturminister Bertel
Haarder overrakte priserne 26. april i Kulturministeriet.

Bedste venner

Hvem har flyttet min ost?

Den er udkommet på 42 sprog og har solgt
over 27 millioner eksemplarer. Da internetboghandlen Amazon.com fejrede 10 års
jubilæum i 2005, kunne man berette, at
den var deres historisk bedst sælgende titel
nogensinde! Og succesen fortsætter, så nu
udkommer den i 30. oplag alene på dansk.
Hvem har flyttet min ost? udkom første gang
på dansk i 2001, og er historien om to mus
og to små mennesker, som leder efter ost
i en labyrint. Historien er en metafor for at
arbejde med forandring på sit job og i sit liv,
og forfatteren Spencer Johnson fra Harvard
Business School havde fortalt historien i årtier,
inden den endelig udkom som bog i 1998. Via
mund til øre-anbefalinger
blev bogen hurtigt nummer
1 på den internationale
bestseller-liste, hvor den
solgte en million eksemplarer de første 16 måneder, og
10 millioner eksemplarer de
efterfølgende to år.
Hvem har flyttet min ost?
- En enestående måde at arbejde med
forandring i dit arbejde og i dit liv
Af Spencer Johnsom
Oversat af Douglas Fullerton
L. & R. Business, 2016
104 sider

DE STORE LÆSER
Konference om litteratur og
læsning på de ældste trin i
grundskolen 26.-27.1.17.
Målgruppe:
Dansklærere på ældste
klassetrin
Læringsvejledere på PLC
Læsevejledere og konsulenter

Journalist og forfatter Maise Njor og illustrator Lisa Grue udgav i september sidste
år med stor succes Sød tøs – en venindebog
til voksne, der med skæve, sjove og svære
spørgsmål skulle inspirere til nye samtaler
mellem voksne veninder.
Med Bedste venner har Maise Njor og Lisa
Grue igen taget fat i den klassiske venindebog, vi alle kender fra barndommen, men
denne gang lavet en version til unge piger
med fokus på identitet, selvværd og gode
venindeskaber. Bogen har en del af de klassiske venindebogsspørgsmål med, men forfatterne har givet dem et twist og gjort dem
moderne, skægge og anderledes - fx ”Nogle
gange lyver jeg om ...”, ”Den mest akavede
oplevelse, vi har haft sammen, var da ...” og
”Hvis jeg bestemte over verden, ville jeg ...”
Gennem bogen har Maise Njor og Lisa Grue
indsat små peptalks eller gode råd, og ideen
bag disse er at udvide den klassiske venindebog, så den også kan inspirere til både at sætte
pris på de venskaber, man allerede har og blive
bedre til at åbne op og invitere nye ind.
Den perfekte venindegave til en fødselsdag
eller konfirmation.
Kilde: Forlaget Carlsens pressemeddelelse
Bedste venner
– Venindebog for piger
Maise Njor og Lisa Grue
Carlsen, 2016
125 sider.

Undervisere på VUC og
læreruddannelser
Danskkonsulenter
Forlagsredaktører

Pris
3.895 kr. incl. forplejning og
overnatning.
Tilmeldingen er bindende.

Tid og sted
26.–27. januar 2017
Best Western Golf Hotel
Viborg
Randersvej 2, 8800 Viborg
www.golfhotelviborg.dk

Online på www.viacfu.dk/
destorelaeser
Kursusnummer CFU17215
Senest den 5. december 2016
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viacfu´s hjemmeside!
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Jacob Riising vinder
Orlaprisen 2016

Tv-vært og nu forfatter Jacob Riising fik i
maj overrakt DRs Orlaprisen, som er børnenes egen bogpris, ved Bogdag for Bette
Lorte på Skanderborg Kulturhus. Riising
får prisen for bogen Karmaboy - kometen
og den onde numsekløe med illustrationer
af Claus Bigum. Bogen er udkommet på
Forlaget Carlsen. Over 5.000 børn havde
stemt på de nominerede bøger.
”Tak, fordi at jeg nu kan kalde mig rigtig forfatter,” sagde en glad Jacob Riising, der ud
over en hæklet dukke
af Ole Lund Kirkegaards Orla Frøsnapper,
som har lagt navn til
prisen, fik overrakt en
pølsekurv af sit forlag.
Til oktober udkommer
Karmaboy – Sultanen
af Dillermann.

Om forfatteren:

Jacob Riising (født 14. oktober 1978 i
Herlev) er kendt fra Danmarks Radio som
TV-vært på bl.a. Ramasjang, Ultra og DR1.
Dette er hans første bog som
fiktionsforfatter.
Deadlines:
Nr. 6: 1. september (udkommer primo oktober)
Nr. 7: 1. oktober (udkommer primo november)
Nr. 8: 1. november (udkommer primo december)
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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God arbejdslyst med jeres
yderst vigtige arbejde
Mens dette skrives, er det nye skoleår endnu ikke startet, så jeg sidder med
indtrykket fra sommeren 2016 i mig. Jeg har selv haft en dejlig sommer, selvom
vejret ikke helt har været så varmt, som jeg kunne have ønsket. I parentes
bemærket var jeg bortrejst i uge 29, hvor den rigtig varme sommer faldt i år.
På trods af min dejlige sommer, hvor jeg blandt andet har nydt læsning af de
bøger, der i år er indstillet til Skriverprisen, sidder jeg med en fornemmelse af,
at denne sommer har været præget af terroren i alt for høj grad. Jeg kan ikke
rigtig greje, hvorvidt der har været mere terror end andre somre, eller om min
fornemmelse skyldes, at vi har hørt mere om terroren i pressen, end vi plejer, hvilket sikkert skyldes, at terroren i år er kommet tættere på rent geografisk.
Uanset om det er den ene eller anden grund, min fornemmelse kommer af, har
det i hvert fald fået mig til at glæde mig endnu mere over mit valg af arbejde.
Jeg er blevet bekræftet i, at lærerjobbet er et af de allervigtigste job, vi har, og
vigtigheden bliver bestemt ikke mindre i disse år. Den eneste vej til en verden,
hvor vi lever i forståelse med hinanden er gennem uddannelse og samtale.
Jeg er generelt set temmelig skuffet over vore politikere, der bruger det meste af
deres taletid på at nedgøre deres modstandere, i stedet for selv at komme med
visioner om eller udveje på de enorme udfordringer vi står over for. Det er ikke
med til bringe os nærmere hinanden. Tvært imod får de meget bombastiske
politiske ytringer ofte nogle grupper til at føle sig marginaliserede på den ene
eller anden måde, og det er ikke vejen frem.
Men i skolen kan vi være med til at sætte præg på de kommende generationer,
så de forstår vigtigheden af at prøve at forstå og nå hinanden. Ikke at vi alle
skal mene det samme, men vi skal lære at give plads til forskelligheden og lære
at sætte pris på den. Vi skal gøre vores bedste for, at alle børn uanset deres
baggrund får den bedst mulige uddannelse, så de kan få et fuldt og rigt liv, - og
så de ikke føler sig uden for samfundet eller uønskede i vores dejlige land. Det er
den eneste vej frem, hvis vi skal undgå terroren her.
Heldigvis ved jeg, at den danske lærerstab gør deres bedste for fremtidens børn,
- på trods af de udfordringer vi møder hver dag. Og alle os på PLC understøtter
lærerne, så godt vi kan. Det ville dog være skønt, hvis ikke vi hele tiden møder
nedskæringer – enten rene nedskæringer eller nedskæringer, der kaldes alt
muligt andet. Så skal vi nok fortsætte med at gøre, hvad vi kan, for at alle børn
lærer så meget, de kan.
Rigtig god arbejdslyst i det nye skoleår!
Birgitte Reindel, formand
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v/Birgitte Reindel, formand for
Pædagogisk LæringsCenterForening

september 2016

Her følger den skriftlige redegørelse
for foreningsåret 2015-2016. Den
skriftlige redegørelse udsendes i
LæringsCentret i lige år, hvor vi har et
meget kort repræsentantskabsmøde
i oktober sammen med vores lokalkredskursus. I ulige år udsendes den
skriftlige beretning i LæringsCentret,
som følges op af den mundtlige
beretning på foreningens ordinære
repræsentantskabsmøde.
Den samlede beretning sættes
til debat og afstemning på
repræsentantskabsmødet, og
dermed er foreningens politik afstemt
og godkendt for de næste to år.
Den skriftlige redegørelse er mere
en orientering til medlemmerne
og andre interesserede om de
væsentligste aktiviteter i PLCF siden
oktober – en slags halvvejs-status.

Udskiftning i lands
styrelsen

På repræsentantskabsmødet i
2015 genvalgtes Marlene Drost fra
lokalkreds Sjælland og øer samt
formanden Birgitte Reindel fra
lokalkreds Hovedstaden. Anna Barbara
Bach, Karin Kjeldsen, Steen Juhl Møller
og Rie Sørensen var ikke på valg. Der
valgtes samtidig to nye medlemmer til
Landsstyrelsen, da Camilla Johansen
og Anne Stougaard ikke genopstillede.
De nyvalgte blev Anne Foverskov
fra lokalkreds Nordsjælland og Anne
Reves Dinesen fra lokalkreds Sjælland
og øer. Rie Sørensen trådte ud ved
årsskiftet og vores 1. suppleant Kirsten
Bundgaard Lassen fra lokalkreds
Sønderjylland trådte ind i hendes sted.

En stor tak til de udtrådte landsstyrelsesmedlemmer for deres store
arbejde!
Og velkommen til de nu-ikke-sånye landsstyrelsesmedlemmer. Det
er dejligt, at vi stadig kan finde nye
engagerede lokalkredsmedlemmer,
der gerne vil tage en ekstra tørn i
landsstyrelsen!

Repræsentantskabsmødet

De to vigtigste pointer fra
repræsentantskabsmødet var, at
vi skulle søge tættere samarbejde
med Danmarks it- og medievejlederforening, og at vi skulle
arbejde tættere sammen med
DLF omkring vores arbejdsvilkår.
Repræsentantskabsmødet blev
suspenderet i en periode for at give
plads til et gruppearbejde, hvor
grupperne skulle forestille sig, at
de var landsstyrelsen, som skulle
lave en handleplan for LS. Her blev
det meget tydeligt, at der skal
mere fokus på arbejdsforholdene
på skolerne, og da vi jo ikke er en
fagforening, men en faglig forening,
var et tættere samarbejde med DLF
en væsentlig opgave for LS.
Det var den samme begrundelse,
der lå til grund for Birgitte Reindels
opstilling til Hovedstyrelsen i DLF: at
sætte fokus på vejledernes arbejdsvilkår. Det lykkedes som bekendt
ikke, men så må andre veje jo trædes.

OK-udvalget

Vi valgte i LS at genoplive
OK-udvalget, som blev nedlagt for to
år siden, da vi ikke havde en overenskomst, men en lov 409 at forholde os
til. Nu har vi en overenskomst, som

skal genforhandles i 2018.
Udvalget har holdt møder med
DLF, og det betyder, at en spørgeskemaundersøgelse er på vej ud
til medlemmerne af DLF, så vi kan
få et overblik over, hvordan PLC
organiseres på skolerne. Det er første
skridt i forhold til at kunne stille
nogle overenskomstkrav op til næste
overenskomst. Den del af skemaet,
som handler om vores medlemmer/
vejledere, fik vi mange input til på
formandsmødet i april måned. Tak
for det!

Samarbejde med
Danmarks it- og medievejlederforening

I november holdt vi et fælles møde
mellem de to styrelser, hvor vi
drøftede konkrete samarbejder for
det kommende år. Vi aftalte ud over
de to fælles konferencer, at vi ville
lave et fælles blad med inspiration til
vores medlemmer og en opfølgende
temadag i starten af 2017. Desuden
holder vi igen et fælles møde i
november.

Konferencer

I april afholdt vi endnu en konference
på Gl. Avernæs sammen med
Danmarks it- og medievejleder
forening. Overskriften var
”Beslutning, implementering og
forankring i en brugerportalstid –
også en udfordring for pædagogisk
læringscenter”. Der var lagt op til, at
medlemmer kunne deltage sammen
med deres leder, men det var der
ikke så mange, der valgte at gøre.
Det blev dog en god konference med
mange forskellige input til arbejdet
med implementering af den nye
brugerportal.

NY
PORTAL
A025

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
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I september måned afholder vi
konsulentkonference sammen med
Danmarks it- og medievejleder
forening. I år er overskriften
”Konsulent i en udfordringstid”.

Formandsmøde

På vores formandsmøde i april havde
vi besluttet, at det efter knap to år
med den ny bekendtgørelse var tid til
at evaluere den. Derfor inviterede vi
kontorchef i STUK, Anders Andersen
og den nyvalgte næstformand i
Skolelederforeningen, Dorte Andreas
til at drøfte bekendtgørelsen og
implementeringen af den. Det blev
en rigtig god drøftelse, som foreløbig
er endt med en invitation til at være
med til at planlægge en temadag om
PLC i løbet af efteråret. Det vil vores
medlemmer høre mere om.
En stor del af det resterende
formandsmøde brugte vi på at
arbejde med de oven for nævnte
spørgeskemaer.

PR-udvalget, bladet
LæringsCentret og
hjemmesiden

Udvalget bruger de fleste kræfter på
i samarbejde med redaktøren Eline
Mørch Jensen at planlægge indholdet
i bladet. Udvalget peger på emner,
vi gerne vil have belyst – gerne med
udgangspunkt i bekendtgørelsen og
kommer med ideer til skribenter eller
personer, som kunne være interessante
at interviewe. Vi forsøger også at få den
fagforeningsfaglige vinkel belyst.

Udvalget ved dog ikke alt om,
hvad der foregår på PLC-området
i Danmark, så vores medlemmer
skal være mere end hjertelig
velkomne med artikler eller forslag
til artikler eller navne på skribenter,
så vores blad kan være endnu mere
nuanceret, end det er.
Udvalget står også for hjemmesiden.
Vores leverandør har dog opsagt
den, så fra årsskiftet skal vi have en
ny hjemmeside – dog med samme
adresse: www.plcf.dk. Men af den
grund vil der ikke blive opdateret
mere end det mest nødvendige
på den nuværende hjemmeside,
mens vi arbejder på den kommende
hjemmeside.

Medlemsfordele

Vi har stadig medlemsfordele i forhold
til mange af forlagenes digitale
læremidler. Der er flere på vej, hvilket
er glædeligt. Adgangen styres af
UNI-login. For at kunne blive tilmeldt
ordningen har vi brug for medlemmernes personnummer, da man ellers
mister sin primære tilknytning til sin
skole hos UNI-C, så hvis man oplever,
at man ikke har adgang, bedes man
sende sit personnummer til Birgitte
Reindel, så skal det blive ordnet.

Facebook

Vores facebookgruppe vokser støt
og roligt. Nogle er dejligt aktive med
at lægge nyheder op, men vi kunne
godt tænke os mere debat. Måske
kommer det efterhånden.

Bibliodan

Vores salgsforening Bibliodan,
som står for abonnementer og
det praktiske omkring bladet og
tilbyder forskellige services, har
skiftet navn til PLCF Kommunikation. Det er starten på nogle
ændringer, som vil gøre salgsforeningen mere driftssikker i tilfælde
af uforudsete udfordringer. Fra
årsskiftet vil det være Dansklærerforeningens Hus, der står for driften
af salgsforeningen, men det vil nok
ikke kunne mærkes i det daglige.
Salgsforeningen vil stadig stå for
vores abonnementer samt tilbyde
administration af konferencer og
temadage.
Vi har været meget glade for
samarbejdet med Bibliodans direktør
Hans Radsted, som vi takker for den
store indsats.

Afrunding

Den kommende periode vil vi
fortsætte det tætte samarbejde
med DLF og Danmarks it- og
medievejlederforening om de
opgaver repræsentantskabsmødet
pegede på. Og så vil vi få de nye
ting på plads: hjemmesiden samt
PLCF Kommunikation i Dansklærerforeningens Hus.
En stor tak for det gode samarbejde
til Danmarks Lærerforening,
Danmarks it- og medievejleder
forening og Kommunernes Forening
for Pædagogiske Læringscentre.

Landsstyrelsen 2016

Birgitte Reindel, formand
F. 1959. Medlem af LS siden 2010.
Formand siden 2013.
Ikke på valg!

Karin Kjeldsen, næstformand
og kasserer
F. 1960. Medlem af LS siden 2014.
PÅ VALG!

Marlene Drost, sekretær
F. 1975. Medlem af LS siden 2013.
Ikke på valg!

Anna Barbara Bach
F. 1956. Medlem af LS siden 2009.
PÅ VALG! Genopstiller ikke!

Steen Juhl Møller
F. 1971. Medlem af LS siden 2014.
PÅ VALG!

Anne Foverskov
F. 1956. Medlem af LS siden 2015.
Ikke på valg!

Anne Reves Dinesen
F. 1966. Medlem af LS siden 2015.
Ikke på valg!

Kirsten Bundgaard Lassen
F. 1961. Medlem af LS siden 2016.
PÅ VALG!

Fotos: John G. Dinesen

Pædagogisk LæringsCenterForening
Der indkaldes herved til lokalkredskursus/repræsentantskabsmøde
lørdag den 29. oktober 2016 kl. 13.00 – søndag den 30. oktober kl. 12.00.
Program for lokalkredskurset samt dagsorden for repræsentantskabsmødet
sendes ud i formandskonferencen.

Venlig hilsen
Birgitte Reindel
Formand
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Af Lone Nielsen, Danskvejleder på
Stenlille Skole og Danskkonsulent
i CFU-UCC

september 2016

Det er lige så nonsens at tale
om dansk uden it, som det
er at tale om dansk uden
bøger!
- Men kan man overhovedet komme
levende igennem?
- Ja, ja! Du har da bare ikke valgt den
rigtige vej endnu.

Denne udveksling stammer heldigvis
ikke fra lærerværelset! Den stammer
fra to 6. klasses elever undervejs
i det forløb, som billederne der
pryder artiklen stammer fra. De
arbejder med at skabe deres egne
interaktive (’Du er hovedperson’)
fortællinger ud fra modelteksten:
”Den sidste dag” af Kenneth Bøgh
Anderseni. En fortælling hvor du hele
tiden skal foretage små ubetydelige
hverdagsvalg, som kan vise sig at
få fatale konsekvenser, og hvor der
kun er få måder at komme levende

igennem fortællingen på – lidt
som et computerspil. Teksten er
organiseret i et netværk af sider, hvor
de valg du foretager, fører dig rundt
i teksten – præcis, som når vi trykker
på links og ryger til nye sider på et
website.
Forløbet er begrundet i mål i kompetenceområdet Fremstilling for
forløbet 5.-6. kl. omkring udarbejdelse af forproduktion til - og
fremstilling af interaktive produkter.
På billederne er
eleverne i fuld
gang med at
lave en forproduktion til deres
fortælling, som
kan hjælpe
dem til at få
overblik over
de forskellige
valg og dermed
handlingstråde,
som deres
fortælling skal
bestå af. Det
viste sig at
være en sjov,
men også ret kompleks sag at skabe
en fortælling, der fungerer i alle
handlingstråde og at holde overblik
over de mange sider, der linkes til.
Der er mange veje til at få det
overblik. Som billederne illustrerer
vælger nogle elever den analoge
løsning med lyserøde post-it, mens
andre skaber deres overblik i et
mind-map på iPad. Selve fortællingen skabes i PowerPoint, som har
den funktion, at du kan markere et
stykke tekst og få det til at linke til en

ny side. Hver side i fortællingen (som
er et dias i PowerPoint) designes:
Sproget tilpasses, billederne
beskæres og efterbehandles,
skrifttyper og farver afpasses og de
enkelte elementer placeres i forsøget
på, at dette tilsammen skaber præcis
det udtryk og den stemning, som
eleverne ønsker. Der ligger et stort
arbejde forud for, at de færdige
fortællinger nu kan ’lånes ud’ fra PLC
til skolens øvrige elever via qr-koder.

Nye tekst- og kommunikationspraksisser

Når det at skabe tekster med
interaktive links og som multimodale
udtryk ved brug af forskellige digitale
værktøjer er en del af danskfaget, så
hænger det sammen med den medieog teknologiudvikling, hvor internettet,
sociale medier og mobile teknologier
er en fortsat mere integreret del af
vores samfundsliv og privatliv. De
mangfoldige tekst- og kommunikationspraksisser det har afstedkommet,
må naturligvis få indflydelse på både
mål, indhold og aktiviteter i et fag, som
arbejder med tekster og kommunikation - som danskfaget.
I det følgende vil jeg kort pege på
tre forskellige perspektiverii, som
understreger, hvordan it er en lige så
naturlig del af danskfaget som bøger,
papir og blyanter.
Det første perspektiv vil jeg kalde tekst
og medieperspektivet. Med Forenklede
Fælles Mål har danskfaget fået
indskrevet et nyt tekstbegreb, nemlig
begrebet ”multimodale tekster”. Det
understreger, at vi i danskfaget skal
arbejde med tekstkompetencer i
en verden, hvor de nye teknologier
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og medieforme bidrager til, at flere
modaliteter end tale og skrift tegner
sig for en større og større del af den
tidstypiske tekstsprogskultur.

Digital socialisering

At arbejde med multimodalitet og
multimodale tekster er en del af
både kompetenceområdet Læsning,
Fremstilling og Fortolkning, hvorfor
det at afkode, forstå, analysere,
fortolke og producere tekster i og med
flere modaliteter, nu er en vægtig del
af danskfaget. At læse webtekster med
et væld af elementer og modaliteter,
som kan være både billeder, lyd,
filmklip, animationer mv. stiller andre
krav til læseren, end det at afkode og
forstå skriftsprog i lineære tekster, som
vi kender det fra bøger.
Webtekster fremkommer for os som
skærmbilleder, hvor vi selv må skabe
os en læsesti. Ikke blot skal eleverne
lære at navigere i teksten og skabe
en læsesti, de skal også analysere,
hvordan de enkelte elementer og
modaliteter skaber betydning i
teksten, både hver for sig og sammen,
og når de selv skal fremstille tekster
er det afgørende, at de i designet kan
udnytte de modaliteter og væld af
betydningsskabende ressourcer, de
nu har til deres rådighed.

Et andet perspektiv er et socialiseringsperspektiv. Her tænkes på
begreber som digital dannelse og
kompetencer i forhold til social
isering i et globalt netværkssamfund. Mål for dette perspektiv
er tydelige i færdighed-/vidensområdet ’It og kommunikation’, der
netop har fokus på livet i netværkssamfundet. Når web 2.0 kommunikation og sociale medier inddrages
som indhold i undervisningen, så
er det ofte i forhold til det, man
kan kalde ’bekymringsdiskursen’,
hvor fokus er på potentielle farer
og løftede pegefingre i forhold til
webetik.

Kritiske tilgange

Et andet udgangspunkt kunne
være at inddrage og forholde sig
analytisk, kritisk og reflekteret til
de tekster, som de unge oplever
og skaber i deres hverdag. Tekster
fra sociale medier repræsenterer
overgangen fra web 1.0 til web 2.0,
hvor vi flytter os fra at være tilskuer/
forbruger til at optræde i rollen som
deltager/skaber. Disse tekster kan
danne udgangspunkt for arbejdet
med såvel multimodal tekstanalyse, refleksion i forhold til livet
i netværkssamfundet, ansigtsløs
kommunikation, digitale fodspor og

muligheder/faldgruber på sociale
medier – og så er teksterne kun
et klik væk. I færdigheds-/vidensområdet ’Find tekst’ er der massivt
fokus på informationssøgning og
kildekritik lige fra 1. til 9. klasseiii,
dette hører ligeledes under socialiseringsperspektivet.
Et tredje perspektiv vi kunne
anlægge, når vi taler om ’it i
dansk’ er teknologiperspektivet.
Her fokuserer vi på redskaber og
bestemte teknologiers funktionalitet. Ligesom vi tænker i bøger,
blyanter og papir, tænker vi
qua den teknologiske udvikling
lige så naturligt i iPads, PC’er og
’værktøjsprogrammer’, der primært
understøtter vores undervisning
og elevernes proces. I Forenklede
Fælles Mål peges direkte på
’værktøjsprogrammer’ til tekstbehandling og desuden peges
implicit på værktøjer til at producere
fx interaktive tekster og større
multimodale produktioneriv.
Det er i teknologiperspektivet,
det er relevant, at vi ikke tænker
analogt versus digitalt - men
netop vælger det, der er bedst til
det danskfaglige mål vi ønsker at
fremme.

 ndersen, Kenneth Bøgh (2013): Den sidste dag – Valget er dit,
A
Høst og Søn. Bogen findes både som papirbog og som e-bog
med interaktive links.

i

	Perspektiverne er inspireret fra: Hanghøj, T. (2013). It og medier
som grænseobjekter i danskfaget: med computerspil som
eksempel. Cursiv (12), 103-116.

ii

	De danske centralbiblioteker har netop lanceret et gratis værktøj:
SøgSmart.dk til støtte for arbejdet med informationssøgning,
begyndende kildekritik og relevansvurdering på mellemtrinnet.

iii

	På hjemmesiden: appstilopgaven.dk kan du finde et kæmpe
inspirationskatalog af ’værktøjsprogrammer’ - indeholdende
ideer, tips og små vejledninger til de bedste gratis nettjenester,
programmer og apps til næsten alle typer computere, tablets
og smartphones. Det smarte er, at de er kategoriseret efter
udtryksformer, medietype og opgavetype.

iv
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LæringsCentret

PLC spiller en vigtig rolle for
arbejdet med læringsplatforme
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Af Kit Roesen, programchef for
Brugerportalsinitiativet

september 2016

Mulighed for tættere
samarbejde mellem
lærere og pædagoger

Med læringsplatformene,
der er på vej ud i den danske
folkeskole og vil være i brug
på alle skoler i 2017, får PLC
en unik mulighed for at blive
omdrejningspunkt for didaktik, samarbejde og udvikling
af læringsforløb i læringsplatformene.
Om relativt kort tid tager folkeskolerne
et stort digitalt spring. I kraft af Brugerportalsinitiativet, som introducerer
læringsplatforme på alle skoler senest
i 2017, får mere end 1.300 folkeskoler
nye it-systemer til at understøtte de
didaktiske processer, og cirka 3.000
ledere og 60.000 lærere og pædagoger
i folkeskolen får nye arbejdsredskaber,
som skal bruges i det daglige arbejde
med at styrke elevernes læring.
PLC har en unik mulighed for at
hjælpe det pædagogiske personale
med dette digitale spring. I denne
artikel vil jeg sætte fokus på to
aspekter af at arbejde med læringsplatformene, som PLC kan spille en
afgørende rolle i:
• Øget fælles viden om elevernes
progression og trivsel
• Udvikling og videreudvikling af
læringsforløb i fællesskab
Kort fortalt betyder læringsplatformene, at lærere og pædagoger
får flere tekniske muligheder for
at få indsigt i elevens progression
og trivsel og nye muligheder for at
samarbejde om begge dele med

Kit Roesen
kolleger, elever og forældre. Det
er også her, arbejdet med mål for
elevernes læring vil være placeret.
Læringsplatformene giver samtidig
lærerne mulighed for at dele deres
forløb med hinanden. Det er en
chance for at bringe endnu mere
faglig sparring ind i det store arbejde,
lærerne lægger i at udvikle forløb, for
nu kan man udvikle videre på sine
forløb sammen med andre og trække
på det arbejde, kollegerne har gjort
på andre forløb.
Begge dele er i en eller anden grad
nyt territorium. Der skal eksperimenteres og skabes rutiner. Her kan PLC
spille en vigtig rolle ved at tilbyde
resten af skolen sin hjælp. Det kan
ske på mange måder, og her er blot
et par stykker til inspiration:

Sparringspartner for
lærere og pædagoger

Med læringsplatformene får PLC
nye muligheder for at opfylde deres

Efter reformen spiller
pædagogerne en ny og større
rolle på skolen. De har mulighed
for at varetage fagopdelte
undervisningsopgaver i indskolingen, supplere undervisningen
på alle klassetrin og stå for den
understøttende undervisning
samt deltage i planlægningen af
undervisningen. Med læringsplatformene lægges der op til en
styrkelse af samarbejdet mellem
lærere og pædagoger, hvor
arbejdet med elevens alsidige
udvikling og kompetencer kan
kvalificeres gennem et fælles
sprog og opfølgning gennem
læringsplatformen gennem den
sammenhængende skoledag.
I den kommunale praksis
begynder vi at se, hvordan
pædagoger kvalificerer
feedback og feedforward om
elevernes alsidige udvikling.
Læringsplatformen er også her
medvirkende til at udvikle et
fælles sprog omkring elevernes
læring og trivsel.
Ved at skabe bedre
sammenhæng på tværs af
personalet i elevernes hverdag
på tværs af undervisnings- og
fritidsdelen, kan PLC via læringsplatformene være med til at
gøre det lettere at tage hånd
om alle elevers læring og trivsel
og dermed styrke arbejdet med
børnefællesskaber.
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formål om at understøtte det undervisende personales planlægning,
gennemførelse og evaluering af
undervisning og pædagogiske
aktiviteter med udgangspunkt i
bl.a. digitale medier.
Når det gælder arbejdet med
elevernes progression og læringsmål,
kan PLC understøtte den enkelte
lærer i at arbejde med mål, ligesom
PLC kan støtte op om samarbejde og
videndeling lærere og pædagoger
imellem.
Når det gælder samarbejdet om
udvikling og videreudvikling af
læringsforløb, kan PLC blive det sted
på skolen, som sikrer en gennemgående høj kvalitet i læringsforløbene. Det kan for eksempel gøres
ved at vejlede det pædagogiske
personale i at skabe forløb i læringsplatformen, ved at udarbejde
eksemplariske forløb til inspiration
og ved at gennemlæse og kvalificere
de forløb, der lægges på platformen,
med henblik på feedforward og
feedback.

Inspiration til at definere
PLC’s rolle lokalt

Overordnet set kan man anskue
arbejdet med læringsplatforme som
et samspil mellem PLC og fagteams.
For PLC består opgaven i målrettet
at tale læringsplatformen ind i
dagligdagen, at tænke målrettet
i videndeling og vejledning og
ikke mindst at arbejde målrettet
med elevernes digitale dannelse
og deres fremtidige arbejde med
læringsplatformene. Opgaven for
skolernes fagteam ligger i at tænke
læringsmål ind i den fælles undervisningsplanlægning, herunder
at sætte læringsmål for elever og
elevgrupper.
I Brugerportalsinitiativet trækker vi
blandt andet på erfaringer fra en
kommune, hvor man i 2015 lavede
en indsats specifikt for at få den nye

bekendtgørelse for PLC, som kom
med skolereformen i 2014, godt
i drift. Her arbejdede man ud fra,
at bekendtgørelsen iscenesætter
PLC som helt centrale aktører for
skoleudvikling i samarbejde med
skolelederne. Fra dette projekt har vi
hentet fire mål, som det enkelte PLC
kan lade sig inspirere af:
• Skolerne etablerer fagteams,
der løbende kvalificerer brugen
af læringsmål og læringsplatformene
• PLC bliver en central aktør, der
faciliterer fagteams og sørger for
vidensspredning til resten af det
pædagogiske personale på skolen
• PLC tilbyder vejledning i brug af
læringsplatformene og digitale
læringsressourcer

En fælles base

I helikopterperspektiv handler
implementeringen af læringsplatforme ikke blot om et nyt værktøj.
Det handler om nye muligheder for
at følge elevernes læring og trivsel,
og det handler om vænne sig til
at dele og udvikle undervisning
sammen med kolleger i fagteams.
Med så mange nye muligheder, der
kan gribes, giver det mening at have
en fælles tovholder, inspirator og

Læringsplatforme:
En læringsplatform er en digital
platform, der skal anvendes af
elever, pædagogisk personale
og forældre i elevens læringsproces og det daglige arbejde
på skolerne. Læringsplatformene giver elever, forældre,
pædagogisk personale og ledere
adgang til en lang række digitale
funktioner, der hjælper elevens
læring på vej: Læringsforløb,
elevplaner, elevens mål og en
portfolio med de opgaver, eleven
har lavet. Læringsplatformene
skal understøtte elever, lærere
og pædagoger i deres arbejde
med læring og trivsel i god tråd
med skolernes og kommunernes
digitale strategi. Hver kommune
vælger og indkøber selv
den læringsplatform, man
foretrækker.

erfaringsopsamler. Her fra Brugerportalsinitiativet vil vi opfordre
til, at PLC i fremtiden bliver netop
sådan et sted – det sted, hvor
lærere, pædagoger og vejledere slår
kræfterne sammen om at udnytte
de nye muligheder.

Brugerportalsinitiativet
Som led i folkeskolereformen er der aftalt en fælles brugerportal for
folkeskolen. I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om at realisere denne
brugerportal gennem et fælles initiativ – Brugerportalsinitiativet, også
kaldet BPI. Det skete som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen
mere digital. Formålet er at bringe den digitale folkeskole et stort skridt
videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte
kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen og understøtte målene i
folkeskoleformen. Brugerportalsinitiativet indebærer helt konkret, at alle
kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne:
En læringsplatform og en samarbejdsplatform.
Den overordnede tidsplan for BPI siger, at alle kommuner ved starten
af skoleåret 2016/2017 skal have påbegyndt en udbredelse af læringsplatform og have sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af
2017. Samarbejdsplatformen udbredes i løbet af 2019 til skoleområdet.
Udbredelse til dagtilbudsområdet forventes umiddelbart efter.
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Af Peter Leth, LærIT

september 2016

Skoletubeguide.dk giver
nye muligheder for vejledning og faglig inspiration,
som gør det nemmere at
komme i gang med Skole
tube i undervisningen.
Guiden erstatter samtidig
det tidligere LærIT.
Skoletubeguide.dk er seneste skud
fra LærIT. Med guiden har vi sigtet
direkte mod læreren, der ønsker
teknisk hjælp og faglig inspiration.
Dermed udbygges det oprindelige
videoarkiv fra LærIT til også at
omfatte en række skræddersyede
faglige forløb. Særligt forløbene er
nyttige og den måske den største
forskel fra den tidligere vejledningside på LærIT.dk.

Forløbene, som du finder fra forsiden
på kassen ”Inspirationsforløb”, og
som fra andre sider kan tilgås i den
øverste menu under punktet Forløb,
er alle bygget op efter samme
skabelon. Det betyder at logikken,
formen og omfanget af de enkelte

forløb minder om hinanden, og det
er dermed nemt at tilegne sig nye
aktiviteter og ideer, når man først er
kommet i gang.

Sådan ser et forløb ud

Forløbene er alle lavet med en
kort introduktionsfilm i starten,
der præsenterer aktiviteten og
det færdige resultat af forløbet i
undervisningen, så man hurtigt ved
hvad man kan forvente af forløbet.
Dernæst peges der på de nedslag i
fagmål som forløbet kan dække, samt
hvilke læringsmål man vil kunne
opstille sammen med eleverne.
Herefter kommer et afsnit der
gennemgår hvilke faglige og tekniske
betingelser, der skal være opfyldt før
man kan gå i gang med sine elever.
Det kan fx være at der skal være
en kanal som klassens elever kan
aflevere deres besvarelse til. Endelig
kommer der en grundig trin-for-tringennemgang
af hvordan
aktiviteten kan
gennemføres
på klassen, og
hvilke tegn på
læring man vil
kunne pege på
i forløbet over
for eleverne.
Når der undervejs tales om fx at
have en kanal på Skoletube, vil
læreren se at teksten står som et
orange link på siden. Dette link
åbner en lille videovejledning over
teksten som netop gennemgår det
at oprette en kanal til sin klasse.

Alle de steder hvor man i forløbet
peger på en aktivitet på fx Skoletube
eller i det program der arbejdes i,
vil man kunne se en gennemgang
af præcis den handling, som en lille
kort film lagt ind over teksten, sådan
at forløbet altså kun præsenterer
læreren for netop den vejledning der
er nødvendig.
Den nye bruger vil måske se alle
film, mens den rutinerede lærer
vil nøjes med introduktionen
til forløbet og derefter blot
læse teksten, fordi man kender
funktionerne i det pågældende
program i forvejen. Dermed kan
alle være med. Der er udførlig
hjælp at hente hele vejen, samtidig
med at man holder fokus på det
væsentlige; undervisningen.
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Nemt at lære og nemt at dele
Alle forløb er lavet så de er så
nemme at dele som muligt. Alle
forløb er udgivet under Creative
Commons licens, sådan at de kan
bruges, kopieres og bearbejdes frit.
Derudover har vi valgt at lægge vores
videovejledninger på Vimeo, sådan
at det også er nemt at finde linket til
hver enkelt videoklip, for man vælger
bare papirflyveren øverst til venstre
i afspilleren for at få linket hentet.
Dermed kan man fx også nemt selv
placere vejledningerne i Skoleintra,
forløb på læringsplatforme etc.

Hvad finder man ellers på
Skoletubeguiden?

Guiden indeholder udover forløbene
også de grundlæggende programtekniske klip. Alle de klip man kender
fra LærITs videoarkiv. Samtidig finder
man nederst under vejledningerne
en oversigt over de forløb som
programmet optræder i. Dermed kan
brugeren, der fx er kommet godt i
gang med GoAnimate, bruge denne
side som indgang til at få inspiration
ud fra værktøjet, og dermed udnytte
sine færdigheder i det pågældende
program.
Punktet ’kits’ rummer samlinger af
materialer omkring et bestemt tema
eller en bestemt færdighed. Et kit
vil som regel gå på tværs af fag og
værktøjer, og have en mere generel
tilgang til nogle digitale færdigheder
og muligheder. For øjeblikket kan
du fx finde et kit, der kan afdække
muligheden for at lave flipped
undervisning, arbejde med Virtual
Reality og et der stiller skarpt på
prøveformen i kulturfagene.
Når man lige mangler en vejledning
til at gøre noget på Skoletube,
som ikke foregår ude i de enkelte
programmer, skal man vælge FAQ.
Her har vi lavet en smidig oversigt,
der hurtigt hjælper dig med de
typiske knaster: hvordan uploader
jeg til en kanal, hvordan fjerner jeg
et medie, hvordan printer jeg en
qr-kode ud til en film og den slags.

Endelig er der en lærervejledning på
siden, som grundigt gennemgår hele
Skoletubes logik omkring brugen af
værktøjer i undervisningen, kanalers
funktion som ramme for elevers
aflevering og alt det andet, som der
er tænkt over på Skoletube. Denne
side er måske i første omgang mest
relevant for dig på læringscentret,
der ofte hurtigt skal kunne forklare
mulighederne til dine kolleger.

Sådan præsenterer du
Skoletubeguide for dine
kolleger

Start med at sikre dig at eventuelle
genveje i fx Skoleintra til LærIT.
dk eller laerit.dk rettes til den nye
adresse Skoletubeguide.dk. Når du
skal præsentere guiden for dine
kolleger, kan du starte direkte med
de nye inspirationsforløb. Vælg evt.
et fag eller en målgruppe og vis dem
hvordan de her kan gå direkte ind

i et materiale, som de vil følge som
selvstudie eller i teamet / faggruppen.
Fremover vil der komme 2-3 nye
faglige inspirationsforløb til om ugen
i løbet af det næste års tid. Alle forløb
er enten lavet af LærIT eller af de
freelance-forfattere vi har inviteret til
at bidrage. I vil kunne forvente at ideer
altid dokumenteres med eksempler og
videovejledninger. Desuden vil vi bruge
vores mange samarbejder med kulturinstitutioner, til også at lave forløb, der
viser hvordan vores kulturarv nemt
kan udnyttes og bringes i spil i undervisningen, og I vil kunne forvente at vi,
som altid, bestræber os på at hjælpe jer
med alt hvad vi kan.
Rigtig god fornøjelse med Skoletubeguide.dk!
Denne artikel må kopieres og benyttes
frit med følgende kreditering
”Skoletubeguide cc:by LærIT”
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Få det bedste ud af kulturfagsprøven
LæringsCentret

Af Peter Leth, LærIT
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Kulturfagsprøven er en
mundtlig prøve, hvor eleven
eller gruppen kan medbringe et digitalt produkt.
Mulighederne er mange,
hvorfor det er vigtigt at rådgive eleverne, så de kan lave
et produkt, der giver dem de
bedste betingelser for at få
en god eksamen.
Men hvilket produkt bør man vælge,
og hvilke faldgruber skal man være
opmærksom på? Det forsøger det nye
materiale “Kittet til Kulturfagsprøven”
at svare på (Se kittet på http://skole
tubeguide.dk/kulturfagsproeven/)
Når eleverne går til eksamen i et
kulturfag kan de vælge at fremlæggelsen også omfatter et digitalt
produkt, der kan bruges som støtte
i fremlæggelsen. Første krav til hvad
eleven skal vælge af produkt må
derfor være at det støtter det, eleven
vil sige. Og dernæst at produktet kan
støtte eleven i at sige mere med end
uden produktet.
Sammen med eleven bør man derfor
kigge på hvilke behov, der kan være
for at elevens fremlæggelse bliver
stærkere. Her kan spørgsmål til
eleven fx være: Hvad forventes der
fagligt af dig – fx at kunne redegøre
for kildekritik. Og næste spørgsmål:
Hvordan kan du vise at du er god til
kildekritik? Disse spørgsmål gør, at
eleven til at begynde med kigger på
sine faglige styrker og svagheder,
og først derefter kredser sig ind
på hvilke digitale værktøjer, der vil
kunne understøtte det han eller hun
vil sige.

Sammen kan I fx vende spørgsmål som:
• Hvordan passer produktet med
dit emne?
• Kan produktet bevise eller
understrege det du siger?
• Vil det være en fordel hvis dit produkt
kunne hjælpe dig med at disponere
din fremlæggelse - at produktet
tilbyder nogle punkter at tale ud fra?
• Kan produktet vise faglige begreber
som er vigtige at præsentere, så du
kan tale ud fra dem?

Hvilke produkter?

Skoletubes værktøjer er meget
forskellige, og hvad man vælger må
primært handle om hvilket værktøj,
der gør at man kan udtrykke sig bedst
muligt. Vil man fx prøve at beskrive
nogle genstande og fund, kan et
værktøj som Thinglink være velegnet.
Vil man lave en rekonstruktion af
en historisk begivenhed eller en
hverdagssituation, kan en tegneserie
lavet i Pixton have nogle fordele. Vil
man sammenligne samfundsmæssige
forhold og data, kan infografik
fra Easelly, eller et mind map i
Mindmeister muliggøre at man kan
pege på data og informationer som
afsæt for egne vurderinger.
Vil man have små lommer med
tænkepauser, kan en film på 3 gange
30 sekunder måske være netop
det middel, der gør at gruppen
kan fordele fremlæggelsen mest
hensigtsmæssigt mellem sig.
Thinglink kan også være et redskab
til at få lavet en god disposition,

fordi punkterne kan bruges som
afsæt for det man vil fortælle, fx kan
eleven bruge forskellige mærker til
punkterne alt efter om punktet skal
bruges til analyse eller vurdering osv.
Nogle laver produkter, som er
nemme at fremlægge; en film
skal umiddelbart bare afspilles,
mens andre måske vælger hybride
formater, der lægger op til en mere
aktiv rolle for den der fremlægger.
Begge dele har sine fordele; filmen
kan være præcis og afgrænset mens
fx en tidslinje kan være noget man
vælger at dykke ned i undervejs
under fremlæggelsen. Uanset
produktets form og type, handler
det først og fremmest om hvordan
eleven bedst muligt kan fremhæve
faglige pointer og problemstillinger.
Kulturfagskittet giver eksempler på
hvordan produkterne kan tage sig ud
og så er der en vejledning til hvordan
du som lærer laver en kanal til
prøven, som gør at det både er nemt
for censor at gennemse produkterne
før prøven, men også nemt at vise til
fremlæggelsen under selve prøven.
Derudover finder du henvisninger til
unikke digitale kulturarvs-samlinger
som kan være nyttige at præsentere
for elever på jagt efter kildematerialer.
Dermed gør kittet det mere konkret og
enkelt at gå til de mange spørgsmål,
der optager både lærere og elever, der
skal afholde prøve i kulturfagene.

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

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

Bogmærker
Udført af
Birde Poulsen
Fem forskellige
i format 6 x 22 cm
500 stk. kr. 400,1500 stk. kr. 1.100,-

Alle priser er ekskl. moms
og forsendelse

Bibliodan • Låsbygade 67 • 6000 Kolding • Tlf.: 70 20 71 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk
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Af Aslak Gottlieb,
undervisningskonsulent
Illustrationer af Suzanne Ulrikka
Pedersen
Onsdag klokken 12.30 ringer skoleklokken for første gang den dag.
’Stilletimen’ på Bitly Skole er begyndt.
Det er tid for eleverne i 7.-9. klasse at
fordybe sig i arbejde, som fører hen
mod deres individuelle fokusmål. Sofie
logger via Bit-skyen ind i sit læringsforum. Her tjekker hun lige opdateringer i de grupper, hun deltager i.
Selv om det snart er et år siden hun
mistede sin stedfar, deltager hun under
trivselskategorien i en sorggruppe med
elever fra skoler i hele kommunen, som
har hjulpet hende meget.
Sorggruppen er en interessegruppe,
så hendes logins bliver ikke registreret
af Frk. Ana. Det gør hendes sessioner
i faggrupperne, som er obligatoriske,
til gengæld. Hvis ikke hun er aktiv
i de grupper, som det er aftalt ved
sidste læringsmøde i teamet, bliver
hun opsøgt af sin kontaktlærer.
Frk. Ana er elevernes slang for det
analyseværktøj, som registrerer deres
digitale aktiviteter og portfolio i
læringsforummet. Ved de månedlige
fokusmøder gennemgår eleverne
sammen med lærerne de opnåede
læringsmål og sætter nye for de næste
fire ugers aktiviteter. Elever og lærere
aftaler for så vidt muligt hvornår
Frk. Ana skal advisere læreren, men

det er læreren, som har det sidste
ord. Eleven indstiller selv, hvordan
frøkenen skal advisere eleven om alt
fra lektier, ringetider, idrætstøj m.v.
Frk. Ana dukker også op på mobilen,
hvis det skal være.

Movellas fik lov at bruge skolen
om eftermiddagen og aftenen,
når de inviterede til poetry slams
og lignende. Til gengæld indgik
tjenestens superbrugere som
mentorer i skolens ’panik-patrulje’.

I dag logger Sofie på poesi-gruppen
for at arbejde videre med en digtvirtulogi om det særlige ved at bo
i Norden. ’Virtulogien’ er en online
digtsamling af tekster fra det lokale
bibliotek, udvalgt i samarbejde
mellem læreren, en bibliotekar
som er moderator og eleverne som
deltager i gruppen. Det havde været
en fed dag, da gruppen mødtes
fysisk til ’litterær kickstart’ nede hos
boghandleren i gågaden. En lokal
digter og nogle højskoleelever
havde inspireret eleverne og gruppe
læreren. De havde filmet hinanden
læse digte højt i gågaden, siddet i
’den varme stol’ og produceret en
slags minidokumentarudsendelse
med Sofie i rollen som forfatter
debutanten ved BogForum. Snart
skulle de selv til at skrive digte med
illustrationer og musik til virtulogien.

Panik-patruljen hed egentlig Digitalt
Dannelseskorps, men den var
blevet omdøbt af eleverne, fordi de
ældste og dygtigste fandt korpset
overflødigt. Der have været en heftig
diskussion mellem både elever,
ansatte, forældre og formanden
for børne- og ungeudvalget i
et d
 iskussionsforum på skolens
intranet, da man indførte korpset.
Modstanderne mente, at det
digitale dannelseskorps, som skulle
coache eleverne i sikker og korrekt
netadfærd, var et udtryk for de
voksnes panikangst, når eleverne
gik uovervåget på nettet. Deraf det
uofficielle navn, panik-patruljerne,
som alle nu brugte om grupperne af
yngre web-mentorer. Også selvom
de faktisk var endt med at blive
enormt vellidte blandt eleverne,
og fungerede som gode digitale
brobyggere mellem børn og voksne.

BogForum kendte de fra sidste
års metodeforløb i litteratur, hvor
holdet havde været i Bella Center
for at udgive en blog om litteratur,
som faktisk havde haft ret mange
besøgende. Måske var det fordi
bloggen integrerede med det sociale
netværk for forfatterspirer, Movellas,
som skolen samarbejdede med.

Diskussioner i Bit-skyen kunne
foregå mere eller mindre åbent
med deltagelse af forskellige
grupper på skolen. Debatten om det
digitale dannelseskorps havde til
en begyndelse været intern mellem
elevrådet og skolebestyrelsen.
Men man blev hurtigt enige om
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at uenigheden var principiel, så
forummet blev åbnet for alle på
skolen. Siden blev den endda lagt
ud til offentlig deltagelse med et
feed på Dagbladets webavis, som i
øvrigt valgte at dække sagen med en
artikelserie der fra forskellige vinkler
fortalte om børn og unges adfærd på
nettet.
Sofie var glad for sin web-mentor fra
Panik-patruljen, som var god at tale
med om fx privatindstillingerne i de
sociale netværk, hun deltog i. Men
også om hendes elevplaner og hvad
rubrikkerne egentlig betød. Og
hvem der havde adgang til at læse
dem. Hun havde været sur over, at
alle lærere på skolen i princippet
kunne logge sig på og læse om alt
muligt om hende. Også om hendes
trivselsmål. Dem opfattede hun
som en privat sag. Hendes mentor
havde rådet hende til at tage det
op ved skole-hjem-konferencen,
hvor hendes forældre og lærere
havde lyttet til hende. Løsningen
blev, at de formulerede målene
på en måde, som var ok for hende,
at andre kunne læse. Desuden
oprettede de en privat tråd mellem
hende og hendes kontaktlærer,
hvor hun selv havde ret til at slette
historikken.
I poesigruppen har læreren lagt
nogle trommebeats og instrumentalforløb ud. De skal bruges til
underlægning, når de i gruppen
efter stilletimen mødes. Til
musikken skal de lave flow writing
og øve oplæsning med hinanden.
Sofie tager sine høretelefoner på og
foretager sine valg i digt-virtulogien.
Opgaven er ret nem, da de har
arbejdet grundigt med virtulogien.
Teksterne har de selv beriget med
data om forfatterens tid, billeder
og videoklip. I kommentarfelter
kan hun se, hvad læreren, bibliotekaren og de andre elever synes om
digtene. Hun kan slå datakilder til
og fra. Også eksterne datasæt kan
hun gennem et tilføjelsesprogram til

regneark
bruge. Fx
Wikipedia, Facebook
eller bibliotekernes udlånsstatistikker, som er offentligt
tilgængelige.
Hendes far havde ikke troet på
hende, da hun fortalte at de brugte
regneark til digtanalyse i skolen.
De havde væddet et måltid på
McDonalds. Faren var sikker på, at
hun tog fejl af tekstbehandling og
regneark. Men regneark var faktisk
det program, de oftest anvendte. Det
var også det første ’voksenprogram’,
de lærte i børnehaveklassen, så hun
kunne det ud og ind. Hun kunne
huske en sjov lærer i 2. klasse, som
op mod sommerferien havde givet
klassen lov til at tømme klassekassen
og bruge den ’til klassens bedste’.
Kollaborativ nyttemaksimering tænkte

hun nu – et begreb hun havde lært
i samfundsfag, hvor holdet havde
deltaget i en række Skype-webinarer
med økonomistuderende fra universitetet. Da klassen fik lov at tømme
klassekassen, havde de brugt et
online noteprogram til brainstorm.
På den fælles virtuelle tavle kunne
de indsætte tekst, speak, billeder
og video. Deres idéer havde været
fuldstændig vanvittige. Drengene
ville købe en ubåd og pigerne talte
om at holde heste. Begejstringen
boblede lidt af, da de i Excel gik i
gang med at prioritere deres budget
og regne på sagerne.
Det var læreren som havde oprettet
regneformularen hvori de kunne
skrive budgetposterne ind, efter
at have fundet priserne på ubåde
og heste på nettet. Hurtigt blev
det klart for dem, hvad de faktisk
havde råd til og ikke havde råd til.
Begejstringen blev dernæst afløst
af heftige diskussioner om, hvad de
omtrent 400 kroner skulle bruges
til. På den interaktive tavle kunne
de skifte mellem gruppernes prioriterede budgetter og bruge dem som
udgangspunkt for samtalen.
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De nåede aldrig til enighed i klassen.
Men læreren lod projektet udvikle
sig til et rollespil, hvor hver gruppe
repræsenterede et parti. Partierne
skulle føre lokal valgkamp med
brochurer, plakater og valgvideoer om
hvordan de ville bruge midlerne. Ved
sommerfesten med forældrene, som
jo faktisk var donorer til restbeløbet
i klassekassen, havde ’partilederne’
argumenteret for deres sager og til
sidst deltog alle i en online afstemning
om, hvad pengene skulle gå til.
Det vindende ’parti’ endte med at
donere pengene til flygtningecentret
på det gamle hospital. Røde Kors
havde skrevet en pressemeddelelse
og klassen kom i TV Avisen, selvom
beløbet havde været ubetydeligt.
’Partilederdebatten’ var blevet
filmet og lå stadig fremme på Sofies
digitale portefølje-profil. Hun havde
været en af ’partilederne’. Hendes
lillebror havde set den, da han skulle
gå i anden klasse og havde foreslået
sine lærere, at de lavede det samme.
Alle filerne og forløbsbeskrivelserne
lå digitalt i videndelingsbasen, så de
var nemme at arbejde videre på.
Nu lavede Sofie selv langt mere
komplicerede formularer i Excel
og brugte de mange tilføjelsesprogrammer til programmet,
som skolen abonnerede på. Hele
formiddagen havde de haft
naturvidenskabelig metode.
Fra klokken 8-9 havde holdet
i dagens første stilletime haft
træning. Sofie var ikke ret skarp
til hovedregning og havde
problemer med at forestille sig
mængder og størrelser, selvom
hun faktisk fik 7 i matematik og
havde godt styr på regneark.
Derfor kørte hun som træning
nogle online dyster i overslagsog hovedregning med elever i

forskellige aldre, men på samme
fagkompetenceniveau.
Netop hendes mål med at opnå
bedre mængde- og talforståelse var
integreret i formiddagens metode
arbejde, der handlede om visualisering
af data. Deres lærer var helt tosset
med journalistik og det lykkedes
hende altid at få noget med nyheder
og medier med i holdets basisforløb
– også de naturvidenskabelige. Og
under formiddagens forløb forberedte
de sig på at skulle skrive nyheds- og
baggrundsartikler samt debatindlæg
om udstykningen af nogle
naturgrunde i kommunens sydende.
Et flertal i byrådet ville udlægge
området, som lå lige op ad en fredet
mose, til industri. Holdet havde i
sidste uge besøgt mosen, taget
billeder, registreret dyre- og
plantefore-

komster og geo-tagget alt materialet.
Hjemme på skolen sorterede de i
fællesskab deres data, som de visualiserede med onlinekort, grafikker
og figurer. Når de var færdige med
deres research skulle de videointerviewe en far til en elev på holdet,
som var biolog. Først da fik de lov til
at skrive og designe en webavis samt
en temaavis, som skulle trykkes og
sendes til medlemmerne af byrådet.
Et animeret ikon dukker op på
skærmen. Det er hendes ’fitness
instruktør’, som hun selv har
installeret og indstillet til at dukke
op med jævne mellemrum og foreslå
forskellige former for bevægelse
eller afspænding. Sofie er træt og
ikke svær at overtale til at tage syv
minutters KIH – koncentration i hvile.
En øvelse de havde lært i idræt med
deres lærer, som også underviste
på aftenskole i yoga. Populært
blev KIH blandt de store elever
også kaldt en morfar. Hun
læner sig tilbage og vender
syv minutter senere
tilbage til dagens
program …

Årsmøde for pensionerede medlemmer
af Pædagogisk LæringsCenterForening
27.-28. september i Aalborg
Tirsdag d. 27. september:
13.00 – 14.00: A
 nkomst/indkvartering på Phønix Hotel,
Vesterbro 77. 9000 Aalborg. Tlf. 98 12 00 11. Kaffe, te, kage.
14.30 – 16.30: G
 uidet Utzon Center – rundvisning
Der er 10 minutters gang fra hotellet
– 700 meter – til Utzon Center.
1½ times kombineret rundvisning
med start ved Slotspladsen uden
for Utzon Center, med fokus på den
nye havnefront øst for Utzon Center:
Området omkring Aalborg Universitets nye campus, kollegieblokkene
tegnet af Kim Utzon, Utzon Park
og området hen til Musikkens Hus.
Herefter fortsætter rundvisningen inden for i Utzon Center, hvor vores guider fortæller om
Jørn Utzons opvækst i Aalborg samt om Utzon Center som formidlings- og udstillingssted.
Vi slutter besøget med et glas vin i det skønne foyerområde med udsigt over h
 avneområdet.
17.00 – 18.00: Å
 rsmøde
19.00:	Middag - 3 retter – drikkevarer for egen regning.
Derefter socialt samvær med mulighed for køb af drikkevarer.

Onsdag d. 28. september:
08.00 – 09.30: M
 orgenmad
09.30 – 11.00: G
 åtur til KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg, hvor vi får en rundvisning.
Der er 1,1 km. Fra hotellet – 16 minutter at gå!.
11.00 – 12.00: B
 usafgang fra KUNSTEN til Lille Vildmosecentret (35 km)
Vi begynder med en guidet rundvisning rundt på Lille Vildmosecentret, hvor vi bl.a. kan
opleve en interaktiv udstilling, naturværksted med levende dyr, ørnesimulator og biograf.
Undervejs vil guiden fortælle om den unikke natur- og kulturhistorie, som knytter sig til Lille
Vildmose.
12.00 – 13.00: Frokost på Café Soldug. (Drikkevarer for egen regning)
13.00 – 14.00: Guidet tur med tørvetoget.
14.00 – 15.00: Busafgang retur til Aalborg.
Ca. 15.00:
Farvel og tak for denne gang.
Pris: 1.050.- for medlemmer 1.150.Tilmelding sker ved indbetaling på konto 1671

578045
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Udbuddet af fagbøger om
alt fra ADHD og angst til
elefanter, mus, død og d
 roner
er større end nogensinde –
her præsenteres et lillebitte
udvalg for at give et indtryk
af bredden fra 0. til 9/10. kl.

Stop mobning nu!

Praktisk håndbog i hvordan man
kan være med til at stoppe mobning
– ved at gribe aktivt ind, blive
indgriber. For som det bl.a. hedder:
”Når du hjælper nogen, som bliver
mobbet, hjælper du ikke kun dem,
men også dig selv.” Gennem statistik
og konkrete eksempler, quizzer, spil
m.v. bliver læseren/eleven guidet
gennem mobningens forskellige
udtryksformer, myter, roller m.v.
og præsenteret for argumenter for
hvorfor man skal prøve at komme
mobningen til livs.
Det handler ikke bare om ikke at
mobbe, men lige så meget om ikke
passivt at se til og lade mobningen
ske – enten fordi man ikke kan lide at
blande sig eller måske er bange for
selv at blive mobbet. Alle børn kan
lære at blive indgribere – og kan gøre
det meget bedre end både lærere
og forældre – især hvis de får andre
børn til at samarbejde om at stoppe
mobning i klassen, på nettet eller
hvor den finder sted.
Bogen henvender sig både til
tilskuere til mobning for at få dem
til at forstå hvordan de kan lære at
sige fra over for og hjælpe til med at
stoppe mobning, såvel som til børn

der bliver mobbet eller er blevet
det, for at give dem oplevelsen af at
andre børn føler med dem. Endelig
vil bogen også gerne nå ud til børn
der mobber, for at få dem til at
forstå at de
ikke er onde
eller dårlige
mennesker,
men derimod
har ”gjort
nogle lede
ting – men
du kan godt
forandre dig.”
En overlevelsesguide for børn der vil
stoppe mobning
Af Phyllis Kaufman Goodstein &
Elizabeth Verdick
Frydenlund 2016
Se mere om forlagets overlevelsesguider (for børn med indlærings
vanskeligheder, autisme, ADHD)
på frydenlund.dk

Hvad sker der, når vi dør?
Findes der et liv efter døden? Er
døden noget, vi kan overvinde? Kan
døden lære os at leve bedre?

Disse og andre spørgsmål, som nu
og op gennem tiderne har optaget
mennesker både ude og hjemme, i
religionerne og i kunsten er emnet
for denne bog. Der bliver gjort
rede for hvad der sker i kroppen
når døden indtræffer og om hvad
der sker med liget ved hhv. en
begravelse og en bisættelse, lige
som der fortælles om bedemandens
opgaver og ritualer såvel som rutiner
som bl.a. testamenter og udstedelse
af dødsattester.
Bogen kommer desuden ind på

forskellige former for dødsfald, de
mest almindelige som alderdom og
sygdom, men også død som følge
af en forbrydelse eller selvmord.
Det fremgår bl.a. at der sker ca. 600
selvmord i Danmark om året, hvoraf
ældre mænd udgør den største
gruppe, ligesom en del alvorligt
syge vælger at tage deres eget liv.
Derudover får man at vide at der for
hvert selvmord finder ca. 10 forsøg
på selvmord sted og at unge kvinder
mellem 16 og 29 år står for næsten
halvdelen af selvmordsforsøgene.
Også emner som Den sorte død,
dødstraf, aktiv dødshjælp, børn og
forældres død samt tab og sorg ved
dødsfald behandles både nøgternt
og nænsomt, hvorfor bogen kan
benyttes både til selvstændig
læsning og klasseundervisning.
Døden
De store fagbøger (fra ca. 11 år)
Af Christian Hall
Gyldendal 2016

Ingen løftede pegefingre

Bertram på 10 år og Melina på 12 år
er to helt almindelige børn, som går
meget op i smartphones, internet,
computerspil og tablets. I Bertrams
klasse er Instagram rigtig populært,
men pludselig begynder Marvin fra
klassen at mobbe Louise, så Bertram
mister lysten til at lægge billeder ud.
Hans computerspil går også ud over
skolegangen og han får ikke lavet sine
lektier, så hans forældre beslutter at
han kun må spille i en time hver dag
efter at han har lavet lektier. Men hvad
så om aftenen, når de har spist, og alle
kammeraterne spiller?
Melina og hendes veninder bruger
meget tid på de sociale medier og

kolde og varme
farver er og hvad
vil det sige at
være farveblind.
Farver
Faktisk
Af Troels Gollander
Gyldendal 2016
Se også i samme serie bøger om bl.a.
borge, formel 1, kæledyr samt diverse
forfattere som bl.a. Flemming Quist
Møller, Kim Fupz Aakeson, Ole Lund
Kierkegaard og Astrid Lindgren.

Fodbold-helte,
pop-idoler og dyr

FA

R

GFILU

Ud over bøgernes enkle fagtekster,
fotos og tegninger
præsenteres læseren for alle relevante
faglige elementer
fx kort, stikord, billedtekst, litteraturliste,
linkliste mv.
Der er udarbejdet opgavematerialer
til alle seriens bøger.

Hund

LET-tal: 14

100 meter på 9,58 sek.

Verdensrekorden i 100 meter
sprint indehaves af Usain Bolt, som
kommer fra Jamaica og i øvrigt

103278_cover_kanin_cs6_.indd
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FA

Undulater lever vildt i Australien.
Vi holder dem som kæle-dyr i bur.
Derfor skal vi vide,
hvordan vi passer dem bedst.

GFILU

LET-tal: 15

- Ellers kan øjnene ikke se farver. Rød
og gul giver orange, gul og blå giver
grøn og rød og blå giver violet. Det
er de primære farver. Og så er der de
sekundære farver, som kan blandes
til nye farver.
103241_cover_kat_cs6_.indd 1

Leif Schack-Nielsen • Grete Sonne

GFILU

• Gyldendal
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FAGFILUR er en serie for helt nye
læsere, som skal i gang
med at læse fagbøger.
Ud over bøgernes enkle fagtekster,
fotos og tegninger
præsenteres læseren for alle relevante
faglige elementer
fx kort, stikord, billedtekst, litteraturliste,
linkliste mv.
Der er udarbejdet opgavematerialer
til alle seriens bøger.

Der skal være lys

FA

1

R

Katten er et rovdyr.
Man kan godt holde en kat som kæle-dyr.
Katte kan være meget kærlige.
Og man kan lege meget med dem.

• Gyldendal

Undulat

Andre bøger i serien handler bl.a.
om børn og problemvrede, børn og
tvangstanker, børn der oplever vold i
deres hverdag, børn og overvægt m.v.

Familier
Gyldendal VIDEN (fra 7.-10. klasse)
Af Mai Rasmussen
Gyldendal 2016
103277_cover_hund_cs6_.indd

Kanin

LET-tal: 15

Leif Schack-Nielsen • Grete Sonne

Kat

Altid online. Bertram og Melina og
den digitale verden
Psykologi for børn (9-13 år)
Af Käte From og Rikke Mølbak
Illustreret af Claes Movin
Dansk Psykologisk Forlag 2016

GFILU

FAGFILUR er en serie for helt nye
læsere, som skal i gang
med at læse fagbøger.

FAGFILUR er en serie for helt nye
læsere, som skal i gang
med at læse fagbøger.

Ud over bøgernes enkle fagtekster,
fotos og tegninger
præsenteres læseren for alle relevante
faglige elementer
fx kort, stikord, billedtekst, litteraturliste,
linkliste mv.
Der er udarbejdet opgavematerialer
til alle seriens bøger.

R

FA

Kaninen er rar og venlig som kæle-dyr.
Den æder næsten alt, der er grønt.
Man kan godt have en kanin,
selv om man bor i byen.

Kanin

Hunden er det mest almindelige
kæle-dyr i Danmark.
Det er sjovt at passe en hund.
Men det er også et stort arbejde.

Tjek desuden fagbog.gyldendal. dk
for elever på alle klassetrin med mere
end 100 fagbøger online.
Hund

Far, mor og børn er måske den
mest almindelige familieform, men
familier kommer i alle regnbuens
farver – fx med et eller flere
forældrepar, en enkelt forælder og
med biologiske, adopterede og
bonus-børn. Bogen her kigger på
familien gennem tiderne og verden
rundt.

GFILU

FAGFILUR er en serie for helt nye
læsere, som skal i gang
med at læse fagbøger.
Ud over bøgernes enkle fagtekster,
fotos og tegninger
præsenteres læseren for alle relevante
faglige elementer
fx kort, stikord, billedtekst, litteraturliste,
linkliste mv.
Der er udarbejdet opgavematerialer
til alle seriens bøger.

Kat
103213_cover_undulat_cs6_.indd

Undulat

LET-tal: 17

Leif Schack-Nielsen • Grete Sonne

• Gyldendal
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GFILU

Leif Schack-Nielsen • Grete Sonne

• Gyldendal
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Familier i alle farver

R

I samme serie er bl.a. også Drabelige dyr.

R

Sprintere
Rød fagklub, Ultra (fra 8 år)
Af Andreas Munk Scheller
Alinea 2016

Hertil kommer diverse fagbøger og
fagbogsserier om alt mellem himmel
og jord, ikke mindst fodbold-helte,
pop-idoler og dyr, bl.a. Fugleedderkop
– et kæledyr et kæledyr fra Alinea,
Grøn fagklub (fra 6 år), Kat, Kanin,
Undulat og Hund fra Gyldendal,
Fagfilur (LET-tal 15) og Gåden om
pyramider, Verdens vidundere og
rumrejser fra Gyldendal, De små
fagbøger (3.-6. Klasse).

R

Den elektroniske verden er både
sjov og lærerig og rummer masser
af muligheder, som bogen her fint
kommer rundt om, men samtidig er
der også en del svære og komplekse
spørgsmål, som det kan være godt at
tænke over og tale om – også med en
voksen. Sidste del henvender sig derfor
til forældre, lærere og andre voksne i
barnets liv og gør bl.a. op med mange
af de skræmmebilleder, der ofte opstår
omkring børn og digitale medier, lige
som der er fokus på de udviklende
aspekter plus gode råd at få.

elsker fast food og især nuggets,
mens den kenyansk-fødte ”dansker”
Wilson Kipketer i 1997 blev verdensmester da han løb 800 meter på 1,41
minutter og bevarede rekorden i 13
år, inden David Rudishia fra Kenya som den hidtil eneste – slog den.

R

ser mange YouTube-videoer. De
kunne også godt tænke sig selv at
filme hinanden når de lægger make
up og sætter hår og lægge det ud
på deres egen YouTube-kanal, men
det kan være svært at finde ud
af hvad man må og kan, og hvad
man ikke bør gøre. Eksemplerne fra
børnenes verden er alle relevante og
- spændende - fortalt i øjenhøjde.

GFILU

1

08/05/16 07:04

08/05/16 07:35

Bogen forklarer hvordan man gør
farver mørkere eller lysere, hvad
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Jeg har lige læst

En bragende debut!
Af Merete Flensted Laustsen
LæringsCentret
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”Manden trådte tæt ind til pigens ryg og lagde sin kind mod hendes hår.
Hun reagerede ikke.
Han hviskede noget i hendes øre og lagde så lædersnoren om hendes hals.
Blidt, næsten som et kærtegn.
Manden trak til, men pigen hverken strittede imod eller bevægede sig.
Samtidig råbte jeg igen og igen, at hun skulle flygte, sparke eller slå.
Gøre noget. Bare et eller andet.
Efter nogle meget lange sekunder sank pigen i knæ og landende med ansigtet
ned i skovbundens lag af tørre grannåle.
Manden fulgte med ned, og hun baskede svagt med armene, men formåede
kun at feje lidt af sneen omkring sig væk.
Endelig lå pigen stille.” (s. 10)
Scenen er sat til en forrygende,
blodig, voldelig og barsk episk
trilogi af en helt ukendt debutant.
Det lå ikke lige i kortene, som
nordjyske Malene Sølvsten skriver
på sin hjemmeside, at hun skulle
springe ud som forfatter. Hun
kommer fra CBS og arbejder til
daglig i Finansministeriet, men
heldigvis for os læsere, valgte
Malene at blive forfatter. For sikke
en fuldbåren debut og en af årets
helt store læseoplevelser.
Handlingen udspiller sig i
Nordjylland/Vendsyssel - en eksotisk
kulisse til, hvad der overordnet kan
betegnes som en fantasy, selvom jeg
er i tvivl om, hvorvidt man kan kalde
fortællinger om nordiske- og andre
mytologier for fantasy bare fordi,
der indgår overnaturlige kræfter.
Måske de nulevende asatroende ikke
er begejstrede for at deres tro er i
genren fantasy?
I Ravnsted skal h
 ovedpersonen,
Anne, starte på det lokale
gymnasium. Udadtil er Anne en
enspænder (tænk Lisbeth Salander
uden al elektronikken), hun har ingen
forældre og er under socialforsorgen.
Bl.a. fordi hun er prøveløsladt fra et
ungdomsfængsel.

Anne skriver om sig selv: ”Jeg hedder
Anne. Jeg er sytten år gammel. Jeg har
sort hår. Jeg arbejder på en café. Jeg
er clairvoyant. Jeg kan se folks auraer.
Min bedste ven er en forsvunden
kæmpehund. Jeg er forelsket i en fyr,
der kan tæve tre mænd på et halvt
minut.”
Indadtil er noget helt andet. Anne er
’seer’ og kan se hændelser i fortiden
og allerede i anslaget bliver vi draget
ind i Annes tilbagevendende livagtige
mareridt, hvor hun ser en rødhåret pige
på sin egen alder, blive stranguleret
i en skov. Et mord, der til forveksling
ligner en række bestialske mord på
unge piger i området og mord, der
viser sig at hænge sammen med en
urgammel profeti om Ragnarok.
Og det viser sig at hun er en ufrivillig
deltager i et magtspil, som foregår i
den skjulte verden. Så måske er det
Anne selv, morderen leder efter.
Anne er vant til at folk enten afskyr
eller ser lige igennem hende, hun
har kun sin hund Monster og gamle
ven Arthur. Derfor bliver hun noget
mistroisk og overrasket den første dag
i 1.b, da den gudesmukke Mathias
og den helt igennem flamboyante
Luna, gerne vil være hendes venner.

Og hvad er der med den flotte, mørke
pedelmedhjælper Varnar og alle de
mytologiske skikkelser, der pludselig
er omkring hende? For ikke at tale om
den ihærdige unge politimand Hakim,
som insisterer på at opklare mordene
Både persongalleriet, de mange
verdener og de mange handlingslag
(krimi, thriller, mytologi, kærlighed,
det overnaturlige, martial arts,
mobning, vold, guder og helte fra
flere verdensdele og kunsten at tale
med de døde) er stort, men den
dygtige debutant har formået at
holde alle tråde stramt og har styr
på både plot og karakterer. Sølvsten
skriver i et lækkert sprog og har fint
greb om litterære virkemidler. Her
er tempo, suspense, spydig humor,
sarkasme og ironi - især fra hovedpersonen. Fx kommenterer Anne
på Lunas forhold til farver i påklædningen: ”Så du selvmedicinerer dig
altså med farver” (s. 43).
Ravnenes hvisken 1 er en fornøjeligt
underholdende og spændende
læseoplevelse, og der er alt for
længe til bind 2, som skulle komme i
2017. Men er ventetiden for lang, så
læs Odinsbarn af Siri Pettersen – de
nordiske forfatterinder har kontrol
med både genren og mytologien.
Ravnenes hvisken, 1
Af Malene Sølvsten
Forlaget Carlsen 2016
706 sider

KONSULENT-KLUMMEN

Fra ”materialevurderingsmøder”
til fagprofessionelt fællesskab

Af Kirsten Lenz, Pædagogisk
konsulent, Professionshøjskolen UCC, Bornholm
På Bornholm har vi i
mange år haft tradition
for, at læringsvejlederne
(tidligere skolebibliotekarerne) på øens
skoler er mødtes en gang
om måneden i CFU-regi.
Historisk set var formålet
”materialevurdering” – altså et forum,
hvor man på skift anmeldte skolebiblioteksmaterialer for hinanden, men
for godt og vel fire år siden skiftede
møderne karakter fra hovedsageligt
at dreje sig om materialer til i høj grad
at blive et forum for videndeling og
gensidig kompetenceudvikling – en
slags fagprofessionelt fællesskab.
Vi kortlagde kompetencer på
læringsvejlederniveau. I samarbejde
med lokalafdelingen af Pædagogisk
LæringsCenterForening udarbejdede
vi et kompetencekatalog og med
udgangspunkt i dette katalog
havde vi på samtlige møder et eller
flere oplæg fra deltagerne med
efterfølgende drøftelser og sparring.
Så kom skolereformen med fokus på
målstyret undervisning og den nye
bekendtgørelse for de pædagogiske
læringscentre med fokus på
vejledning.
Det affødte drøftelser på vores
netværksmøder om, hvilke
kompetencer der var nødvendige
for at kunne vejlede i bl.a. læringsmålstyret undervisning. På vegne

af deltagerne henvendte
jeg mig til skolechefen og
foreslog, at vi ansøgte om
at komme i betragtning
til et punkt i ministeriets
udviklingspulje omkring
lokal kapacitetsopbygning. I Skolecentret var
der naturligt nok også et
ønske om at udvikle PLC’s
nye rolle, så ansøgningen
blev skrevet og imødekommet.
I skoleåret 2015/2016 har samtlige
vejledere og ledere på de kommunale
bornholmske skoler derfor deltaget
i et vejledningsforløb med dygtige
konsulenter fra UVM.
En styregruppe bestående af
skoleledere, læringsvejledere og
skolecenterfolk udarbejdede med
konsulenternes hjælp kommunale
målsætninger, som de enkelte skoler
nu arbejder ud fra. De kommunale
målsætninger er:
1. Hver skole har etableret et
pædagogisk læringscenter, som
samler og aktiverer ressourcerne
for det samlede vejlederkorps på
skolen.
2. De pædagogiske læringscentre
vejleder om læringsmålstyret
undervisning og videreudvikling
af de inkluderende læringsmiljøer.
3. Formål og mål for samarbejdet
mellem skolerne (herunder
PLC) og folkebiblioteket er
konkretiseret i en handleplan.
Desuden er der udarbejdet en
fælles kommunal definition af det
pædagogiske læringscenter.

Vejledningsforløbet bestod af tre
kursusgange med vekslen mellem
faglige oplæg og tid til at arbejde
med de enkelte skolers PLC med
sparring fra konsulenterne.
Det er forskelligt fra skole til skole,
hvor langt man i forvejen har været
med PLC, men det er fælles for alle, at
det har været meget nyttigt at være
samlet samtlige ledere og samtlige
vejledere og få en fælles forståelse af,
hvordan man kan aktivere de mange
ressourcer, som skolen råder over i
et fællesskab til gavn for elevernes
læring.
Lige så stor betydning har det haft, at
ledere og vejledere har haft TID til at
sidde sammen og sætte fokus på PLC
på den enkelte skole.
På CFU har vi støttet op om
vejledningsforløbet gennem et
kursus omkring Fagprofessionelle Fællesskaber. Også her har
arbejdsformen været en vekslen
mellem oplæg og arbejde med
eget PLC.
I det kommende år skal
målsætningerne forankres. Vi har på
CFU valgt, at vi ud over at fortsætte
vores netværksmøder for læringsvejlederne sætter fokus på hele
vejledergruppen omkring PLC, så vi
afholder netværksmøder i løbet af
skoleåret, hvor alle læse-, matematik-,
inklusionsvejledere mfl. også deltager.
På den måde forsøger vi at sikre,
at der er en sammenhæng mellem
brugernes behov og det vi kan
tilbyde på CFU.
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Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur 2017:

”Arven fra 1967”
Af Eline Mørch Jensen

Program:

Igen i 2017 står Selskabet for
Børnelitteratur – IBBY Danmark
bag et endags-statusseminar
om børne- og ungdomslitteratur – som på grund af
tilslutningen i år holdes både
øst og vest for Storebælt.

09.00 Ankomst + kaffe + croissant
09.30 Velkomst ved Selskabet for
Børnelitteratur
09.45 Arven fra 1967
ved Torben Weinreich
10.30 Gennemgang af årets (2016)
billedbøger for børn og unge
ved Betina Falsing
11.00 Spørgsmål og diskussion
11.15 Pause
11.30 Gennemgang af årets (2016)
tween-litteratur
ved Bodil Christensen
12.00 Spørgsmål og diskussion
12.15 Gennemgang af årets (2016)
YA-litteratur ved Emil Blichfeldt
12.45 Spørgsmål og diskussion
13.00 Frokost
13.45 Gennemgang af årets (2016)
faglitteratur for børn og unge
af Hans Christian Uth
14.15 Spørgsmål og diskussion
14.30 Opsamling
14.45 Pause
15.00 Litterær og musikalsk
optræden ved Flemming og
Carl Quist Møller
16.00 Farvel og tak

I januar i år afholdt Selskabet for Børnelitteratur i samarbejde med Hovedbiblioteket i København et statusseminar
for fagfolk som bl.a. lærere, læringsvejledere, børnebibliotekarer m.fl. og
andre som er optagede af børne- og
ungdomsbøger under overskriften ”Vue
over årets børne- og ungdomslitteratur”.
Formålet med årets statusseminar var at
tage handsken op fra CfB og forsøge at
skabe bedre overblik over den mangfoldighed af bøger, herunder grafic novels
og tegneserier, der udgives herhjemme
og også at slå ned på nogle af de mest
spændende tendenser på børne- og
ungdomslitteraturområdet.
Desværre var der kun plads til 150
deltagere i år, så en del interesserede
fik ikke mulighed for at deltage,
hvorfor Selskabet for Børnelitteratur
i 2017 arrangerer to statusseminarer i samarbejde med Kulturstationen Vanløse og Dokk1 i Aarhus.
Seminarerne finder sted hhv. fredag
den 20. januar 2017 kl. 9-16 på
Kulturstationen og fredag den 27.1
2017 kl. 9-16 på Dokk1.

Flemming og Carl Quist
Møller alene sammen på
scenen for første gang

Igen vil fokus være på at skabe overblik
over årets (2016) udgivelser og vigtigste
tendenser, hvorfor der vil være en vis
grad af genkendelighed fra i år, men
i 2017 vil der være en genremæssig
(frem for som i år en aldersmæssig)
gennemgang af årets udgivelser og
vigtigste tendenser. Derudover vil
statusseminaret have 50-års-jubilæet for
en række centrale børnebøger som det
overordnede tema (bl.a. Cykelmyggen,
Snøvsen, Silas, Lille Virgil og Halfdans ABC).
Dagen indledes således med oplægget
”Arven fra 1967” af Torben Weinreich, i
dag professor emeritus, grundlægger
af CfB og Forfatterskolen for Børnelitteratur, hvor han også var daglig leder
indtil 2005. Her vil han bl.a. komme
ind på hvad jubilæums-værkerne hver
især og tilsammen kan, hvad der har
givet dem deres klassikerstatus samt
den inspiration de – og måske i sær Ole
Lund Kierkegaard - har givet anledning
til blandt yngre og nutidige kolleger.
Som kronen på værket afsluttes
seminaret med en litterær-musikalsk
optræden med far og søn Flemming
og Carl Quist Møller – i øvrigt første
gang de to stiller op med en solooptræden sammen!

Pris: 1150 kr. (incl. medlemskab
af Selskabet for Børnelitteratur +
abonnement på Klods Hans som
udkommer 4 gange årligt). Reduceret
pris for IBBY-medlemmer: 895 kr.
Bindende tilmelding efter først-tilmølle-princippet senest 1.12.16.
på: www.bibliodan.dk.

