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Det blev den finske ungdomsroman ”Karikko” – tekst: Seita Vuorela, illustrationer:
Jani Ikonen – der blev det første værk,
der blev belønnet med den nyindstiftede
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Seita Vuorela (tidligere Parkkola,
f. 1971) bor i Helsinki, hvor hun arbejder
som forfatter og fotograf. Hun underviser
desuden i kreativ skrivning. Hendes ungdomsromaner er oversat til mange sprog,
blandt andet svensk, engelsk, fransk,
italiensk og tysk. Nordisk Råds børne- og
ungdomslitteraturpris er på 350.000
danske kroner.
Fra Danmark havde man indstillet Kim
Fupz Aakesons billedbog 'Søndag' med
illustrationer af Eva
Eriksson og Oscar
K.'s nyfortolkede
bibel 'Biblia Pauperum
Nova', som er illustreret af Dorte Karrebæk.

Drengelitteraturprisen 2013

Drengelitteraturprisen 2013 blev overrakt
af kulturminister Marianne Jelved og undervisningsminister Christine Antorini på
Bogforum 2013 i Bella Center fredag d. 8.
november. C.C. Rasmussen, fhv. formand
for Danmarks Skolebibliotekarer, har været formand for Udvalget vedr. Drengelitteraturprisen. Og vinderne blev:
1. pladsen og en præmie på 25.000 kr.
gik til Mette Lauritzen for novellen ”De
levende døde”.
2. pladsen og en præmie på 10.000 kr. gik
til Birgitte Bregnedal for novellen ”Den
nye træner”.
3. pladsen og
en præmie på
5.000 kr. gik til
Annette Herzog for novellen ”Lortedag”.

INDHOLD

Hal Koch-prisen 2013

Journalist Jesper Tynell har modtaget årets
Hal Koch-pris, som uddeles af Krogerup
Højskole. Særligt hans arbejde i forbindelse med vedtagelsen af Offentlighedsloven vejede tungt hos en enig priskomite.
Tynell var beæret over hæderen og udtalte
ved overrækkelsen, at han betragtede Hal
Koch-prisen som ”en af de mest fornemme
priser, vi har.” Fordi ”den stædigt (minder
os) om, at vi mister vores demokrati, hvis
vi deponerer magten hos en lille lukket
elite. Fordi den insisterer på, at befolkningen formår at være en del af den demokratiske debat på et langt højere niveau,
end nogen desværre tror.”
Fra ”Højskolebladet” – December 2013

"SIGTATET"
Poesien er min ven

Nordisk Børnebogspris 2013

Nordisk Børnebogspris 2013 er tildelt
forfatteren Jo Salmson (et pseudonym for
Catharina Wrååk) og illustratoren Natalia
Batista for børnebogsserien ”Häxfolket”,
der er udgivet i 2011-2012 af forlaget Bonnier Carlsen. I serien indgår 4 bøger ”De
stulna barnen” (2011), ”Fly Sol, fly!” (2011),
”Magiska krafter” (2011) samt ”Folket som
försvann” (2012). De fire fortællinger er
udkommet i en flot etbindsudgave i 2012.
Nordisk Børnebogspris har været uddelt
af Nordisk Skolebibliotekarforening siden
1985 og har indtil for få år siden været en
honorær pris. Siden 2009 er prisen blevet
uddelt hvert andet år, men til gengæld
følger der nu 15.000
kr. med. Prisoverrækkelsen fandt sted d.
28. oktober 2013 på
Skolforum, Stockholmsmässan. Formand for
Juryen 2013 var Karen
Odegaard, Billund.

Klods Hans Prisen 2012/2013
Årets modtager af Klods Hans Prisen
2012/2013, som tildeles af Selskabet for
Børnelitteratur, IBBY Danmark, er Nina Christensen, leder af Center for Børnelitteratur
ved Institut for Æstetik og Kommunikation på
AU. Nina Christensen er uddannet cand.mag.
i litteraturvidenskab og spansk og PhD med
afhandlingen Den danske billedbog 1950-1999
samt desuden forfatter til en lang række
bøger, artikler og essays med udgangspunkt
i børnelitteraturforskningen, herunder børnelitteraturens historie, analyse og børnelittera-
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turteori. I 2012 udgav hun bogen Videbegær.
Oplysning, børnelitteratur, dannelse, hvor hun
redegør for forbindelsen mellem barndomssynet og børnelitteraturen i skiftende tider.
Medlemskab af IBBY Danmark, som omfatter abonnement på bladet Klods Hans,
koster 250 kr. for
private, 175 kr.
for pensionister/
studerende og
650 kr. for institutioner.

”… jeg har gjort det, fordi det
var en nødvendighed. Der
var indtryk, som skulle have
udtryk på. Jeg har ikke tænkt
– fedt, nu har jeg en spændende historie, nu laver jeg
lige et godt digt ud af det.
Men omvendt er der jo heller
ikke noget, der er uspoleret.
Poesien er min ven, den er
inden i mig, og den presser
sig ind i virkeligheden, det
er ikke omvendt. Det er ikke
virkeligheden, der presser sig
ind i poesien.”
(Digteren Yahya
Hassan til Anna Johansen i Samlerens
Bogklubs medlemsblad Nr. 596)
Deadlines:
Nr. 2: 1. februar: Udkommer primo marts 2014.
Nr. 3: 1. marts: Udkommer primo april 2014.
Nr. 4: 1. April: Udkommer primo maj 2014.
Artikler i Skolebiblioteket dækker ikke nødvendigvis redaktionens og/eller Danmarks Skolebibliotekarers synspunkter.
Forside: Rasmus Meisler
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Godt nyt år!
Ja, det er ganske vist lidt sent at komme med nytårshilsener i februar måned,
men da det på flere områder er et nyt år, vi går ind i på skoleområdet, så synes
jeg, det er i orden, at I alle får de bedste ønsker med på vejen.
I skrivende stund har vi i foreningen både forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love samt forslag til ny bekendtgørelse for skolebibliotekerne til høring. Da begge dele formentlig vedtages og gennemføres
pr. 1. august 2014, er det en ny folkeskole, vi skal fungere i efter sommerferien.
Det skal blive rigtig spændende, for der er bestemt positive elementer i den
reformerte skole, selv om jeg aldrig helt har forstået logikken i, at lærerne skal
forberede mere og mere spændende undervisning, men på mindre tid, samtidig
med at vi skal samarbejde med flere parter. Der, hvor jeg kommer fra, tager samarbejde tid, men det kan til gengæld øge kvaliteten af arbejdet. Det skal blive
interessant at se, hvordan vores bliver organiseret rundt omkring.
Men det mest interessante set fra mit synspunkt er de ændringer, der skal ske
på skolebibliotekets område. Efter 18 år kommer der nu endelig en ny bekendtgørelse på området – en bekendtgørelse vi har sukket efter i mange år. Og den
bekendtgørelse vil beskrive et nyt og langt mere tidssvarende skolebibliotek.
I både lovforslaget og forslaget til bekendtgørelsen benævnes skolebiblioteket som ’pædagogisk læringscenter’, så vi må gå ud fra, at det bliver navnet. Det
er jeg rigtig godt tilfreds med, for det fortæller, at funktionen, ligesom resten af
skolen, har fokus på elevernes læring og ikke bare er et servicecenter. Og det er
med at stille krav til, hvordan vi skal agere i og med det pædagogiske læringscenter. Det er ikke nok blot at sørge for, at taskebøgerne er klar til udlån, eller
at hjælpe med at bestille en bogkasse fra det lokale CFU. Vi skal på banen og
udvikle læringscentret, så det understøtter de mange forskellige processer omkring elevernes læring. Og det skal vi selvfølgelig gøre sammen med ledelsen.
Sammen er vi nemlig bedst! Hvis ledelsen sætter mål for læringscentret, som
er i tråd med skolens udviklingstiltag, så giver det den bedste udnyttelse af de
resurser, der bruges på læringscentret.
En af opgaverne kunne være at det pædagogiske læringscenter skal facilitere
videndeling for det undervisende personale. En anden at fungere som koordinator for de forskellige resursepersoner på skolen.
Men hvordan løfter vi de opgaver? Hvordan fungerer videndeling bedst for en
meget forskellig gruppe af lærere og pædagoger? Og hvordan samler vi funktioner for meget forskellige faglige områder, så det giver mening?
I den tid der kommer, får vi brug for netværk til at udvikle læringscentrene. Det
kan være kommunale netværk, hvor vi kan inspirere hinanden og dele vores erfaringer. Men også i vores forening, hvor vi i et landsdækkende netværk kan trække
på mange forskellige erfaringer. Her kan vi måske nemmere finde andre skoler,
der ligner os i størrelse eller sammensætning, så vi kan inspirere hinanden.
Men da vi skal udvikle skolen i samklang med skolens andre didaktiske vejledere,
synes vi i Danmarks It-vejlederforening og Danmarks Skolebibliotekarer, at der er
brug for et netværk/forum for alle skolens didaktiske vejledere. Et forum hvor man
på kryds og tværs kan diskutere og inspirere til at udvikle
praksis for vejledningen på skolerne. Derfor har vi sammen
inviteret alle de faglige foreninger til et møde i februar måned med henblik på at etablere et sådant netværk/forum.
Det bliver spændende at se, om der er opbakning til idéen.
Jeg håber, det bliver endnu en ny faktor i den ny skole
i 2014!
Godt nyt år!
Birgitte Reindel,
formand for Danmarks Skolebibliotekarer
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afholder generalforsamling
onsdag d. 5. marts 2014 kl. 15.00
på Best Western Golf Hotel Viborg,
Randersvej 2, 8800 Viborg
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af konferencen
”Fremtiden er her. Digital læring og formidling”
Dagsorden i flg. vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden
lisbeth.thue@skolekom.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Lisbeth Thue
Formand

Danmarks Skolebibliotekarer
Lokalkreds Nordjylland
Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag den
20. marts 2013 kl. 16:30 på Feriecenter Slettestrand,
Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev
Dagsorden ifølge vedtægterne, som du finder via dette link:
http://www.emu.dk/gsk/skolebib/org/amter/nord/vedt_nord2011.pdf
Under generalforsamlingen serveres en let forfriskning.
Punkter til dagsordenen sendes senest torsdag den 06. marts 2014
til Terkel Jessen Jensen, Godske Lindenovs Vej 31, 9210 Aalborg SØ,
- e-mail: terkel.jessen.jensen@skolekom.dk
Med venlig hilsen
Lokalkredsbestyrelsen
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Få opgaver til 250 bøger i et år for kr. 529,9004

DE STORE FAGBØGER er overskuelige og beskriver de
forskellige emner bredt og nuanceret. Serien udfordrer de
sikre læsere med masser af faglig viden inden for bl.a. historie,
religion, geografi, biologi, teknik og videnskab. Bøgerne er
skrevet af danske forfattere og tilrettelagt for elever fra 11 år.
På fagliglaesning.dk kan du med et årsabonnement hente
opgaver til alle titler i serien.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

Özlem Cekic savner nogle
børnebøger, som henvender sig til nydanske piger,
der også har deres at slås
med, men ikke fylder så
meget som de vrede drenge, der brænder containere
af eller læser digte højt.
For et års tid siden henvendte Gyldendal sig til Özlem Cekic og spurgte, om ikke hun kunne tænke sig at
skrive en børnebog for de 8-10-årige.
Først tænkte hun ”Aj, jeg kan da ikke
skrive en børnebog”, men så blev hun
klar over hvilken fantastisk mulighed
det var for at få en gruppe børn i tale,
man ellers ikke hører så meget til: De
stille og veltilpassede piger blandt
nydanskerne.
- Pigerne bliver alt for ofte glemt og
deres problemer fylder ikke nær så
meget som drengenes, selvom deres
kamp måske er lige så svær og mere
ensom. Da jeg også er et politisk
engageret menneske, tænker jeg
meget over, hvad jeg kan gøre for
at synliggøre pigernes problemer.
Og så var det jo en helt oplagt ide at
skrive en børnebog, for der mangler
nogle bøger, der henvender sig til
de nydanske piger. Og der mangler
ikke mindst nogle rollemodeller, de

kan spejle sig i, siger Özlem Cekic.
- Oven i købet viste det sig så at være
rigtig sjovt at skrive for børn. Men det
var vigtigt for mig at det lige netop
var dem, de stille og veltilpassede
piger der går ensomt rundt med
deres problemer, jeg ville skrive om,
tilføjer hun.
Ayses pyjamasfest udkom i oktober
2013 og er første bog i Vild Dingoserien. Den handler om pigen Ayse,
som ikke må overnatte hos sine
veninder Louise og Anne for sine
forældre, der er bange for at der
også kommer drenge og at børnene
vil drikke øl. Veninderne udtænker
derfor en plan, som skal få deres
forældre til at tale sammen, ud fra en
forventning om at hvis først de lærer
hinanden at kende, vil Ayses forældre
ikke kunne sige nej til pyjamasfesten.
Özlem Cekic har netop færdigskrevet anden bog i serien, som hun
dog ikke vil løfte sløret for, hvad
handler om. Kun at pigen Ayse bliver
ved med at være hovedpersonen,
ligesom der fortsat mest er fokus
på pigernes problemer. Teksten er
nu givet videre til illustratoren Runa
Steppinge, som også tegnede billederne til Ayses pyjamasfest. Et særdeles vellykket match mellem den
naturlige og utvungne sprogtone,
som heldigvis er helt uden løftede
pegefingre og politisk korrekthed,
på den ene side, og de florlette,
farverige og varme illustrationer på
den anden side.

Pigerne i fokus

- Man hører også lidt om Ayses brødre, om deres problemer med at tolke
for forældrene for eksempel, men det
er hverken dem eller forældrene bøgerne først og fremmest skal handle
om, men netop Ayses frihed og ret til
at blive behandlet på samme måde
som sine brødre. Det er jo også pigerne selv, ikke forældrene, der løser
problemet omkring pyjamasfesten
– eller man kan sige at løsningen
på problemet er, at Ayse har de her
to superseje danske veninder, siger
Özlem Cekic.

Tager du udgangspunkt i egne
erfaringer, når du skriver om
Ayse?
- Problemstillingen i den første bog
kender jeg fra min egen barndom,
ja. Jeg var enormt vred på mine
forældre over at jeg ikke fik lov til at
deltage i pyjamasfester, fødselsdage og lejrskoler. Mine brødre måtte
alt, og senere også min lillesøster,
men jeg var den første pige og
måtte bane vejen. Da jeg kom til
Danmark som 10-årig var der slet
ingen rollemodeller, jeg kunne lære
noget af.

Hvad var begrundelsen for at du
ikke måtte deltage – og gik du
selv i clinch med dine forældre?
- Når jeg plagede dem og spurgte
hvorfor jeg ikke måtte komme med,
sagde min far, at han var bange for

at der var drenge med. Når klassen
skulle på lejrskole troede han, at de
voksne ville drikke og ikke kunne
passe ordentligt på os.

Så deres restriktioner var ikke
bare udtryk for konservatisme,
men også omsorg?
- Helt sikkert, men samtidig byggede
de på fordomme og uvidenhed om
forholdene og kulturen her. Derfor
var – og er - jeg også vred på skolen
over at de ikke gjorde noget ved det.
Hvorfor var det for eksempel mig
og ikke mine forældre, der skulle
fortælle dem, hvorfor jeg ikke kunne
være med? Hvorfor spurgte de ikke
mine forældre hvad problemet var?
Hvorfor fortalte de dem ikke, hvor
vigtigt det var for deres datter at
deltage i det sociale?

Hvorfor tror du lærere og forældre er tilbageholdende med at
blande sig?
- Det kræver meget at blande sig
og insistere på dialogen, men det er
utrolig vigtigt at gøre det alligevel, for
hvis børn ikke griner sammen er det
også sværere at komme til at græde
sammen. Når man har en relation,
kommer man nemmere tæt på hinanden, siger Özlem Cekic og tilføjer:

- Men jeg vil ikke slå nogen oven
i hovedet med bogen. Tværtimod
handler det om at præsentere
læserne for nogle ideer og tilbyde
dem nogle redskaber. Der er ikke én
rigtig måde at gøre tingene på, men
meget forskelligt, man kan gøre.
Først og fremmest spørge hvorfor.
Hvorfor må jeres piger for eksempel
ikke komme med til fødselsdag? Er
det fordi der ikke er råd til gaver?
Fordi det er pinligt at åbne sit hjem

- Jeg har brugt utrolig meget tid på
at indhente det sociale i frikvarterene, men tænk engang hvis nogen
havde foreslået min far, at han kunne
tage med som frivillig, så han kunne
holde øje med at alt var i orden …

Bange for at blande sig

Ifølge Özlem Cekic var og er skolen
alt for ofte bange for at gå tæt på og
blande sig, men hun understreger
at alle parter har et ansvar for at
tingene udvikler sig i den rigtige retning, sådan at de nydanske piger får
samme rettigheder og muligheder
som drengene for eksempel.

Pigerne bliver alt for ofte glemt og deres problemer fylder
ikke nær så meget som drengenes, selvom deres kamp
måske er lige så svær og mere ensom, mener Özlem Cekic.
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for andre mennesker? Hvad er det
de er bange for?

hvis jeg var med som tolk. Og det
gad jeg ikke altid.

Etniske danske lærere og forældre oplever måske at det
kan være svært at nå nydanske
forældre, for eksempel fordi de
ikke går på forældreintra eller
kommer til møder og sociale arrangementer …

- Som barn følte jeg det rigtig pinligt
når jeg skulle tolke for dem, også
hos lægen eller myndighederne, og
der er jo også risiko for at der opstår
misforståelser når børnene tolker.
Omvendt har jeg også været med til
forældremøder hvor deres sad op til
syv professionelle tolke, det betød så
at lokalet næsten var fyldt til bristepunktet af nydanske forældre. Rigtig
smart!

- Ja, og så må man tage fat i problemet og prøve at gøre noget ved det.
Det kan godt være at det ikke lykkes
hver gang, men man skal gøre forsøget. Dengang jeg arbejdede som
tolk på Nørrebro for mange år siden,
blandt andet på en masse forskellige skoler, sad vi nogen gange og
ventede på nydanske forældre, som
ikke mødte op til skolehjem-samtaler. Efter 15 minutter sagde jeg til
læreren ”kom, nu tager vi hjem til
dem og banker på deres dør”. Reaktionen var næsten altid ”nej, det kan
vi da ikke”. Men det kan man og det
gjorde vi, ikke hver gang naturligvis,
men når der var gode grunde til det,
siger Özlem Cekic og fortsætter:
- At behandle folk lige, betyder
ind imellem at man må behandle
dem forskelligt. Fordi vi kommer fra
forskellige steder og ikke altid umiddelbart forstår hinanden, hverken
kulturelt eller sprogligt. Ligesom der
kan være store sociale problemer i
nogle af hjemmene. Min far gik for
eksempel kun til forældremøder,

Fordomme på begge
sider

Ifølge Özlem Cekic er det mindst lige
så ofte kulturelle som sproglige forskelle, der skygger for forståelsen og
dialogen, blandt andet fordi mange
nydanske forældre ikke til fulde forstår hvor central en rolle det sociale
liv spiller for deres børns trivsel:
- De forstår måske ikke hvor meget
man som barn kan føle sig udenfor,
når man ikke er med til alt det sjove
som fødselsdage, pyjamasfester eller
lejrskoler. Måske ved de ikke engang
hvad en lege- eller madgruppe er,
men så skal de altså have det forklaret, mener Özlem Cekic.
- Jeg kan huske en pige fra min søns
klasse, som aldrig fik lov til at komme
med til fødselsdage. En dag ringede
jeg til hendes mor og sagde ”jeg
tager hende med i bilen og afleverer

hende igen efter festen”. Hendes mor
sagde ”nej, det går ikke” og ”vi har
ingen gave”. Men jeg pressede på og
tilbød at købe en gave. Det endte
med at pigen kom med og selvfølgelig havde hun det rigtig sjovt med
sine kammerater. Siden den dag var
hun med hver gang der blev holdt
fødselsdag i klassen.
Özlem Cekic pointerer at løsningerne
kan være af vidt forskellig karakter,
som eksempelvis på Sjællandsgades
skole, hvor lederen ikke ønskede at
skolen var et museum der lukkede
klokken 16, men ville have et sted
der var åbent for alle elever og deres
familier, når de havde brug for at
mødes – for at lave mad sammen,
snakke, grine eller holde fødselsdag
for eksempel. Andre muligheder
kan være at klumpe fødselsdagene
sammen fire gange årligt, så børn
og forældre kan gå sammen om at
arrangere fælles fester, at indføre gavemakkere eller fastsætte et gavebeløb på to femmere pr barn, som alle
trækkes på lang snor - en ide som vel
i virkeligheden er noget mere festlig
end bunkerne med plastic-legetøj fra
BR og Tigerbutikken.
- Det vigtigste er at vi er i dialog og
ikke lader fordommene styre os, for
så kommer vi ingen vegne. Og der
er jo uvidenhed på begge sider, som
man også kan se i min bog. Ayses
far tror alle danskere drikker, fordi
de danskere han især ser er dem,

der sidder og drikker øl på bænken.
Louise og Annes forældre er ved at
falde over deres egne ben fordi de
har en masse forestillinger om hvordan Ayses forældre er, og det synes
børnene jo er mindst lige så pinligt.
Med tiden har Özlem Cekic også
selv måttet sluge et par kameler på
grund af sine egne fordomme om
danskerne:
- Engang lykkedes det for eksempel
min egen søn at bilde mig ind, at
danskernes måde at holde jul på
gik ud på at I alle sammen købte et
juletræ den 1. december, hvorefter I
dansede rundt om det hver morgen
og sang sange inden I tog i skole og
på arbejde. Og jeg troede faktisk på
det!

Det går for langsomt

Ayses pyjamasfest er illustreret af
Runa Steppinge, et særdeles vellykket match mellem den naturlige og
utvungne sprogtone og de florlette,
farverige og varme illustrationer.

min mor gik kun i skole til og med
3. Klasse. Begge har haft ufaglærte
jobs her i Danmark, du ved inden for
rengøring og transport og den slags,
men alligevel har de også flyttet
sig kulturelt, siger Özlem Cekic og
fortsætter:
- For en del år siden da min far hentede min lillebror ude i lufthavnen
efter en studietur, sagde han pludselig til mig, at han var ked af, at han
aldrig havde ladet mig tage af sted
på lejrskole ligesom mine brødre. Det
fik mig faktisk til at græde at han reelt
sagde ”undskyld” for ikke at have behandlet mig som ligeværdig, husker
Özlem Cekic.

I forhold til uvidenhed og fordomme betyder det vel en del
hvor længe man har gået i skole
og hvilken baggrund man har
– om man for eksempel er fra
landet eller Istanbul?

I dag er hun selv mor til tre børn, to
drenge og en pige, Furkan på 15, Yasmin på 6 og Yusuf på 4. Hun er fraskilt
og gift igen, uddannet sygeplejerske
og har siden 2007 siddet i Folketinget
for SF.

- Det er helt klart sværere at følge
med udviklingen, når man kommer
fra en lille landsby til en by som København, hvor alting går så hurtigt.
Og ja, kulturen ændrer sig når man
tager en uddannelse. Langsomt, men
sikkert. Mine forældre er kurdere og
kommer fra landet i Tyrkiet, min far
var hyrdedreng og forældreløs, og

Så selvom du ikke havde nogen
seje rollemodeller at se op til, blev
du mønsterbryder alligevel …
- Ja, men så skulle du bare se min
datter! Hun finder sig ikke i noget
som helst fra sine brødre og kunne
aldrig drømme om at lade dem
bestemme over sig. Hvorfor ikke?

Jo, for hun kan da selvfølgelig det
samme som dem og er lige så sej!
Da jeg læste Ayses pyjamasfest højt
for hende var det også ret sjovt at
se, at hun slet ikke genkendte Ayses
problemer.
Özlem Cekic har dog også læst bogen højt for nydanske piger, som ikke
hævede et øjenbryn eller blev det
mindste forbavsede over at høre om
forskelsbehandlingen mellem drenge
og piger, ganske enkelt fordi den var
hverdagskost for dem i deres familier
og miljøer. Hun lægger til:
- Der er sket en masse på alle områder siden jeg kom hertil med
mine forældre for 27 år siden. Der
en ligestillingskamp i gang, hvor de
nydanske piger buldrer frem på de
videregående uddannelser og insisterer på deres rettigheder. De bliver
senere gift og bestemmer selv med
hvem og de får også børn senere. Så
der sker noget, det gør der virkelig,
jeg vil bare gerne have det skal gå
endnu hurtigere!
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Fagdag

om digitale læringsressourcer

Af Isabel Mossing og Lisbeth Gade,
Skovbrynet Skoles skolebibliotek

Det handler om videndeling. Om videndeling
blandt lærere. Om digitale
læringsressourcer og en
skole, som med et er blevet
en digital profilskole med it
og med fokus på kreativitet
og innovation.
Hvordan får man hurtigt lukket op
for det hav af ressourcer, der ligger
gratis på nettet, kan hentes som apps
eller skolens digitale abonnementer?
Hvordan får man delt med hinanden?
Og hvordan får man mod på at bruge
det i undervisningen?
På Skovbrynet skole har alle lærere
og elever fået iPads. Det er en udvikling, der medfører nye muligheder
for mangfoldige læringsaktiviteter i
forskellige læringsrum med forskellige medier. Dette udfordrer skolens
traditionelle opfattelse af såvel læring som pædagogik. Og der er nok
at gå i gang med.
For at komme godt i gang har vi
på Skovbrynet skole indført fagdage,

hvor de digitale læringsressourcer er
i fokus – men på en sjov og ander
ledes måde. Formålet med en fagdag
er at få alle faggrupper og alle lærertyper i gang med at bruge nye typer
af it i undervisningen.

Brud med barrierer

Målet er også at bryde den barriere,
som nogle lærere oplever med it.
Måske fordi de synes, at de selv skal
kunne mestre de digitale værktøjer,
inden de bruger dem i undervisningen. Ved at skolens lærere selv
underviser kolleger, åbnes der op
for en mere uformel læring, som
kan overføres på den måde, vores
elever i forvejen lærer/leger sig
gennem den digitale verden på. Der
åbnes op for, at ”mesterlæreren” ikke
nødvendigvis er den klogeste på alle
områder, men at vi alle kan lære af
hinanden
Det handler om at turde. At udfordre lærerrollen og lade eleverne
være meddesignere af deres egen
læring. Det nyskabende er, at det
ikke altid er den voksne, der ved/
kan bedst. Børn (og kolleger) med
særlige ressourcer og kompetencer
har mulighed for at blive ”mesterlærere”.

Det samme princip gør sig gældende
i den mediepatrulje, som vi også på
skolens læringscenter har startet op
på skolen. Her er det elev til elevlæring. Faktisk er skolens medie
patrulje et godt forbillede for skolens
lærere, hvad angår videndeling.

Hvordan en fagdag kan
forløbe

Rent praktisk møder alle lærere op i
tre timer.
14.00-14.15
Intro fælles
14.20-15.20
Workshop 1
15.20-15.35	Pause med fantastisk
forplejning
15.40-16.40
Workshop 2
16.45-17.00
Fælles afslutning
Efter en kort intro kommer alle
lærerne igennem to workshops,
hvor en kollega ”lukker op” for og
kort demonstrerer et udvalgt digitalt
værktøj. Gennem lærer til lærervejledning leges og eksperimenteres
der med dette værktøj i en sådan
grad, at lærerne allerede dagen efter
kan inddrage netop dette værktøj i
undervisningen.
Mellem de to workshops serveres
god forplejning i pausen, for det er
vigtigt, at alle føler sig godt tilpas,

Det nyskabende er, at det ikke altid er den voksne, der ved/
kan bedst. Børn (og kolleger) med særlige ressourcer og
kompetencer har mulighed for at blive ”mesterlærere”.

og dagen slutter med en kort evaluering, så de næste fagdage kan
forbedre konceptet.

Udvikling af fagdage

Og konceptet kan og skal udvikles.
Man kunne fx lave fagdage med
fokus på enkelte fag og/eller særlige
områder som fx det tema, som hele
skolen arbejder med. Man kunne
låne lærere fra andre skoler i kommunen, hvis der er en særlig læringsressource, som mestres af en lærer
på naboskolen. Man kunne inddrage
mediepatruljens elever til at undervise skolens lærere, osv.
På læringscentret/skolebiblioteket
har vi lavet en del forarbejde før

vores første fagdag. Det var vigtigt,
at der var mulighed for, at lærerne
kunne ønske sig en bred vifte af
workshops. Det skulle være ”undervisere” fra egne rækker på hver workshop. Alle skulle have en invitation
og grundig information om målet,
så alle var forventningsafstemte. Vi
skulle lave en oversigt over egnede
lokaler, og endeligt var det vigtigt
med en slutevaluering, som kunne
bruges til noget, var kort og kontant.

Videndeling

Vi ser det som læringscentrets helt
centrale opgave at formidle, vejlede
og videndele i/med alle materialer
– såvel analoge som digitale – og
få dem til at sprede sig som ringe i

vandet. Derfor er fagdagen blot én
måde at gøre det på. Vi har desuden
udarbejdet blogs, dels en til elever,
hvor de hurtigt og nemt kan danne
sig et overblik over skolens digitale
abonnementer og tilkøbte apps samt
se relevante nyheder, søge på skolebibliotekets søgebase, m.m.
På bloggen er alt samlet, og de kan
hurtigt klikke sig videre ud i værktøjer, m.m. Dels har vi en blog til lærere, som kan det samme. Alle elever
og lærere kan via disse blogs klikke
sig ind på skolens mediepatrulje og
der se, hvilke digitale læringsressourcer, der er blevet gennemgået,
og hvilke elever, der er ”mester
lærere” i den.
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Af Bent Rasmussen, fhv. redaktør af
Skolebiblioteket

Projekt BIBIT er et to-årigt
udviklingsprojekt for 7.-9.
årgang med støtte fra Kulturstyrelsen i 2013-15. Et
pilotprojekt blev afviklet i
skoleåret 2012-13. Godt 200
elever og seks lærere er involveret. Projektet kører hver
tirsdag fra kl. 13-15.
Projektet skal sætte fokus på elevernes uformelle kompetencer inden
for medieområdet, deres selvstændighed, samarbejdsevner og kreative
evner. Professor Stephen Heppell, der
har specialiseret sig i brugen af ICT i
undervisningen, er den kreative kraft
på BIBIT. Han er til daglig professor
på Bournemouth University i England.
Jeg gæster Hvinningdalskolen en
dag i september 2013, hvor 7.-9. klasserne skal møde Stephen Heppell til
en forelæsning i skolebiblioteket, der
er lyst, venligt og fleksibelt indrettet,
så hylderne kan rulles væk og erstattes med siddepladser. I et hjørne
står en ”transformatorstation”, der
kan benyttes til forskellige formål.
Der er højt til loftet, en hems med itarbejdspladser, et lokale til billedbøger med sofaer, lænestole og meget

fine billeder på væggen med temaet
”Frøken Ignora” kreeret af 3. årgang.
Rigtig flot arbejde!
Stille og roligt kommer eleverne på
plads og klapper spontant, da Heppell træder ind efter en hastig taxatur
fra Kjellerup. Han starter med at tale
om, at ro er vigtigt hvis man skal
have et godt læringsmiljø, og viser
masser af spændende eksempler
på klasserum fra hele verden. Han
foretager også et hurtigt tjek på, hvor
mange elever der hver dag prøver
at undgå at bruge skolens toiletter.
Resultat: 75 % af eleverne!
Og hvad medfører det så? Koncentrationstab >>> intet vand >>>
ingen toiletbesøg. Der kommer
masser af gode forslag til udbedring af toiletterne fra eleverne:
Lys, større rum, mere varme, ingen
edderkopper … Og Stephen
Heppell serverer gode ideer til indretning af klasserum, der kan give

Professor Stephen
Heppell motiverer
både børn og
voksne til at turde
tænke anderledes og ud over
de rammer, der
omgiver en, både
fysisk og indholdsmæssigt.

bedre læringsmiljøer: Kvalitet gør
en forskel, detaljer gør en forskel,
effekter gør en forskel, kreativitet og
leg er vigtigt … Just be silly - don´t
be afraid…

Leg med læringsbegrebet
Om baggrunden for BIBIT siger
pædagogisk leder Tine Sax (TS) og
koordinator for projektet og skolebibliotekar Karen Fransen (KF):

TS:- Jeg tror, vi har fået inspiration
mange steder fra. Det har hele tiden
handlet om, at vi ville lege med
læringsbegrebet, afdække nye sider
af det måske, men det har også været
et spørgsmål om at forlænge den
læringstid, eleverne har på skolen,
uden at det nødvendigvis skulle
være en lærer og en klasse og et fag.
Hvordan kunne vi lave et projekt, der
kunne imødekomme vores ønske
om, at eleverne havde mulighed for
at arbejde efter skoletid? Altså et
spørgsmål om læring og læringstid.

Sidste år var der et hold
drenge, der ville arbejde med computerspil og programmering,
som ingen af de voksne
havde forstand på. Det
var en fantastisk god
situation, at det kun var
drengene, der kunne.

KF:- Jeg har et tredje ben, som er også
er vigtigt for mig, nemlig at skolebiblioteket/læringscentret kan gå ind og
være en aktiv skoleudviklingspartner
i et sådant projekt. Med andre ord: jeg
vil gerne vise, at det gør en forskel at
have et velfungerende skolebibliotek,
hvis fagmål dybest set er Faghæfte 47
(”Elevernes alsidige udvikling”) og 48
(”It- og mediekompetence i folkeskolen”) og bekendtgørelsens indhold
ikke at forglemme.

Hvad går udviklingsprojektet
ud på?
TS:- Helt overordnet kalder vi det et
kulturforandringsprojekt. Det handler
om, at vi gerne vil have, at eleverne
forlader skolen lige så nysgerrige,
som da de startede i skolen. Det er
ambitiøst, men det er også meget
velment. Nysgerrigheden efter at lære
er helt afgørende for at klare sig godt
i uddannelsessystemet. Så et kulturforandringsprojekt, der handler om,
at vi gerne vil stille skolens rammer
til rådighed i et større omfang end
tidligere, herunder skolebiblioteket,
så eleverne bliver optaget af at lære.
En læring, som tager udgangspunkt i
eleverne og deres egen motivation.
KF:- Jeg har lige læst, at man er
begyndt at erstatte ordet motivation
med mening. Det, man arbejder
med, skal være meningsfuldt. Andre
skal kunne have glæde af det, jeg
laver. Man skal kunne se, hvorfor det

er vigtigt at arbejde
med dette eller hint.
Jeg synes faktisk, at
erfaringerne fra pilotprojektet allerede viser
en større ansvarsbevidsthed hos eleverne.
Hvor vil jeg som elev
gerne hen? Hvad er det,
jeg kan? Bliver jeg taget
alvorligt og lyttet til.

Forbindelse til virke
ligheden

TS:- Derfor ligger der bl.a. også et
krav om, at elevernes problemstillinger skal være autentiske, altså med
en klar forbindelse til virkeligheden –
eller uden for eleverne selv. Desuden
ligger der et krav om formidling
i form af en medialisering eller et
multimodalt projekt, som gør, at man
skal fortælle andre om det, man er
nået frem til.
KF:- Vi har faktisk skærpet kravet
om en målgruppe, så det tydeligt
fremstår, hvem elevens projekt retter
sig imod. Det er en relevant måde at
tænke på – også når det drejer sig
om eleverne.

I skriver, at der skal fokus på elevernes uformelle k
 ompetencer
inden for medieområdet,
på deres selvstændighed,
samarbejdsevner og kreative
evner. Det gælder vel også i de
traditionelle fag?

TS:- Ja, det har du ret i, men vi må
også sande, at i de traditionelle fag
er man bundet rigtig meget op på de
fælles mål. Man er lidt presset mht. at
dokumentere, at man gør det godt,
og selv om vi har italesat, at vi ikke
”kun” vil undervise til de nationale
tests eller afgangsprøverne, så er der
altså en risiko for, at man alligevel
kommer til at gøre det i de traditionelle fag.
- Det, vi så gør i projektet, hvor der
ikke er nogen fælles mål, er, at det er
muligt at lege – vi kan give rum for,
at elevernes uformelle kompetencer
kommer i spil i en sådan grad, at den
læring kan trækkes ind i de traditionelle fag, brede sig ud og vokse her.
Det fremgår også af vores projektbeskrivelse. Vi vil nemlig meget gerne
profitere af alt det, eleverne lærer, når
de ikke går i skole. Det kunne være
stort.
KF:- Og det er noget, der tager lang
tid. Vi håber at kunne måle en effekt
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Tine Sax og Karen Fransen med blomsten,
hvis støvdragere er eleverne og de skærmende
kronblade de voksne. Ordene er: Koordinering,
Trivsel, Faglighed, Medier og Skolebiblioteket

i løbet af de to år, projektet kører,
men jeg tror, det er lidt mere langsigtet, om man vil kunne konstatere
en effekt ind i fagene. Fx når en elev
siger: ”Jeg er blevet bedre til at lave
film, og det kan jeg bruge i dansk.”
Om de også lærer så meget, at de
kan være med til at forandre måden
at lære på i dansk, er nok meget
ambitiøst.

Jeg har hæftet mig ved at I skriver refleksion og bevidstgørelse,
og at I nævner kompetencer frem
for indhold – er indholdet helt
ligegyldigt?
KF:- Når vi har gjort det, er det i en
erkendelse af, at eleverne skal have
fuldstændig frit spil, og det er en god
øvelse at forsøge at tænke, hvilke
kompetencer man gerne vil have i

Tine Sax, f. 1974, er Hvinningdalskolens pædagogiske leder.
Uddannet lærer i 1999 med
linjefagene matematik, engelsk
og fysik. Blev pædagogisk leder
i 2009, men overtog skolelederstillingen i efteråret 2013.

spil, frem for: hvad skal vi lave? Det er
en god øvelse for en faglærer, hvor
man ofte tænker i temaer, m.m. Vi bør
tænke meget mere på, hvad skal vi
lære? Vi vil selvfølgelig også have fokus
på kvaliteten, og det vil vi indlægge
som nogle ”pitstop” undervejs, hvor
eleverne skal forholde sig til processen.

Elevernes ideer

Overskrifterne på elevernes projekter
er fx ”Movellas”, ”Eget projekt”, ”Liv
på Kierkegården”, ”Survival”, ”Musik”,
”Computerspil og programmering”,
”Life Balance”, ”Nysgerrig Per” og
”Filmlinjen”… Alle meget fine oplæg,
som kan ses på skolens hjemmeside.
Man kan vælge helt frit, dog skal man
arbejde sammen med andre. Det er
klart et dilemma, mener Karen Fransen, men samtidig kan man ikke bare
lade nogen være til overs, men er
mere opmærksomme på gruppedannelserne end i pilotprojektet.

I er meget åbne mht. elevernes
muligheder for at tilføre nye
elementer til projektet?
TS:- Det er en generel udfordring
for hele lærerstanden at turde slippe
tøjlerne en gang imellem. Man behø-

Karen Fransen, f. 1956, lærer
1981 med linjefagene historie,
håndarbejde, hjemkundskab,
skolebibliotekar fra 1987. Fra
2000 ansat på Hvinningdalskolen. Skolebibliotekar og koordinator for alle støttefunktioner
på skolen, AKT-vejlederne,
IT-vejlederne, læsevejlederne
mv. Fra 2013 har Karen Fransen
udelukkende været beskæftiget som skolebibliotekar og
koordinator.

ver ikke at have styr på det hele. Det
er en voksenlæring, som vi håber at
kunne se i løbet af projektet.
KF:- Læreren skal være konsulent og
vejleder, og det bruger vi en del tid
på at diskutere og reflektere over –
det er faktisk ikke spor nemt. Sidste
år havde vi fx et hold drenge, der ville
arbejde med computerspil og programmering, men ingen af vi voksne
havde en snus forstand på det. Det
var en fantastisk god situation, at det
kun var drengene, der kunne.
- Det var lidt af en øjenåbner, og de
kunne faktisk rigtig meget mere,
end vi troede. At de så fik brug for
hjælp, og at vi måtte søge hjælp på
Animationsskolen i Viborg, er en
anden sag, men vi lærte noget af
situationen. En af de drenge, en lidt
genert type, der havde valgt computerspil og programmering, kom
her i starten af skoleåret og fortalte,
at han faktisk havde kreeret et fuldt
færdigt undervisningsforløb. Det
illustrerer også det element, at vi
gerne vil have, at de lærer af hinanden. Videndeling, you know!

Et overlevelsesprojekt

TS:- Professor Stephen Heppell er
med til at motivere både børn og

voksne i forhold til at turde tænke
anderledes og ud over de rammer,
der omgiver en, både fysisk og indholdsmæssigt. Han skal inspirere og
provokere.
KF:- Han har allerede været til meget
stor inspiration.
TS:- Vi har også Steen Lembcke med.
Han er lektor og leder af Væksthuset
på læreruddannelsen i Silkeborg.
Han opfatter selv sin medvirken
som at være med i et læringslaboratorium og er enormt optaget af
multimodalitet. Hvis vi fx bringer
vejledningsbegrebet i spil, byder
han også ind med sin viden på dette
område. Han har også bragt nogle
lærerstuderende med ind i projektet, bl.a. de studerendes bachelorprojekter, så teori og praksis kan
bringes i spil. Desuden laver han
følgeforskning på vores projekt, fx
med fokusgruppeinterview og ved
at følge nogle grupper meget tæt.
Han kan i forhold til sin rolle tillade
sig at fokusere på nogle elementer,
og det kan være en stor berigelse for
de deltagende lærere. I øvrigt udvikler behovet for hjælp udefra sig hele
tiden, og det er selvfølgelig indlysende at hente relevante personer
ind som hjælpere i den udstrækning,
vi har ressourcer til det.

I vil arrangere en lokal BIBITmesse i foråret 2014. Hvad skal
den gå ud på?
TS:- Vi har to overskrifter, nemlig det
lokale, hvor eleverne præsenterer
deres produkter eller projekter. Desuden vil skoleafdelingen i Silkeborg
lave et Stephen Heppell-arrangement i foråret 2014 med titlen ”Be
very afraid!”, et koncept, hvor man
får tre minutter til at fremlægge sit
projekt/synspunkter for et panel af
erhvervsfolk. Så vi forestiller os, at det

kunne være en udfordring for nogle
af vores elever at være med her.

Ledelsen må også have en intention med at gå ind i BIBIT?

Måling af effekt

TS:- Man kan vel sige, at projektet er
en del af vores læringscentertænkning, men det er et meget godt
eksempel på, at man kan lave noget
anderledes, der bliver koordineret
af en person, der som Karen har berøring med de andre områder, vi har
gang i. Karen kan som koordinator
være med over det hele og skabe
overblik i et tæt samarbejde med
ledelsen. Det handler om at skabe
sammenhæng.

KF:- Pædagogisk konsulent Karl
Aage Baarstrøm i Skoleafdelingen
skal evaluere projektet og det vil
efter al sandsynlighed blive med en
række elev- og lærerinterviews helt
tilfældigt udvalgt. Desuden vil Steen
Lembcke lave et aktionslæringsforløb
med et nærstudium af nogle enkelte
gruppers arbejde. Desuden arbejder
produktionsskolen på en dokumentarfilm om projektet. Alle elever har i
øvrigt skullet skrive et ”forventningspapir”, og det vil der naturligvis også
blive taget udgangspunkt i.

I BIBITs projektbeskrivelse står
der at et af formålene er at vise
læringscentrets berettigelse i
fremtidens skole. Det lyder
næsten som et ”overlevelses
projekt”?

På en væg uden for skolens kontor
hænger et smukt billede af en blomst
med en mængde støvdragere (eleverne) og skærmende kronblade (de
voksne). Ordene er Koordinering (UU,
SSP, PPR, Sundhedsplejen…), Trivsel
(AKT-holdet…), Faglighed (Faglige
vejledere…), Medier (it Boards…) og
Skolebiblioteket (Læremidler…). Det
er hele dette hold af ressourcepersoner, som er en af Karen Fransens
vigtige og spændende koordineringsopgaver.

KF:- Ja, i hvert fald kan man konstatere, at det klassiske skolebibliotek
er under store forandring i disse år.
Måske bliver opgaverne nogle helt
andre, men det at skabe et frirum, at
Obs! Læs anden del af interviewet
være et pædagogisk laboratorium og
i næste nummer af Skolebiblioteket.
en vigtig skoleudviklingspartner bliver afgørende
vigtigt. Det er
jo også det, der
Hvinningdalskolen ligger i Silkeborg og har 764 elever.
plæderes for i
Udgangspunktet er ifølge skolens hjemmeside det
Danmarks Skotrygge og forpligtende fællesskab for det enkelte barns
lebibliotekarers
værdifulde vækst og udvikling som menneske. Det er en
læringscenterskole, hvor den styrende vision er at danne eleverne ikke
pjece fra 2009.
alene til et arbejdsliv, men til at leve et aktivt og engageJeg synes også,
ret menneskeliv i et demokratisk samfund, og hvor alle
det er vigtigt at
børn møder muligheden for at udvikle forudsætninger
få elevernes læfor at kunne opleve glæde ved de værdier, der har værdi
ring ind som et
i sig selv. Hvinningdalskolen er en glad skole! Skolens
aktiv i læringsværdigrundlag bygger på Silkeborg Kommunes 4 værcentrets arbejde,
dier – sammenhæng, dynamik, dialog og kvalitet - som
videndeling er
læner sig op ad skolens overordnede værdi – glæde.
ikke bare for de
Kilde: Skolens hjemmeside
voksne.

Fakta
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Bent har et dejligt
lyst sind. Men man
skal endelig ikke
pisse på ham! Hvis
nogen eller noget
støder ham, siger
han til. Han går ikke
og lusker med tingene, advarer CC.

lyttende
Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

Bent Rasmussen takker af
efter 22 år som redaktør på
Skolebiblioteket, men det
er Danmarks Skolebibliotekarer som skylder den lune
jyde, som i virkeligheden er
fynbo, en stor tak. For at dele
sin viden om og kærlighed
til børnelitteraturen med
os, for sin åbenhed og sit
smittende engagement
- og også for sin finurlighed!
Bent Rasmussen er ikke en mand, der
gør meget væsen af sig selv; han er
både beskeden og har en helt særlig
underspillet humor. Alligevel kan han

ikke løbe fra det: Han er et ualmindeligt åbent og venligt menneske,
som er ualmindelig god til at lytte
til og tale med andre mennesker, og
desuden er han ualmindelig nysgerrig, åben og fordomsfri. Han er kort
og godt et ordentligt menneske!
Jeg taler her af egen erfaring,
for det var præcis sådan – åbent,
venligt og imødekommende - Bent
Rasmussen tog imod mig, da jeg
første gang henvendte mig som
nyslået master i børnelitteratur og
bad om spalteplads i Skolebiblioteket. Siden da er det blevet til mange
flere spaltemillimeter og fra og med
dette nummer har jeg sågar overtaget redaktør-stillingen efter ham,
så der bliver noget af en plads at
udfylde.
Mine personlige iagttagelser bliver

dog bekræftet, uanset hvorhen jeg
vender mig. Da Bent Rasmussen
modtog IBBY Danmarks Klods Hanspris (for år 2000), som bliver givet
“som en anerkendelse for en særlig
indsats for at udbrede kendskabet
til børne- og ungdomslitteraturen”,
sagde IBBYs daværende formand
Tove Roed bl.a.: ”Han fører sig ikke
frem med store ord og bravader –
snarere med velvalgte ord, lune og
humor. Og selv om han tilsyneladende er så almindelig, har han svært
ved at skjule en sand lidenskab for
god børnelitteratur og formidling.”
Og om hans helt specielle kombination af almindelighed og lidenskab,
sagde hun videre:
”Har han læst noget godt, fået færten
af en idé, så må han simpelthen
indvie børn, kolleger, venner og be-

kendte – og dem han ikke kender – i
det. Og da han ved, at det ikke er nok
bare at sige det, ja, så siger han det
igen – og så laver han et portræt af
forfatteren, så arrangerer han inspirationsdag og efter-fyraften-café. Er det
ikke nok, arrangerer han seminarer,
laver idéoplæg og skaber bogmessearrangementer. Har vi ikke fået
læst den endnu, ja, så laver han den
til børneteater. Og hvis vi stadigvæk
ikke har taget os sammen, sørger han
stille og roligt for, at forfatterskabet
får en pris, der tvinger os til at se det i
øjnene. Stille og roligt.”
Ordet lun går igen, når man spørger
Bent Rasmussens gamle kollega og
gode ven gennem snart 25 år, C.C.
Rasmussen, fvh. formand for landsstyrelsen i Danmarks Skolebibliotekarer:
- Han er utrolig lun, ja. Han kan
konstant se det finurlige i en situation eller i sproget – han er en sand
sprogmester, en ordkunstner, og jeg
har flere gange været vidne til hvordan han har løst problemer og kriser
ved hjælp af denne evne kombineret
med hans underfundige humoristiske sans. Netop hans finurlighed gør,
at han er et virkelig fornøjeligt menneske at være sammen med.
- Frem for alt er Bent rigtig god til at
få folk til at åbne op; han er jo også
en fantastisk dygtig interviewer! Han
er bestemt ikke forudindtaget, men
derimod meget åbensindet – han
møder folk med åben pande – og så
har han et dejligt lyst sind. Men man
skal endelig ikke pisse på ham! Hvis
nogen eller noget støder ham, siger
han til. Han går ikke og lusker med
tingene.
C.C. tilføjer, at han dog aldrig selv for
alvor har oplevet Bent Rasmussen
blive rigtig gal i skralden. Til gengæld
har de to været til mange jazz-koncerter, diskuteret meget børnelitteratur og al mulig anden litteratur for

den sags skyld, fx er Bent Rasmussen
stærkt begejstret for Jens Smærup
Sørensen, som ligesom han selv har
taget turen fra land til by, og desuden
har de drukket en hel del rødvin
gennem tiden, siden de først mødte
hinanden i 1988. Dengang da C.C. var
elev og Bent Rasmussen kursusleder
på Skolebibliotekaruddannelsen ved
Danmarks Lærerhøjskole i Haderslev.

God til at grine og snakke

Inden da var han i mere end 20 år
først lærer og siden også skolebibliotekar på Kirkebakkeskolen i Vejle,
så pædagogisk og administrativ
konsulent i Vejle kommune, afbrudt
af en afstikker på Kempler Instituttet,
før han atter vendte tilbage til arbejdet i kommunen. Måske var det via
ansættelsen på Kempler Instituttet, at
han fik skærpet evnen til at lytte og
kommunikere med sine omgivelser,
måske er det bare et naturtalent?
Ifølge sin gamle ven og kollega, C.C.,
inspirerede ansættelsen ham i hvert
fald i sin omgang med andre:
- Han er jo enormt god at snakke og
grine med, ikke mindst fordi han er
så lyttende.
Det stod dog ikke skrevet i kortene
at Bent Rasmussen skulle være lærer
eller kaste sig over børnelitteraturen,
da han voksede op på en gård nord
for Kerteminde ude på Fyns hoved,
hvilket måske nok var hårdt for hans
gamle landmandsfar, men et held for
alle vi andre.
Ved siden af lærergerningen, arbejdet som skolebibliotekar, konsulent,
underviser og fagligt aktivt i Danmarks Skolebibliotekarer og som
bestyrelsesmedlem i IBBY Danmark,
har han løbende lavet lokalradio
(Jazz med Ras), arrangeret kurser
og lokalkreds-konferencer, hvor han
fx har ført sine kolleger á jour med
de nyeste børnebogsudgivelser og

fremhævet de, efter hans mening,
bedste - ofte originale forfattere
som Louis Jensen og Kenneth Bøegh
Andersen og illustratorer som Dorthe
Karrebæk - deltaget i prisuddelinger,
skrevet artikler og anmeldelser, bl.a.
for EMU og Folkeskolen, samt passet
jobbet som redaktør. Blandt meget
andet.
Alt sammen med udgangspunkt i og
koncentreret om hans store passion
for børnebøger – hvorfor? Jo, som
han selv så klart og enkelt har udtrykt
det: "I denne kolossale børnebogsskat, der faktisk er skabt de seneste
30 år, ligger kilde ved kilde til forståelse af os selv."
I dag er han 71 år, gift med sin
keramiker-kone Karen-Lisbeth, som
han om få år efterhånden kan fejre
guldbryllup med, far til to sønner og
nu også bedstefar til to små børnebørn. Men selvom han er både glad
og stolt over at være blevet bedstefar, er en hyppig koncertgænger, læser meget, er politisk aktiv (og ifølge
C.C. ”socialdemokrat om en hals”)
og desuden en flittig læserbrevsskribent, spiller badminton, dyrker
fitness, cykler land og rige rundt,
fx i Tøndermarsken, vandrer i de
norske fjelde og, og, og … Ja, så er
der faktisk ikke ret meget der tyder
på, at Bent Rasmussen har tænkt sig
at drosle ned lige foreløbig, selvom
han altså er stoppet som redaktør af
Skolebiblioteket.
Tværtimod har han for nylig modtaget støtte fra Kulturstyrelsen til
at gå i gang med sin tredje bog om
aktuelle – og i hans øjne interessante
– danske børnebogsforfattere. De to
foregående udgivelser med samme
omdrejningspunkt udkom hhv. i 2005
og 2007 på bogforlaget Her & Nu.
Så god vind fremover med alle
projekter – både dem der har med
børnebøger og børnebørn at gøre!
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Fælles forum
for fagfolk
Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

Merete Flensted Laustsen
og Lotte Lykke Simonsen
savnede et forum der kunne
samle feltet og inspirere
folk, der arbejder med børn
og børnelitteratur – derfor
smøgede de ærmerne op og
gik selv i gang med at udfylde tomrummet.
Litfo.dk er navnet på dette forum for
fagfolk, som i dag først og fremmest
består af en årlig konference om
børnelitteratur og kultur samt af anmeldersitet bogbotten.dk Selv om det
hele egentlig begyndte med ideen
om at lave en børnelitteraturfestival.
En ide, som Merete Flensted Laustsen havde gået og pønset på i flere
år, fordi hun mente der manglede
en levende platform, hvor børn og
forældre kunne møde børnebøgerne
og børnebogsforfatterne på en anden
måde end på en messe for bogbranchen. I 2009, hvor planerne begyndte
at tage form, var hun ansat som
bibliotekar på Gentofte Bibliotekerne,
hvor også Lotte Lykke Simonsen var
ledende børnebibliotekar, og meget
apropos havde stor succes med nogle
ret populære forlagsarrangementer.

- Det hang jo rigtig godt sammen
med hvad jeg gerne ville - nemlig
at adgangen til og formidlingen af
børne- og ungdomslitteratur kom op
på det samme niveau, som voksenlitteraturen befinder sig på. Selvom
hun og jeg aldrig havde arbejdet
sammen og ikke kendte hinanden,
bed hun på med det samme, da jeg
præsenterede hende for ideen om
en national litteraturfestival for børn,
unge og deres voksne, som skulle
være et bombardement af oplevelser,
der skulle vise alle sider af børne- og
ungdomslitteraturen, fortæller Merete Flensted Laustsen og tilføjer:
- Det var bare lige med det
samme ”hvor og hvornår skal
det være?” Uden den energi,
og det netværk, Lotte kom
med, var det aldrig blevet til
noget.

Bolden givet givere
De sidste to år har børnebøgerne fået mere plads på
Bogforrum, blandt andet

1. september 2013 lancerede Merete Flensted
Laustsen og Lotte Lykke
Simonsen anmeldersitet
bogbotten.dk, hvor fagfolk
anmelder aktuelle børneog ungdomsbøger.

har børnelitteraturen nu fået sin
egen scene, og forholdene er blevet
forbedret efter flytningen til Bella
centret, men sådan var det ikke i
2010, hvor den første – og eneste
– børnebogsfestival løb af stabelen.
Børnebogsfestivallen blev en relativ
succes med omkring 3000 gæster,
men ifølge de to initiativtagere var
forlagene ikke helt klar til at stille
op igen på grund af den – ifølge
forlagene - forholdsvis begrænsede
tilslutning.
- Holdningen var nok den, at der
var for meget arbejde forbundet
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med at have en stand i forhold til
udbyttet. Måske var vi også for
tidligt ude? Til gengæld var kunstnerne rigtig glade for initiativet
og stillede gratis op, husker Lotte
Lykke Simonsen.
Hun tilføjer, at hun og Merete Flensted Laustsen dog gladeligt har givet
bolden videre, især fordi Bogforum
efterfølgende inviterede dem med i
planlægningsarbejdet for at give børnebøgerne en mere synlig plads, hvor
de to kunne komme med gode råd
og anbefalinger, sådan at Bogforum
kunne nyde godt af deres erfaringer.
- For eksempel om sådan en ting som
at en børnescene skal tages præcis
lige så alvorligt som en voksenscene,
hvilket vil sige at den skal bemandes
med en vært, at der være ordentlig
lyd og lyssætning og den slags, siger
Lotte Lykke Simonsen.
Merete Flensted Laustsen lægger til:
- I det hele taget synes jeg godt, vi kan
tage lidt af æren for at der er blevet lukket op for børnebøgerne på Bogforum.

Et sted at mødes

- Vores flagskib nu er den årlige
konference, som vi har holdt i alt fem
gange, i et forsøg på at samle feltet.
Et sted hvor man kan udveksle erfaringer, diskutere og blive opdateret
på, hvad der sker på området lige her
og nu, og i øvrigt blive præsenteret
for den allernyeste forskning, fortæller Lotte Lykke Simonsen og tilføjer:
- Og det er der altså et voksende
behov for, ikke mindst efter at Bib-

lioteksskolen og IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, har
lukket ned for deres kursusvirksomhed og Center for Børnelitteratur er
flyttet til Århus.
Litfos konference afholdes hvert
forår på Carlsbergs Museum ”lige før
porten med elefanterne” og frekventeres typisk af skole- og folkebibliotekarer, lærere, pædagoger, undervisere på Undervisningscentralerne,
forlagsfolk og – nok mest af økonomiske grunde – noget sjældnere
af forfattere og illustratorer. Indtil
efteråret 2013 udbød Litfo.dk også
kurser og seminarer for fagfolk, men
den del af virksomheden er indtil
videre blevet nedlagt på ubestemt
tid på grund af manglende tilmeld
inger.
- Udgangspunktet for Litfo.dk er, at
det som et minimum skal kunne løbe
rundt, for vi har fra starten af haft en
aftale om ikke at bruge vores egne
penge på samarbejdet, fortæller
Lotte Lykke Simonsen.
Alligevel sagde Merete Flensted
Laustsen sit job op fra Gentofte Bibliotekerne for et år siden og har siden
arbejdet fra privaten for at få mere tid
til opgaverne i Litfo.dk, mens Lotte
Lykke Simonsen ifølge eget udsagn
er lidt for meget af en tryghedsnarkoman til at turde opgive sit fuldtidsarbejde. I mellemtiden er hun blevet
ansat som kommunikations- og
marketingsmedarbejder på Forlaget
Carlsen, et job hun derudover er
meget glad for og hvorfra hun henter
meget energi og inspiration.
Med det resultat at Merete Flen-

sted Laustsen i realiteten er Litfo.dk´s
administrerende direktør, mens Lotte
Lykke Simonsen især står for Litfo.
dk´s kommunikation.

God og dårlig litteratur

- Næste konference er den 2. april
2014 og har fokus på formidling/
markedsføring som overordnet
tema, herunder litterære priser og
deres værdi og ikke mindst hvorfor det er de højlitterære titler der
vinder og aldrig de populære. Vi ser
også nærmere på hvorfor prisvinderne ikke når bedre ud over rampen, siger Merete Flensted Laustsen
og tilføjer:
- I sin tale ved uddelingen af den
nye nordiske børne- og ungdoms
litteraturpris (til Jo Salmson og
Natalia Batista, red), sagde den
svenske kulturminister blandt andet
at flere undersøgelser viste, at det på
nordisk plan stod sløjt til med læsningen og at det derfor var vigtigt at uddele netop denne pris. På konferencen ser vi nærmere på, om det faktisk
er sådan, at de her priser virkelig
styrker læselysten og læsetræningen.
Og om udviklingen og erfaringerne
er de samme i udlandet, for eksempel
i USA eller England.
Forårets konference ser desuden
på dilemmaet mellem formidling
og markedsføring, to begreber der
ifølge de to konference-arrangører
ofte er ”blandet lystigt sammen”, og
berører i den sammenhæng også
kvalitetsbegrebet. De to mener
nemlig at grøftegraveriet stadig er
udbredt vedrørende den såkaldt
gode litteratur, det vil sige de fin

litterære og mere elitære bøger, over
for den såkaldt dårlige litteratur, det
vil sige triviallitteraturen.
Merete Flensted Laustsen og Lotte
Lykke Simonsen er i øvrigt heller
ikke imponerede over forskernes
egen ofte noget tvivlsomme og
lemfældige tilgang til hvad der forstås ved litterær kvalitet, hvorfor de
på konferencen rejser spørgsmålet
om hvad der er henholdsvis god og
dårlig litteratur, hvem der bestemmer dette og hvordan det kan det
måles? (Se i den forbindelse: http://
videnskab.dk/kultur-samfund/
ny-forskning-laes-en-god-bog-ogbliv-et-bedre-menneske og http://
www.hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/
fulltext/skonlitterar-lasningkan-fungera-som-medicin-vidsjukskrivning.cid1186386, red.)

Nye kræfter

- Ellers sparrer vi og udveksler ideer
på livet løs, og både Merete og jeg er
desuden dybt involveret i planlægningen af konferenceaktiviteterne,
selv om vi som regel ikke selv er på
undervisningsprogrammet. Med
mindre det for eksempel lige har
med tween-litteraturen at gøre, som
er mit område, fortæller Lotte Lykke
Simonsen.
Merete Flensted Laustsen uddyber:
- Vi gør meget ud af at det ikke er
de samme Tordenskjolds soldater,
som cykler rundt i systemet som
undervisere og oplægsholdere.
Nogle biblioteker arrangerer selv
kurser og temadage og prøver også
at finde andre og nye kræfter, men

der er altså rigtig meget
sidemands-oplæring - og
naturligvis også mange der
stiller op con amore - efter
som der jo er et begrænset
kredsløb i så lille en verden
som vores.
Hun tilføjer, at hun og
Lotte Lykke Simonsen
på trods af begrænsede
økonomiske midler ved
flere lejligheder har vægtet
at invitere udenlandske,
bl.a. amerikanske men
også nordiske, forskere og
eksperter med som undervisere, oplægsholdere
og deltagere i workshops,
netop for at sikre alsidigheden og et højt fagligt
niveau.

Ifølge Lotte
Lykke Simonsen
er flagskibet den
årlige konference, som de
har holdt i alt
fem gange, i
et forsøg på at
samle feltet.

Merete Flensted
Laustsen synes
godt hun og
Lotte Lykke
Simonsen kan
tage lidt af æren
for at der er blevet lukket op for
børnebøgerne
på Bogforum.

Underoverskriften på Litfo.
dk´s hjemmeside lyder:
”udbyder af innovativ
litteraturformidling” og
udover at arrangere faglige
konferencer og seminarer om børnelitteratur,
børnekultur m.v. tilbydes bl.a. også
manuskriptlæsning og rådgivning.
De to ophavskvinder præsenterer
her sig selv på følgende måder: Lotte
Lykke Simonsen er projektleder og
koordinator, forfatter, litteratur-coach
og foredragsholder, mens Merete
Flensted Laustsen er Master i børnelitteratur, MEd, booktalker, foredragsholder, litteratur-coach.
Per 1. september 2013 lancerede de
to desuden anmeldersitet bogbotten.dk, hvor 12 faste, professionelle

- men ulønnede - fagfolk anmelder
aktuelle børne- og ungdomsbøger.
bogbottens anmeldelser har alle
en faglig vinkel og er tænkt som
et arbejdsredskab for fagfolk, der
arbejder med børn og børnelitteratur, men sitet er stadig i proces
og der arbejdes bl.a. på at forhøje
brugsværdien i form af udvidede
søgemuligheder.
Tilmelding til forårets konference
kan ske fra 15. februar 2014. Se
mere på www.litfo.dk og www.
bogbotten.dk
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

februar 2014

Henry filosoferer over stort
og småt – som for eksempel hvorfor man har hår? I
morens frisørsalon møder
han en mand, der er lige så
rødhåret og hårfager som
han selv, som giver et godt
bud på et svar.
Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen?
Og hvorfor har man hår? Det er den
slags spørgsmål, fem-årige Henry
med den store røde hårmanke tumler
med i denne fine og gennemillustrerede billedbog Hvorfor har man hår?
Vel at mærke i en let flydende og
ligefrem tone, hvor den naivistiske
streg i tekst såvel som billeder er
både farverig og personlig. Og han
ved meget, ikke mindst om brandbiler og hår fordi hans far er brandmand og hans mor frisør, men altså
ikke lige hvorfor man har hår.
Han tænker og spørger, men finder
ikke rigtig svar, lige indtil der dukker en mand op i frisørsalonen med
det ”vildeste hår Henry nogensinde
havde set”. Selvom Henrys mor har
fortalt ham, at hans røde, krøllede
hår er helt unikt, ligner mandens hår
Henrys til forveksling. Og så ligger
manden endda inde med svaret på
gåden om hvorfor man har hår:
”Det er fordi vi tænker. Nogle tanker
er geniale eller sjove. Dem husker vi,
så de bliver inde i hovedet. ”Nogle
tanker er vigtige.” (…) Ideer er også en

slags tanker. Opfindere får en masse
ideer. Nogen af dem er rigtig gode. Så
kommer der rumskibe og medicin og
pastaskeer ud af det. Andre ideer kan
ikke bruges til noget. Det kan fx være
at en opfinder har fået en idé om at en
banan kan bruges som proptrækker.”
Den slags tanker bliver til hår!
Billedbogen Hvorfor har man hår
(2013) er skrevet, illustreret og udgivet af Ida Exner, som har en læreruddannelse med liniefag i billedkunst
og dansk, herunder børnelitteratur,
samt diverse kunst-kurser og -uddannelser bag sig. Gennem sit arbejde
som lærer er hun inspireret af børns
måder at reflektere over og stille
spørgsmål ved ting på, som voksne
normalt tager for givet. Ideen bag
bogens fantastiske forklaring på,
hvorfor man har hår, er at tekst og
illustrationer vil få børn og voksne til
at filosofere videre om stort og
småt på egen hånd.

ner, bekendte og andre interesserede
i at gå ind på den danske crowdfunding-side booomerang.dk og støtte
projektet med en donation.
Til gengæld for donationerne tilbød
Ida Exner alt fra signerede bøger til
tegnede portrætter af dem, der støttede – alt afhængig af beløbets størrelse
fra 50 kr. og op. I alt søgte Ida Exner
om 15.000 kr., men allerede efter to
måneder var der gået knap 24.000 ind
på kontoen og udgivelsen var sikret.
Tanker og fantasi er også omdrejningspunktet i et undervisningsforløb
udviklet omkring bogen. For mere
information samt forfatterbesøg se
www.idaexner.wordpress.com eller
skriv til idaexner@hotmail.com
Hvorfor har man hår? 32 sider,
udgivet af Ida Exner, 2013, kr. 129

Ida Exner blev færdig med sin
bog cirka et år før udgivelsen i
foråret 2013, men kunne ikke
finde nogen udgiver blandt
de etablerede – og økonomisk
pressede - børnebogsforlag.
Heldigvis gav hun ikke op,
men blev opmærksom på fænomenet crowdfunding. Hun
inviterede til en lanceringsfest
og opfordrede familie, ven-

Anmeldelser på www.skolebibliotekarer.dk
Danmarks Skolebibliotekarer har i mange år arbejdet tæt sammen med
EMU´en, bl.a. om foreningens hjemmeside, blad og anmeldelser, men det
er ikke længere muligt pga. omlægninger. Anmeldelser vil fremover blive
placeret på foreningens hjemmeside – www.skolebibliotekarer.dk –

Konsulent-klummen

Stafetten

Didaktik 2.0
Af Inge Merete Nielsen, skolebibliotekskonsulent m.m. i Køge
I Køge arbejder vi lige som mange andre steder i landet med digitaliseringsstrategi for folkeskolen, udvælgelse
af digitale læremidler, ny folkeskole
reform, men jeg har valgt at forsøge at
give et øjebliksbillede af, hvad vi gør
for at sætte fokus på læringscentrets
rolle som didaktisk formidler, inspirator
og vejleder.
Vi arbejder pt. med et toårigt udviklingsprojekt - Flipped Classroom - på
alle 14 overbygningsskoler. Kernen
i dette projekt er at udvikle og
understøtte læringscentrets didaktiske formidler- og vejlederrolle. En
projektgruppe bestående af 8 skolebibliotekarer/pæd. it-vejledere samt
2 konsulenter udvikler i samarbejde
med 70 faglærere eksemplariske undervisningsforløb, hvor it og medier
understøtter den fagfaglige undervisning, højner elevernes faglige
udbytte og styrker elevernes kreative
og innovative evner. Læs mere om
projektets organisering og se de første 7 undervisningsforløb på www.
flippedclassroom.dk - eller besøg
vores stand på Danmarks Lærings
festival i Bella Centeret til marts.
Der er flere sidegevinster i dette
udviklingsprojekt, som i øvrigt
støttes økonomisk af Styrelsen for
bibliotek og medier:
• Skolebibliotekarer og pæd. itvejledere får en helt konkret
opgave at samarbejde om (vi har
netop uddannet 17 nye pæd. it-

vejledere i kommunen, som med
dette projekt får et godt fundament at arbejde ud fra sammen
med skolebibliotekarerne).
• Læringscentrets resursepersoner får en opgave på linje med
de faglige vejledere - og bliver
dermed mere synlige.
• Læringscenterteamet formidler
faglige forløb og yder praktisk
hjælp til lærere og elever i undervisningssituationen.
• Fælles netværksmøder for
skolebibliotekarer og pæd. itvejledere - med fokus på formid
ler- og vejlederrolle i relation til
Flipped Classroom-projektet.
Helt konkret arbejdes i workshops med nogle af de online
resurser, som anvendes i de
første 6 Flipped Classroomforløb, fx Explain Everything,
Morfo, Skoletube, Todaysmeet,
Skoleblogs m.m. - værktøjer
som også kan anvendes i mange
andre sammenhænge.
Også i relation til Folkeskolereformen
er det oplagt at se på, hvordan
læringscentret kan bidrage som
didaktisk vejleder, inspirator og formidler. Vi har derfor i skolebibliotekargruppen nedsat et antal
arbejdsgrupper, som samler
gode idéer og inspiration
til, hvordan man på den
enkelte skole kan arbejde
med understøttende undervisning/aktiviteter:
• Varierede og differentierede undervisningsformer

• Motion og bevægelse
• Faglig fordybelse
• Træning i lektiecafé
• Elevernes undervisnings
parathed
• Samarbejde med kultur- og
foreningsliv
Der udarbejdes et idékatalog, fx
samles idéer fra andre skoler, kommuner og lande til, hvordan motion
og bevægelse kan inddrages i den
faglige undervisning. Idéerne samles
i en base og vil kunne beriges løbende - også med navne på lokale folk
- som allerede har erfaringer inden
for området. Læringscentret har ofte
kendskab og kontakt til de lokale kulturinstitutioner, fx musik- og billedskoler, men en base med det samlede
kommunale kulturtilbud vil gøre det
nemmere at formidle kontakt, tage
initiativer, igangsætte projekter, være
gatekeepers og brobyggere.
Skolebibliotekarerne får igennem
dette indsamlingsarbejde et godt
indblik i, hvad der sker andre steder
og kan formidle kontakt til andre
skoler, foreninger, institutioner m.m.
Inge Merete Nielsen
sender hermed
stafetten videre
til John V
Christiansen.
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Bogplast
Dimension

Pris/stk.

02 cmx30m

37,25

04 cmx25m

41,50

04 cmx30m

48,25

06 cmx25m

65,50

06 cmx30m

74,50

22 cmx25m

182,25

22 cmx30m

200,25

24 cmx25m

198,75

24 cmx30m

218,50

26 cmx25m

215,25

26 cmx30m

236,50

28 cmx25m

231,50

28 cmx30m

254,75

30 cmx25m

248,25

30 cmx30m

274,00

32 cmx25m

265,00

32 cmx30m

291,25

34 cmx25m

281,00

34 cmx30m

309,25

36 cmx25m

298,00

36 cmx30m

327,50

38 cmx25m

314,25

38 cmx30m

346,50

60 cmx25m

496,00

60 cmx30m

545,75
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Låsbygade 67-69
DK-6000 Kolding
Tel: +45 7020 7180
bibliodan@bibliodan.dk

Besøg os på www.bibliodan.dk

