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Nr. 3: 1. Marts: Udkommer primo april 2014.
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Artikler i Skolebiblioteket dækker ikke nødven-
digvis redaktionens og/eller Danmarks Skolebib-
liotekarers synspunkter.
Forside: Rasmus Meisler
Medlemsinformation
Oplysninger om Danmarks Skolebibliotekarer: 
Sekretær Lone Rode, Tel: 6170 1399.
Medlemskab: Skriftligt via hjemmesiden eller på 
Tel: 5195 6777.
Kontingent: Opkræves én gang årligt i oktober.
Overgang til pensionistfraktionen: På email-
adressen danmarks.skolebibliotekarer@besked.
com
Flytning, navneskift m.v.: På email-adressen 
danmarks.skolebibliotekarer@besked.com
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snak om det… med alle børn…
… er en bog om angst, depression, stress 
og traumer skrevet af Karen Glistrup og 
med forord af Hendes Kongelige Højhed 
Kronprinsesse Mary. Kapitlerne har følgen-
de overskrifter: Hvad er angst og depres-
sion?, Uro i hjernen, Det er aldrig børnenes 
skyld! Traumer og PTSD, Alkohol og andre 
rusmidler, Hjernen er som en computer, 
Hvis din far eller mor har en psykisk lidelse, 
Humøret skifter, Børn kan have alle følelser, 
Sådan bliver man rask, God kontakt og 
gode samtaler, Smitte, tilknytning og gode 
grænser, Flere idéer og Sindsro og Smil. 
På alle måder en fortræffelig bog. ”snak 
om det … med alle børn” findes også i en 
engelsk udgave og som ebog.
Læs mere på: www.snak-om-det.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
har støttet begge udgaver. Psykiatrifonden 
er med støtte fra Trygfonden og Egmont 
Fonden og opbakning fra Børnerådet ved at 
udvikle et digitalt undervisningsmateriale 
for 0.-6. klasserne på baggrund af bogen, 
og det vil komme til at ligge frit tilgængeligt 
på ovenstående hjemmeside. Forfatteren 
Karen Glistrup er socialrådgiver, familie-, 
par- og psykoterapeut MPF med klinik i Ry.

snak om det … med 
alle børn - en bog om 
angst, depression, 
stress og traumer
Tekst: Karen Glistrup
Illustrationer: Pia Olsen
PsykInfo Midt, 2013 
56 sider

PLYS 28
”PLYS 28” er netop ud-
kommet. Den overordne-

de titel er ”Kortlægning”, 

men der er også fokus på 

Andersen og Strid. Bogen 

indeholder følgende 
afsnit: ”Åbninger”, der 
bl.a. indeholder en skarp 

artikel af Frederik Stjern-
felt om den kommende 
heldagsskole, ”Kortlægninger”, ”Billeder” 

– om bl.a. Jakob Martin Strids billeder, 

”Serier”, ”Andersen” – ingen ”PLYS” uden 

en artikel om Andersen, ”Tilintetgørelser” 

– om bl.a. Holocaust og Utøya, ”Detaljer”, 

Fremtider” og ”Sidst”.
Redaktør Finn Barlby har et godt intro-

duktionstilbud:
PLYS 28 - ab-pris: kr. 280,-  

Tilbudspris: kr. 150,-
BUM 09 - ab-pris: kr. 280,-  

Tilbudspris: kr. 150,-
Samlet pris ved køb af begge: 250,- kr.

Kontakt: finn.barlby@mail.dk
Giv bøgerne din stemme
”Giv bøgerne din stemme” er skrevet 
af Jens Raahauge og er en fornem 
inspiration til oplæsning. Bogen inde-
holder korte causerende tekster om 
Raahauges oplevelser, erfaringer og 
pointer udi oplæsningens kunst gen-
nem et langt liv som lærer m.m. Bogen 
henvender sig til lærere og lærerstu-
derende, ja, alle, der har lyst til at blive 
inspireret og klædt bedre på til at være 
en god oplæser. 

”Giv bøgerne din 
stemme”
Jens Raahauge
Dansklærerforenin
gens Forlag, 2013 
44 sider

Insekthaven
”Insekthaven med blomstereng og insektho-
teller” er en inspirerende og smuk bog til ha-
veejere, der vil det allerbedste for insekterne 
– men også skoler med skolehaver vil kunne 
have stor glæde af den. Bogen er et resultat 
af mange års iagttagelser. De første bede 
med insektplanter og anlæg i insekthaven 
blev anlagt for over 10 år siden, og man kan 
læse om mange forskellige typer insekthotel-
ler, blomsterenge og vilde danske planter 
i haven. Bogen giver konkrete anvisninger 
på, hvordan man bygger insekthoteller og 
giver ideer til bi-venlige planter og bi-venlige 
hoteller. Desuden er der mange forslag til 
anlæg, som haveejere sagtens kan bygge og 
have stor glæde af. Bogen er spækket med 
gode fotos og en fryd for øjet.

Insekthaven med blom-
stereng og insekthoteller
Lars J. Larsen
Forlaget Bogprint, 2013 
126 sider
Kan bestilles på www.bogprint.dk eller hos 
forfatteren: ljl.gs@post.tele.dk

Læsehygge
”Læsehygge” henvender sig til forældre med 

børn i 0.-5. klasse og er fyldt med masser af 

inspiration og gode råd til børns læsning. 

Lærere, SFO-personale og bedsteforældre 

kan dog sagtens læse med, for bogen 

handler om læseglæde og motivation. 

Bogen indeholder et væld af konkrete ideer, 

som er nemme at gå til. ”Læsehygge” er 

også udkommet som ebog og kan købes 

på Lektiehygge.dk og 
Sproggren.dk

”Læsehygge”
Merete Løvgreen
Sproggren, 2013
48 sider

Hvis du er lærer/skolebibliotekar og savner 
undervisningsvinkler på Morten Dürrs bøger, 
så aflæg et besøg på COOL IT-bloggen, hvor 
Anja Emilie Madsen har sammensat et forløb 
med nogle af Dürrs titler: http://coolitcon-
sult.dk/morten-durrs-forfatterskab/
Opgaverne er lavet i Google Dokumenter. 

De virker iflg. hjemmesiden 
bedst på computer eller 
Chromebook, da man ikke 
kan redigere i tabeller på 
iPad. Ebøgerne fra eReolen 
kan læses på computer, 
tablet, smartphone og iPod.

Undervisnings-forslag til Morten Dürrs bøger
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Fra en skolebibliotekars 
dagbog

LEDER

Mandag
Møde i læringscenterteamet. 
Vi har alle læst folkeskolereformen og drøfter nu, hvilke visioner vi har for 
skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter. Hvordan kan vi understøtte 
lærernes undervisning og elevernes læring bedst muligt? Hvilke funktioner 
skal vi fortsætte med at varetage? Hvor kunne vi tænke os at byde ind med nye 
funktioner? 

Vi kunne fx tænke os at lave nogle understøttende undervisningsforløb om 
præsentationer. Det kan være nogle kursusforløb for hhv. indskoling, mellemtrin 
og overbygning, hvor der er fokus på at tale foran andre, at fremstille digitale 
præsentationer samt at udvikle kreative elementer til præsentationer. 
Det kunne også være et forløb med fokus på faglig læsning, som skolebibliote-
kar og læsevejleder udbyder sammen. 

Vi drøfter også, hvordan vi kunne tænke os at udvikle samarbejdet med folke-
biblioteket og andre kulturinstitutioner i vores nærhed. 
Vi aftaler, at vi på næste møde vil finde ud af, hvordan vi kan være med til at 
understøtte skolens evalueringspraksis.

Torsdag
Møde mellem ledelse og læringscenterteam.
Vi tager udgangspunkt i referatet fra mandagens møde og får aftalt de første til-
tag med ledelsen. Ledelsen har også nogle idéer til udvikling af læringscentret, 
så vi drøfter, hvordan vi kan løfte opgaverne. Vi får i fællesskab lagt sporene til 
en handleplan, og vi får aftalt, hvem der er ansvarlig for at tage de næste skridt.

Nu skriver jeg ikke dagbog, men hvis jeg gjorde, kunne den ligne ovenstående. 
Der tænkes mange tanker for øjeblikket, mens vi venter på den ny bekendtgø-
relse, og heldigvis bliver nogle af tankerne ført ned på papiret. Vejle Kommune 
har fx nedskrevet deres visioner for det pædagogiske læringscenter, og det er et 
godt grundlag for en konkret drøftelse på den enkelte skole i kommunen.

I Landsstyrelsen har vi drøftet arbejdet i bekendtgørelsesudvalget, så vi kan sen-
de en håndsrækning ud til alle vores medlemmer, så snart vi ser den endelige 
bekendtgørelse. Det er desværre ikke til at vide, hvordan den helt præcis ender 
med at se ud, men der er bred enighed i interessentkredsen om, at det pæda-
gogiske læringscenter har en vigtig rolle i udmøntningen af reformen. Derfor 
glæder vi os til at se det færdige resultat, og vi glæder os til at folde den ud i en 
håndsrækning. Indtil vi kan komme til det, må vi glæde 
os over de kommuner, der har visioner på området, og 
som har beskrevet dem til glæde for både skoleledel-
serne og teamene omkring læringscentret.

God vind til dine visioner!

Birgitte Reindel, formand for  
Danmarks Skolebibliotekarer

Danmarks 
Skolebibliotekarer
www.skolebibliotekarer.dk

Redaktør
Eline Mørch Jensen
Weysesgade 9, 2100 København Ø.
Tel: 3918 3115 / 2171 7027
eline.moerch@gmail.com

Landsstyrelsen
Formand
Birgitte Reindel
Æblerosestien 11
3460 Birkerød
Tel (privat): 2329 6263
Tel (arbejde): 4928 3565
birgitte.reindel@skolekom.dk

Anna Barbara Bach
Gentoftegade 45, 4.th
2820 Gentofte
Tel (privat): 6170 3670
Tel (arbejde): 3542 5826
bb@oef.dk

Marlene Møller Drost
Orionvej 139
4700 Næstved
Tel: 5588 4500
marlene.drost@skolekom.dk

Næstformand
Karen Fransen
Kroghsvej 24 E
8600 Silkeborg
Tel (privat): 4167 8005
Tel (arbejde): 8970 2556
karen.fransen@skolekom.dk
 
Camilla Johansen
Gl. Bjert 33
6091 Sdr. Bjert
Tel: 5176 0730
cajo@kolding.dk

Sekretær
Lone Rode
Hvesager 61
7300 Jelling
Tel: 7587 1366 
Mobil: 6170 1399
lone.rode@skolekom.dk

Kasserer
Erik Nygaard Sørensen
Jasminvænget 11
5631 Ebberup
Tel: 6474 1855
enygaard@webspeed.dk

Karen-Marie Sørensen
Kratvænget 18, Jels
6630 Rødding
Tel (privat): 7455 3373
Tel (arbejde): 7996 5840
rs@roedding-skole.dk

Pensionistgruppen
Stig Bergmann
Stokkemarkevej 19
2730 Herlev
Tel (privat): 2254 5456
Tel (forening): 51 95 6777
sb@skolebib.org

Annoncer og ekspedition
BIBLIODAN
Låsbygade 67-69, 6000 Kolding
bibliodan@bibliodan.dk

Adresseændring meddeles til Bibliodan.
Abonnement: Kr. 725,- inkl. moms.

Næste nummer af Skolebiblioteket  
udkommer april 2014.
Udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2000 – ISBN 0105-9556

Design og grafisk produktion
CS Grafisk A/S
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iPads i undervisningen

Af Peter Andersen, PLC Havndal Skole

Kan iPads bruges i undervis-
ningen eller egner de sig kun 
til at spille på? Vi diskuterede 
det med vores ledelse og 
blev enige om at indkøbe 
fire styk for at prøve det af.

Den første opgave var at oprette et 
brugerID for hver enkelt tablet med 
tilhørende konto, så vi kunne købe 
apps til skolens fire nye iPads. Vi 
har valgt en konto uden kreditkort 
tilknyttet. I stedet bruger vi iTunes 
gavekort. Det fungerer fint og vi har 
hele tiden styr på hvor mange penge, 
der bruges til apps.

Den næste opgave var at finde de 
gode lærings-apps og det er vi stadig 
i gang med. Mange af de gratis apps 
er fyldt med reklamer, der forstyrrer 

elevernes koncentration, så vi køber 
de fleste af vores. Men Mikroværk-
stedet tilbyder gratis ”Se Bogstav-
lyde” og ”Dansende Bogstaver”, som 
er rigtig gode til de små elever. 

Til indskolingen har vi købt ”Skole-
tasken” og ”Søde Ord 1”. Når de så er 
på Det Pædagogiske Læringscenter 
(PLC) sidder eleverne sammen to-tre 
stykker om en iPad og arbejder med 
dem. Vores ressourcecenter bruger 
dem også i specialundervisningen.

Hos forlaget Digtea har vi købt et 
abonnement på  www.digibogen.dk, 
hvor Digilæs ligger. Her kan eleverne 
læse lette bøger på såvel tablets som 
almindelige computere. Teksterne 
bliver læst op og der er spørgsmål 
til historierne. Vores elever i 2, 3 og 4 
klasse læser dem  når de er på PLC.

I engelskundervisningen er ”Sock 
Puppets” et hit. Den fås både i en 

gratis og en betalingsudgave. Her 
kan eleverne indtale en dialog, som 
sokkedukkerne så gentager. Det 
hele kan gemmes på Facebook eller 
 Youtube. På hjemmesiden http://
www.oxfordowl.co.uk/ kan eleverne 
læse engelske frilæsningsbøger på 
forskellige niveauer. Teksten kan blive 
læst højt for dem og siden virker 
også på almindelige computere.

Når man køber en iPad følger der 
en række gode programmer med, 
bl.a. iMovie. Vores 8. klasser har lavet 
reklamefilm, hvor de optog med en 
iPad og efterfølgende  redigerede 
filmene med programmet. Det fun-
gerede fint, men man skal huske at 
slette optagelserne bagefter, da hvert 
minuts film bruger ca. 1 GB plads og 
så kan hukommelsen hurtigt blive 
fyldt op.

Til sidst et tip til en mere social 
hygge-app, nemlig ”Sneak”, hvor 
eleverne skal fange et monster ved 
at være helt stille og så snige sig hen 
for at tage et snapshot af dyret på 
deres iPad. Det er meget fornøjeligt 
at se en ellers lidt urolig anden klasse 
gemme sig rundt omkring på PLC 
for så at snige sig hen for at fange 
monsteret!

Så svaret på om iPads kan bruges til 
læring må være et klart ja, hvis man 
vel at mærke finder de rigtige apps. 
Men overvej nøje indholdet og hvad  
I vil bruge en iPad til inden indkøb.

Få mere inspiration på: www.skole-
apps.dk, www.ipadiskolen.dk, www.
skoleipad.dk/apps Send en mail, 
hvis du vil anbefale andre inspira-
tionskilder, til: peter.andersen7@
skolekom.dk



 FAGPORTALEN TIL

 DANSK 0.-2. KL.

 Digitale veje med

danskfaget

dansk.gyldendal.dk 0-2 indeholder:

Færdige undervisningsforløb, der dækker en bred vifte af 

danskfagets kerneområder, fx genrer, forfatterskaber og sprog-

forståelse.

Bibliotek, der indeholder billedbøger, højtlæsningstekster, 

rim og remser, norske og svenske tekster, letlæsningsbøger 

m.m. Billedbøgerne åbnes som i-bøger, man kan bladre i som i 

en fysisk billedbog. Mange af teksterne er indlæst.

Træning, som består af interaktive elevopgaver med fokus på 

konsolidering, automatisering og repetition af færdigheder, 

eleverne forinden er blevet undervist i. Opgaverne findes også 

som apps til brug på iPad.

Læs løs med 35 gratis Dingobøger, hvor eleverne kan træne 

og udvikle deres læsefærdigheder online. Ønsker man at til-

købe flere letlæsningsbøger, kan man gøre dette via et selv-

stændigt abonnement til læsløs.dk.

 

FAGPORTALEN TIL DANSK 0.-2. KL.

Skoleabonnement pr. år pr. klasse Kr. 1.000,- 
Der betales for samtlige klasser i indskolingen.

få
tilskud

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

35 gratis Dingobøger på læsløs.dk

9066  Priser er ex m
om

s

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

DANSK INDSKOLING

9066 skolebiblioteket_nr2_DanskIndskoling_210x297_OK.indd   1 03/02/14   16.32
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Ca. 1200 6.-10.klasser  deltog 
i Nyhedsugen 2013 og pro-
ducerede deres egen avis 
og/eller nyhedssite under 
den fælles hovedoverskrift 
“På grænsen”.

Det blev to skoler fra Jylland der blev 
udvalgt som årets vindere af konkur-
rencen i Nyhedsugen 2013 (før Skriv 
til avisen, red.), der er arrangeret af 
Avisen i Undervisningen i samar-
bejde med dagbladene, Danmarks 
Skolebibliotekarer og Dansklærerfor-
eningen, nemlig 7.c på Søndre Skole i 

Viborg med avisen Limit i kategorien 
6.-7. klasse og 10.1 på Efterskolen 
Solgården i Tarm med avisen og 
nyhedssitet Cutting Edge i kategorien 
8.-10. klasse.

Den 23. januar blev de to vinderklas-
ser hædret med en københavnertur 
arrangeret af Avisen i Undervisningen, 
hvorefter de blev fejret med taler, 
rådhuspandekager og præmieover-
rækkelsen af en check på 25.000 kr. til 
hver klasse på Københavns Rådhus. 

De to vinder-aviser er udvalgt blandt 
65 lokalvindere af en enig dommer-
komité, som bl.a. hæftede sig ved 
klassernes sans for deres  målgrupper 
samt deres sproglige evner til at 

bringe læseren med sig vidt omkring 
både i features og reportage. Om de to 
vinderproduktioner, siger formand for 
dommerkomitéen, Manu Saren, bl.a.: 

“Limit er en avis som formidler 
komplekse emner på en enkel 
måde. Klassen sætter et ungt og 
 nærværende perspektiv på sager, 
der vedrører os alle. “
 
“Cutting Edge skærer ingen hjørner 
og forfalder ikke til nemme løsninger. 
Både avis og nyhedssite er udtryk 
for grundig journalistik formidlet så 
læseren kan forstå det og får lyst til at 
engagere sig. Elevernes smitter med 
deres videbegærlighed og bringer 
nyheder med indsigt”.

Fra autisme til 
naturisme
Emnet ”På grænsen” 
har inspireret i alt 
ca. 1.200 6.-10. klas-
ser til at gå mange 
forskellige veje, 
hvorefter deres avi-
ser og nyhedssites 
er blevet indsendt 
til lokale dommer-
komitéer på landets 
dag blade, som har 
kåret hver deres 
vinder. I Limit kan 
man bl.a. læse om 
hvordan 15-årige 
Julie tackler sin 
mors dødelige syg-
dom, om hvordan 
autisme påvirker en 

NYHEDSUGEN 2013

At skære en god historie

Foto: Aslak Gottlieb
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ung drengs hverdag og om mob-
ning og overskridelse af grænser på 
nettet, mens Cutting Edge skriver 
om så forskellige emner som Frem-
medlegionen, teenage-mødre og 
naturisme. 

Medlemmerne af dommerkomitéen 
i Nyhedsugen 2013 bestod af: Jacob 
Fuglsang (uddannelsesredaktør), 
Palle Høj (chefredaktør), Anders 
Stokkebæk Beier (lærer), Birgitte 
Reindel (skolebibliotekar og formand 
for Danmarks Skolebibliotekarer), 
Petrine Tveden (skoleelev), Aske 
Thrane (skoleelev), Aslak Gottlieb 
(undervisningskonsulent), Laura Aller 
Jónasdóttier (journaliststuderende) 
og Manu Saren (ligestillingsminister 
og børnebogsforfatter). 

I sin tale til de to vinderklasser, 
fremhævede Birgitte Reindel bl.a. 
elevernes flair for samarbejde og gå 
på kompromis, for at arbejde under 
pres og overholde deadline samt – 
ikke mindst – for deres evne til at gøre 
brug af en sund portion kritisk sans.

Før 2013 hed aviskonkurrencen 
”Skriv til Avisen” og foregik i uge 44, 
men med navnet Nyhedsugen har 
Avisen i Undervisningen valgt at 
udvide mulighederne, sådan at de 
digitale medier og værktøjer bedre 
kan komme i brug og afspejle det 
mediebillede, eleverne kender fra 
 deres hverdag. Samtidig kan klas-
serne nu også frit vælge om avisen 
og/eller nyhedssitet skal laves i uge 
43, 44, 45 eller 46 . Formålet er dog 

ytringsfrihed, og samtidig favne alle 
de spændende, digitale muligheder, 
der findes i dag. Aviser læses og laves 
jo ikke længere kun på papir ude hos 
dagbladene, og dén virkelighed vil 
vi gerne have ind i klasserne, når de 
arbejder med at lave avis. 

Læs mere – bl.a. de to vinderaviser – 
på Nyhedsugen på aiu.dk

Foto: Aslak Gottlieb

stadig det same: På én uge at lave et 
journalistisk produkt om årets emne. 

Herom siger Louise Zabel, der står for 
Avisen i Undervisningen:

- Vi forsøger med disse ændringer både 
at fastholde de mange gode elemen-
ter, aviskonkurrencen rummer med 
fokus på journalistik, den fri presse og 
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Af Hanne Voldborg Andersen, Pæda
gogisk itvejleder og PhD studerende

Det digitale læringsspil 
Runerod er udviklet for at 
nå, engagere og motivere 
elever, som ikke trives i den 
traditionelle undervisning.

Citatet ovenfor stammer fra en test af 
det digitale læringsspil Runerod, hvor to 
drenge samarbejder om at redde verde-
nen ved at løse forskellige matematik-
opgaver. Den ene dreng er åbenlyst 
benovet over den andens evne til at 
takle matematisk problemløsning – og 
forundret over, hvorfor det dog aldrig før 
var kommet til udtryk i undervisningen. 
 Citatet rammer lige ned i selve 
formålet med Runerod, siger spilud-
vikleren Kristian Emil Andreasen, som 
har sat alle sejl til og skabt sin egen 
virksomhed Kanda, som i november 
2013 kunne release spillet til brug i 
folkeskolen sammen med eViden-
Center, der står bag idéen og Forla-
get MATEMATIK, der er producent.

Runerod handler om en dreng, som 
ved et tilfælde havner i verdenen 
Runerod. Her udkæmpes en kamp 
mellem gode og onde kræfter og 
drengen inddrages i denne konflikt 
og må sammen med mennesker, 
dværge og alfer forsøge at bekæmpe 
det onde Thusefolk. Du kan se en 
trailer her for at få et indblik i spillet: 
http://www.youtube.com/watch? 
v=i-Y7KV-BU8Y

Kristian Emil Andreasen er 26 år og 
uddannet Ingeniør i forretnings-
udvikling. Han er selvstændig og 
direktør for firmaet Kanda, som 
beskæftiger sig med gamifikation. 
Her har han arbejdet med at udvikle 
Runerod siden 2010 og er samtidig 
underviser på GameIT College i 
Grenå, et spilgymnasium, hvor elever 
både får en HTX og uddannes inden 
for computerspil. Du kan se en trailer 
om GameIT college her: http://vimeo.
com/49895308#

Runerod er udviklet for at nå, engagere 
og motivere elever, som ikke trives i 
den traditionelle undervisning. I Rune

rod bliver matematiske problemstil-
linger præsenteret på en kreativ og en-
gagerende måde, som giver eleverne 
lyst til at arbejde med matematik.

Men hvorfor skal det være  
et spil? 

- Fordi alle elsker spil, ikke mindst 
drenge! Lyder det fra Kristian Emil 
Andreasen. Og han fortsætter:

- Gode spil er stærkt motiverende, 
måske endda vanedannende – og 
det forsøger vi at udnytte i Runerod. 
Jeg fik ikke selv særlig meget ud 
af den traditionelle undervisning 
i folkeskolen. Lærerne mente, jeg 
skulle på produktionsskole, men 
mine forældre kunne jo fortælle om, 
hvor meget jeg kunne læse, skrive 
og tale på engelsk fx, når jeg spillede 
computerspil. Den læring, der sker 
der, har ikke værdi i den traditionelle 
skole. Det håber jeg, at Runerod kan 
være med til at ændre på. 

- Når spillet er blevet testet på drenge 
fra 4.-6. klasse har feedbacken være 

Du er jo helt 
vildt klog! 
Hvorfor viser du ikke det i timerne?
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tydelig og helt umiddelbar. ”Det er 
jo sjovere end sjovt”, har en dreng 
udtalt. Men responsen fra messer og 
undervisning peger også på, at spillet 
kan have værdi for unge og voksne, 
tilføjer Kristian Emil Andreasen.

Runerod er skabt i samarbejde med 
eVidencenter, Det Nationale Viden-
center for e-læring, og Forlaget MA-
TEMATIK. eVidenCenter har fokuseret 
på idé og historie samt det e-lærings-
pædagogiske, Forlaget MATEMATIK 
på det matematikfaglige og Kanda 
på det hard-core it-mæssige. Missio-
ner og opgaver i spillet er bundet til 
trinmål for faget matematik efter 6. 
Klasse og kan således både anven-
des på mellemtrinnet for alle elever, 

2013. Du kan høre Kristian Emil 
Andreasen fortælle mere om 
 matematiklæringsspillet her:  
http://youtu.be/bW44jgXWpZI

Hvis du afprøver Runerod på din 
skole, vil It & Undervisning meget 
gerne høre mere om dine erfarin-
ger. Skriv blot en mail til Hanne.
voldborg.andersen@skolekom.dk. 
Hvis du under afprøvning af Runerod 
har ønsker til ændring eller forbed-
ring, kan du kontakte Kristian Emil 
Andreasen på andreasen@kanda.
dk. Kanda tilbyder endvidere her i 
startfasen at komme ud på skolen 
og være behjælpelig med at sætte 
gang i aktiviteterne.

og i udskolingen for elever, som 
endnu ikke har opnået et forventeligt 
niveau. Runerod er et bud på et red-
skab, som kan bidrage til variation, 
elevaktivering og differentiering i 
undervisningen.

Runerod kan downloades til  Windows 
og Mac fra www.runerod.dk. På 
samme side finder du både en 
teknisk vejledning: http://runerod.
dk/wp-content/uploads/2013/11/
Teknisk-guide_Runerod.pdf og en 
lærervejledning: http://runerod.dk/
wp-content/uploads/2013/11/ 
runerodfolder.pdf

Kanda blev med Runerod nomineret 
af It-forum til Årets it-innovation 

Send bestillingssedlen til:
Bibliodan • Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding • Tlf. 70 20 71 80 • Fax 70 20 73 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk

Bogplast – hurtigt og billigere!

Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb 
over kr. 800,-

Leveringstid maks. 7 dage.

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri

Pris/stk.
Antal

02 cmx30m 34,25 02 cmx30m 37,25

04 cmx30m 41,50 04 cmx30m 48,25

06 cmx30m 65,50 06 cmx30m 74,50

22 cmx30m 182,25 22 cmx30m 200,25

24 cmx30m 198,75 24 cmx30m 218,50

26 cmx30m 215,25 26 cmx30m 236,50

28 cmx30m 231,50 28 cmx30m 254,75

30 cmx30m 248,25 30 cmx30m 274,00

32 cmx30m 265,00 32 cmx30m 291,25

34 cmx30m 281,00 34 cmx30m 309,25

36 cmx30m 298,00 36 cmx30m 327,50

38 cmx30m 314,25 38 cmx30m 346,50

60 cmx30m 496,00 60 cmx30m 545,75
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HVINNINGDALSKOLEN I SILKEBORG / 2. DEL

Af Bent Rasmussen, fhv. redaktør af 
Skolebiblioteket

Skolebibliotekets/Lærings-
centrets fremtid. 2. del af 
interview med pædagogisk 
leder Tine Sax og koordina-
tor Karen Fransen fra Hvin-
ningdalskolen (læs første del 
i SB nr. 1, red.).

Er der igen en slags pionértid i 
læringscentret/skolebiblioteket  
med hele den kolossale og 
 hastige digitale udvikling?

TS:- Hver gang vi siger, at vi gerne 
rent fysisk vil have det ene eller det 
andet i læringscentret, så bliver den 
næste tanke, at det skal videre ud i 
blokkene, ud til eleverne. I stedet for 
at komme til laboratoriet skal labora-
toriet naturligvis nå ud til eleverne i 
klasserne, og det afføder spørgsmå-
let: Hvad er det så, sådan rent fysisk, 
der skal være i læringscentret? Fx 
bliver der jo færre og færre boglige 
undervisningsmaterialer i undervis-
ningen. Vi har endnu ikke fundet de 
vises sten, men vi har taget godt fat i 
diskussionen og problematikken.

KF:- Noget af det, der skal være i 
læringscentret, er det, der til enhver 
tid udfordrer den praksis, som vi 
har. Spørger man Stephen Heppell, 
siger han, at der ingen computere 
skal være i læringscentret, gerne en 
masse skærme og bøger, men der 
skal først og fremmest være ro, for 
jeg tror, det primært handler om, 
hvad børn skal have ud af skolen, og 
det kan læringscentret også være 
med til at byde ind med. Det handler 
nemlig om, hvad vi bruger de digitale 
læremidler til. Igen kompetencer 
frem for indhold.

Professor Per Schultz Jørgensen 
skrev fornylig i en kronik i ”Poli-
tiken”, at vi manglede en diskus-
sion om, hvad børnene egentlig 
skulle lære i skolen …

TS:- Det er et kæmpe stort spørgsmål 
og et rigtig interessant et af slagsen. 
Der er nogle paradigmer, der krydser 
hinanden lige nu. Et målstyringspa-
radigme, et udviklingsparadigme, et 
værdiparadigme … Men tanken om, 
at vi nu skal lave en mere fleksibel 
skole, er jo helt evident. Vi stiller 
naturligvis også os selv spørgsmålet 
om, hvor vi er henne mht. alt dette. 
Hvis vi bliver presset fra alle sider, 

tyer vi ofte til filosofien, hvor man 
kan spørge: hvad er vi som skole til 
for? Og nogle af overskrifterne i den 
nye folkeskolelov passer rigtig godt 
til Projekt BIBIT.

En helt ny kultur
Læringscentermedarbejderen 
skal selvfølgelig kunne sit  
arbejde, men der vil komme 
mere  fokus på rådgivning og 
 vejledning. Det er en svær 
 balance, som du må kende 
 ekstra godt som pædagogisk 
leder, Tine Sax. Hvori ligger den 
store udfordring?

TS:- Udfordringen ligger i at få skabt 
et arbejdsmiljø, en kultur i medarbej-
dergruppen, hvor det er almindeligt 
og tilladt og anerkendt at sætte 
spørgsmålstegn ved hinandens prak-
sis, udfordre hinandens praktiske og 
didaktiske overvejelser. Det er ikke 
noget, man bare gør, for vi har en lang 
og ældgammel kultur, der hedder 
metodefrihed. Den privatpraktise-
rende lærer, en lærer til en klasse, osv. 
Det har der har været en hel masse 
værdi i, men det skal vi nu turde kaste 
op i  luften. Som skoleledelse er vi 
nødt til at gå ind og legitimere disse 
processer, for det er ikke så nemt som 

Det afgørende er en  

dygtig ledelse!
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vejleder at gå ind og virke bedrevi-
dende. Der er masser af faldgruber i 
det farvand, det ved jeg jo godt.

Hvordan ser du den nye lærings-
centermedarbejder, Karen?

KF:- I virkeligheden skal alle i folke-
skolen være dygtige, for det er først, 
når alles viden bliver sat i spil, når 
alle tør udfordre, at det hele kom-
mer i spil. I vores blomst opfatter jeg 
alle støvdragerne som eleverne, alle 
kronbladene – lærerne – skærmer 
støvdragerne, og nogle har nogen 

man er forandringsparat og synes, at 
udfordringerne er spændende, så kan 
man ikke løse opgaverne.

Bortfald af uddannelses
krav
Hvordan ser I på, at der er andre 
end lærere, der kan komme ind 
og arbejde i LC?

TS (tøver lidt…):- Det ser jeg ikke no-
gen problemer i. Jeg tøvede, fordi jeg 
tænkte, om jeg skulle være strategisk 
og taktisk, men jeg ser altså ingen 
problemer i det.

helt specielle opgaver, AKT-lærerne, 
IT-vejlederne, læringscentermedar-
bejderne, osv., hvor de er med til at 
facilitere undervisningen med deres 
specielle kompetencer.

- Det er vigtigt med en sluse, hvor alt 
kommer ind og bliver fordelt, det er 
bl.a. den opgave, jeg har som koor-
dinator. Læringscentret skal være et 
sted, hvor eleverne føler sig trygge, og 
den tryghed skal læringscentermedar-
bejderne skabe. Samtidig er det også 
vigtigt, at læringscentermedarbejde-
ren har lyst til forandring, og hvis ikke 
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KF:- Dybest set har jeg det dårligt 
med sådan en kamp, men det, der er 
vigtigt, er, at man har empati – ellers 
kan man ikke arbejde i et lærings-
center. Det behøver ikke nødven-
digvis at være en it-vejleder og en 
skolebibliotekar med den klassiske 
uddannelse, men det skal være en 
med en pædagogisk baggrund.

Hvem kunne I forestille jer, der 
kunne komme ind på lærings-
centret?

KF:- Fx ville en AKT-vejleder give rigtig 
god mening for mig. Det er folk, der 
har en bred tilgang til undervisning 
og læring. Læsevejlederen har været 
tilknyttet i flere år.

TS:- Det kunne også være relevant 
med en medarbejder, der aldersmæs-
sigt kiggede længere ned end skole-
alderen, altså til børnehavebørnene. 
Det ville fx passe godt til kommunens 
it-strategi.

Nu er der jo veluddannede 
læringscentermedarbejdere her 
på stedet, men hvad synes I om, 
at der ikke længere er et uddan-
nelseskrav?

TS:- Jeg vil ikke have noget imod at 
tænke mere åbent. I forhold til BIBIT vil 
det jo være underligt, hvis jeg plæde-
rede for, at det kun kunne gennem-
føres med klassisk uddannede lærere. 
Jeg forestiller mig, at vi som skole-
ledelse hele tiden må vurdere, om der 
er de rette kompetencer i læringscen-
tret. Og ellers må de jo skaffe sig dem.

Det fælles skolevæsen
KF:- Ja, for det er jo det, det drejer sig 
om. I den nye folkeskolelov står der 
rigtig mange steder, at der skal ske 
en opkvalificering. Det manglende 
uddannelseskrav til skolebibliote-
karerne er faktisk det stik modsatte, 
men kompetenceudvikling gælder jo 
også for de særlige opgaver. Man skal 
kunne føle sig tryg i de opgaver, man 

bliver pålagt eller påtager sig for at 
kunne løse dem bedst muligt.

Karen Fransen, du har flere 
gange over for mig udtrykt, at 
du egentlig ikke er pessimistisk 
mht. udviklingen. Hvad bygger 
du det på?

KF:- Det bygger jeg på min hverdag, 
mine iagttagelser og mine oplevelser. 
Jeg er med på, at det kan være utro-
ligt forskelligt fra skole til skole og 
fra kommune til kommune, og det er 
også vanvittigt forskellige betingel-
ser, man har. Men min oplevelse af 
den ledelse, jeg har på denne skole, 
gør, at jeg ikke er spor bekymret for 
fremtiden. Det afgørende er, at der 
er en dygtig ledelse, der har sans for 
medarbejdernes kompetencer og 
kvalifikationer.

Ansvaret for skoleudviklingen 
vil – næsten – helt og holdent 
komme til at ligge på skole-
lederskuldre. Hvor er det  
FÆLLES skolevæsen blevet af?

TS:- Det har jeg faktisk lige været til 
møde om! Det handler vel om, hvor-
vidt der skal være kommunale aftaler, 
en bold, der hænger i luften lige nu. I 
Silkeborg Kommune laver man faglige 
netværk på tværs af skolerne, men 
det er et spændingsfelt, for lederne på 
skolerne skriger næsten på at få lov til 
at køre deres eget løb. Det vil jeg også 
gerne selv, fordi vi er gode til det, og 
fordi vi får taget fat på det, vi gerne vil 
arbejde med. Men selvfølgelig giver det 
også god mening at tænke i et fælles 
skolevæsen, bl.a. har vi nogle stærke 
politikker, som alle skoler læner sig op 
ad. Videndeling vil være et nøgleord!



Lørdag d. 25. oktober 2014 uddeles Danmarks 
 Skolebibliotekarers Børnebogspris for 37. gang. 
Det sker i forbindelse med foreningens Lokal
kredskursus/Repræsentantskabsmøde

Medlemmer af Danmarks Skolebibliotekarer er velkomne til 
at indsende begrundede kandidatforslag til Børnebogspris-
udvalget senest d. 1. april 2014.

Se i øvrigt vedtægterne for Børnebogsprisen - og oversigten 
over prismodtagere 1978-2013 på:www.skolebibliotekarer.dk

Børnebogsprisudvalget:  
www.anna.barbara.bach@skolekom.dk 

Børnebogsprisen 2013 gik til Camilla Hübbe og Rasmus 
Meisler for den illustrerede roman TAVS, Høst & Søn 2012.

DANMARKS SKOLEBIBLIOTEKARERS BØRNEBOGSPRIS 2014

Danmarks 
Skolebibliotekarers 

Børnebogspris
2013

Årets plakat

Bibliodan  •  Låsbygade 67-69  •  6000 Kolding

Telefon 70 20 71 80  •  Telefax 70 20 73 80   

bibliodan@bibliodan.dk  •  www.bibliodan.dk

Udført af Rasmus Meisler

Format:  50x70 cm

Pris:  1 stk.  kr.  50,-

 5 stk. kr.  230,-

Særtryk om Camilla Hübbe og Rasmus Meisler

10 stk. kr. 100,-

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse

Hvem skal have den?

Bogmærker

Bibliodan  •  Låsbygade 67-69  •  6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80  •  Telefax 70 20 73 80  •  bibliodan@bibliodan.dk  •  www.bibliodan.dk

Udført af 
Rasmus Jensen

Fem forskellige i 
format 6x22 cm

500 stk.  
kr. 400,-

1.500 stk.   
kr. 1.100,-

Alle priser er ekskl. 

moms og forsendelse
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

FilmlinjenTema.dk er et 
gratis interaktivt lærings-
redskab til praktisk film-
produktion for 7.-10. Klasse, 
hvor faglige trinmål, sam-
men med en filmfaglig 
indsigt, står i centrum.   

Professionalisme er  
nøgleordet 
– i det nye undervisnings-site som i 
alt hvad Station Next står for, i følge 
Torben Larsen, projektleder og en 
del af den daglige ledelse på Station 
Next. Og han uddyber:

- På samme måde som vi bruger pro-
fessionelle undervisere, bl.a. instruk-
tører, fotografer, klippere, producere, i 

den undervisning, som foregår fysisk 
her i Filmbyen, er også online-under-
visningens retningslinjer udarbejdet 
af professionelle mennesker og des-
uden tilrettelagt sådan at trinmålene 
for de forskellige fag opfyldes.

FilmlinjenTema er opbygget sådan 
at der til hvert tema ligger et færdigt 
undervisningsmateriale til fri afbe-
nyttelse, som kan bruges i  diverse 
tværfaglige kombinationer og 
sammenhænge, fx en reklamefilm 
om affaldssortering, et samarbejde 
mellem dansk, samfundsfag eller 
historie, hvor eleverne producerer 
korte dokumentarfilm om den by de 
bor i, eller en vox pop om et  relevant 
emne i engelsk eller et  andet 
sprogfag. Der kommer løbende 
nye temaer og forslag med ideer 
modtages gerne (sendes til Torben.
Larsen@Filmbyen.com, red.). Er man 
mere interesseret i at arbejde med 

større fiktionsfilm, opfodres man til 
at bruge læringsværktøjet Film-
linjen.dk 

Station Next bor i Filmbyen i Avedøre 
og har fra kontorets vinduer bl.a. 
udsigt til Filmselskabet Zentropa, 
hvis direktør Peter Ålbæk i øvrigt sid-
der i Station Next´s bestyrelse og er 
en af idemændene bag Station Next. 
Torben Larsen har selv været en del 
af Station Next i 9 år og er producer 
på sitet FilmlinjenTema. Han er ud-
dannet cand.mag i Filmvidenskab fra 
Københavns Universitet, hvor han i 
sin tid også underviste yngre med-
studerende i brug af film-udstyr, og 
siden har lavet dokumentarfilm for 
bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Danida 
og DR. 

Interessante vinkler
Station Next har eksisteret siden år 
2000 og udbyder en-dages-kurser, 
film-lejrskoler og andre undervis-
ningstilbud til folkeskolens ældste 
klasser, gymnasier og ungdoms-
skoler. Og siden december 2013 
altså også undervisnings-sitet Film-
linjenTema. Station Next er støttet 
af Kulturministeriet, men finansierer 
langt størstedelen af afviklingen 
af lejrskoler og endagskurser selv. 
Lejrskolerne, som der typisk afholdes 
20 af om året, finansieres derudover 
via brugerbetaling og koster 25.000 
for en uge inkl. undervisning, kost 
og logi – i øvrigt på et vandrerhjem 
beliggende i selve Filmbyen. En- 
dages-kurserne koster 850 kr. og 
lægger cirka beslag på 20 uger årligt, 
mens undervisningen i ungdoms-
skole-regi er gratis for eleverne.   

Digital dannelse



Torben Larsen viser rundt i Station 
Next´s kulisser, som eleverne frit kan 
benytte når de er på lejrskole eller 
deltager i kurser, og som i øvrigt 
er designet af scenografen Jette 
 Lehman og bl.a. har været brugt  
af Lars Von Trier:

- Her har vi fx bænkene fra kirken 
i Breaking the Wawes, hvor Beth 
kommer ind for at angre sine synder, 
og herovre ligger en brostensbelæg-
ning, som ser meget autentisk ud, 
men hvis du mærker efter, vil du op-
dage at den er lavet af gummi. Den 
har været brugt i Bryggeren, fortæller 
Torben Larsen. 

Hvad er det filmmediet kan 
tilføre den traditionelle under-
visning?

- Helt generelt er filmmediet – let´s 
face it – jo bare mere sexet end en 
bog, som i mange unge menneskers 
øjne er lidt mere støvet. Så på den 
måde når man måske også længere 
ud, siger Torben Larsen og tilføjer: 

- I forhold til det nye, gratis online 
 undervisningsredskab tilfører det 
først og fremmest en interessant 
vinkel til stoffet, fx i historie-undervis-
ningen, hvor man kan afprøve nogle 
andre vinkler og konkretisere stoffet, 
fordi mediet gør det muligt at arbej-
de mere praktisk og formidlingsmæs-
sigt med forskellige historiske emner

Knapkompetence
- Der er rigtig mange 
læringsstile på spil i den 
her form for under-
visning, som fx når 
eleverne udvikler 
ideer og  synopser i 
fælleskab. Når man 
skal sammensætte 

et filmhold er det vigtigt at man 
får tilgodeset elevernes forskellige 
kompetencer. Nogle elever er måske 
særlig gode til billeder og andre med 
rumlig sans vil gerne arbejde med 
scenografi, mens andre er auditivt 
begavede og kan få tildelt rollen som 
tonemester.

- Mange finder så ud af at de  måske 
også har evner på områder, de ikke 
på forhånd havde regnet med. 
Desuden er man ret godt hjulpet på 
vej af de retningslinjer, der ligger på 
sitet. Undervisningsforløbene tager 
typisk et par dage og undervejs 
arbejder eleverne i små filmhold, 
hvor de får hver sin funktion eller 
 ansvarsområde, hvilket i sig selv 
er et meget motiverende 
element for mange, mener 
Torben Larsen. 

Udover at stille det gratis 
interaktive undervisnings-
redskab til rådighed, 
tilbyder Station Next 
online-support, hvor man, 
typisk inden for samme 
dag, besvarer it-spørgsmål 
vedrørende sitet. 

- For det er jo klart at der 
kan opstå spørgsmål 
undervejs, selvom 
der er rigtig 
mange ting, 
som bør-

nene og de unge mestrer inden for it. 
Stort set alle kan jo tage billeder og 
optage videoer og lægge dem ud på 
nettet, mange har en virkelig stærk 
knap-kompetence, fordi de er født 
i en verden hvor det bare er sådan, 
siger Torben Larsen og tilføjer:

- Til gengæld ved de måske ikke så 
meget om, hvordan man redigerer 
en avis, ligesom de ikke har forholdt 
sig til fx ophavsrettigheder. Derfor 
er hele den etiske dimension også 
 vigtig at have med inde over, når 
man arbejder med film og it.  

Mere info: FilmlinjenTema.dk  
og Filmlinjen.dk
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør for 
Skolebiblioteket

Faktisk var det så sjovt at 
bruge filmmediet i historie-
undervisningen, at eleverne 
næsten glemte at de var 
i skole og skulle bestille 
noget…

- Det er helt klart sjovere end normal 
undervisning, ja, men også frustre-
rende når man ikke kan få teknikken 
til at virke. Som fx da vi kom til at 
slette interviewet med borgmesteren 
og måtte starte helt forfra, men det 
lærte vi selvfølgelig også noget af, 
fortæller Amalie Bjerg Petersen fra 
Gungehusskolen i Hvidovre. 

Sammen med sin klassekammerat fra 
8. R, Mathias Roland, og deres historie-
lærer Kristoffer Hertz, har hun indvilget 
i at fortælle om erfaringerne med det 
interaktive læringsværktøj Filmlinjen-
Tema. Over to skoledage i november 

sidste år blev klassen delt op i grupper, 
som hver især producerede en række 
3 minutters dokumentarfilm med 
temaet Historier fra din by i et tværfag-
ligt samarbejde mellem fagene dansk, 
historie og samfundsfag. 

Forinden havde historielærer Kristof-
fer Hertz været med til at udarbejde 
lærervejledningen og har også efter-
følgende givet feedback, sådan at 
materialet undervejs er blevet til-
passet og finpudset bedst muligt. 

- I retningslinjerne til temaet Historier 
fra din by lå det fast at der indgik et 
interview i dokumentarfilmen og at 
eleverne skulle tage udgangspunkt i 
deres by. Herudover var der frit slag 
og der er da også kommet nogle 
meget forskellige film ud af arbejdet, 
fortæller Kristoffer Hertz.

Om emnet for hendes gruppes doku-
mentarfilm, siger Amalie Bjerg Petersen:

- Det var jo lige inden Kommunal-
valget og jeg tænkte meget på 

fremtiden for os unge, både i forhold 
til al snakken om skolereformen og 
fordi der er to skoler i kommunen, 
der er blevet lukket. Derfor fandt vi 
ud af, at det kunne være fedt at få fat 
på borgmesteren. Og hun sagde ja 
med det samme!  

- Ideen var at lave det lidt talkshows-
agtigt og det blev også rigtig godt, 
selvom det var et helt nyt emne og vi 
aldrig havde prøvet at lave dokumen-
tarfilm før.

Historie i en kontekst
Amalie Bjerg Petersen tilføjer at 
gruppen sammen udarbejdede 
spørgsmål til Hvidovres social-
demokratiske borgmester Helle 
Adelborg, som fik dem til gennem-
læsning inden, lige som alle for-
holdt sig til dækbilleder, påklæd-
ning, rekvisitter (frugt- og slikskåle 
samt vandglas – ”det skulle jo være 
lidt talkshows-agtigt”), mens roller-
ne som hhv. interviewer, fotograf 
og klipper var delt ud mellem grup-
pedeltagerne. 

BESØG PÅ GUNGEHUSSKOLEN

Læring for

sjov
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Umiddelbart lyder emnet ikke 
særligt historisk?

- Arrr, det kommer nu lidt an på 
hvordan man tænker faget historie 
… Historie kan også handle om både 
samtiden og fremtiden og ikke mindst 
om at placere noget – her: byen 
Hvidovre – i en kontekst, indvender 
(historielæreren) Kristoffer Hertz.

Mathias Roland supplerer: - Historie 
er jo ikke bare noget der skete en 
gang i 1800-tallet! I min gruppe fandt 
vi frem til vores historie om byen 
gennem en brainstorm. Faktisk var 
det min ide, der blev valgt, nemlig 
at lave en film om byens rockerborg. 
Jeg ville gerne interviewe rockerne 
selv og ringede på i deres klubhus, 
men de ville ikke være med. Så måtte 
vi gå til plan B, som var at interviewe 
en politiker, og her havde vi alle-
rede tænkt på SF´eren Anders Wolff 
Andresen

Hvorfor blev det lige ham?

- Fordi han var en af de yngre po-
litikere og det nok ville være mere 
spændende for andre unge at høre, 
hvad han havde at sige. Også fordi 
vi vidste at han var imod rockernes 
klubhus her i byen, så vi bedre kunne 
planlægge vores spørgsmål, når vi 
vidste, hvad han ville svare, forklarer 
Mathias Roland. 

Etisk dilemma
- I retningslinjerne var der også et 
krav om at der indgår dækbilleder i 
filmene, dvs. billeder der brød med 
interviewet, sådan at det ikke bare 
blev et langt interview. Amalies 
gruppe går ned til en klub ved navn 
Hvidborg, som borgmesteren en-
gang har arbejdet i og fortæller om 
i interviewet, men de kan ikke vise 
klubben indefra, fordi de ikke har til-
ladelse til at filme børnene, fortæller 
Kristoffer Hertz og tilføjer:

- I Mathias´ gruppe bruger de dækbil-
lederne som en slags dramatisering, 
som om jeg egentlig synes det er 
lidt snyd, det de laver … Men i følge 
folkene på Station Next var der ikke 
noget problem i måden, de greb det 
an på, så på det punkt blev også jeg 
klogere.

- Det, vi gjorde, var at lave et break 
til det tunge materiale, dvs. politiker-
interviewet. Vi sendte kameramand-
en ud for at filme rockerborgen og 
bagefter filmede 
han også en dæk-
historie, hvor Nick 
fra vores gruppe 
spiller rocker. Det 
er også Nicks egen 
musik, vi har lagt 
ind, for at bryde 
med al snakken. 
Sådan kunne vi 
aldrig have fortalt 
historien, hvis den 
havde været på 
papir, forklarer 
Mathias Roland.            

Hvordan adskilte arbejdet med 
filmmediet sig fra arbejdet med 
fx at skrive en stil om jeres by? 

Amalie Bjerg Petersen: - Altså, først 
og fremmest var det sjovt selv at gå 
ind på FilmlinjenTema og skaffe sig 
viden … Og så vi lærte jo også at 
filme med iPads og bruge iMovie. 

-  Ja, og så glemte man helt at man 
var i skole og at det var arbejde, det 
man lavede, fordi det var sjovt og 
helt anderledes end en normal skole-
dag, tilføjer Mathias Roland.     

Ny lærerrolle
Den eneste, som ind imellem følte 
sig en smule overflødig og havde 
lidt svært ved at få tiden til at gå, 
var Kristoffer Hertz: - I forbere-
delsesfasen og i forbindelse med 

evalueringen var der nok at tage fat 
på, fx arbejdet med at vinkle de tre 
minutter kniv-skarpt, hvilket jo også 
er både vigtigt og svært på skrift, 
men da eleverne først gik i gang, 
skulle jeg næsten passe på at jeg 
ikke gik i vejen, fortæller han.

- Der er meget ventetid forbundet 
med det at lave film, også for ele-
verne, så også her fik vi et realistisk 
indblik i processen omkring film-
produktion. Til tider følte jeg mig 

faktisk lidt hægtet af, så som lærer 
skal man nok bruge noget tid på at 
nytænke sin egen rolle. Min funk-
tion var nok især at hjælpe eleverne 
med at gå teknisk til hånde – også 
selvom om mange af dem er langt 
bedre til det end jeg, siger Kristoffer 
Hertz og tilføjer:    

- Ambitionsniveauet blev sat højt 
og jeg synes bestemt der er kom-
met nogle gode og spændende 
film ud af forløbet, hvilket man kan 
se ved at gå ind på hjemmesiden 
FilmlinjenTema.dk, hvor de seks film 
er oploadet. Alt i alt er det en rigtig 
god og meget overskuelig platform, 
som eleverne kan få meget ud af 
at bruge, så det er helt sikkert ikke 
 sidste gang jeg – eller Gungehus-
skolen – går til filmen. 

Foto: Camilla Emig
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Af AnnBritt Sternfeldt, frilansskribent

I Jordanien pågår en demokratiutve-
ckling och bland annat satsas mycket 
på skolorna. Fokus läggs på att förbät-
tra elevernas läsförmåga och därför 
prioriteras en utveckling av skolbib-
lioteken. För att få medel till böcker 
uppmuntrar man den privata sektorn 
att ”Adoptera ett Skolbibliotek”. 

Sedan 2006 utförs ett skolreforme-
ringsarbete i Jordanien som drivs av 
The International Relief and Develop-
ment Organisation (IRD) med ekono-
miskt stöd från USA. Arbetet innebär 
att man bygger nya skolor som ska 
främja et bättre inlärningsmiljö, uti-
från en internationell standard med 
moderna tekniska hjälpmedel. 

Som en del af reformeringsarbetet 
har IRD initierat ett projekt för att öka 
elevers läsförmåga. I projektet har 
man velat stärka samarbetet mellan 
föräldrar, studenter, lärare, privata ak-
törer, NGO:s och andra så att skolorna 
inte är isolerade från sitt lokalsam-
hälle utan att alla känner delaktighet 
och ansvar. Som en följd har IRD 
hjälpt till att starta upp Commu-
nity Mobilization for Partnership in 
Schools (CMP) ute i landet och CMP 
från 67 olika skolar har identifierat 
sina behov och utvecklat planer för 
att förbättra skolmiljön. Något man 

kommit fram till är att man måste 
prioritera fler skolbiblioteken.

Samah Goussous, projektansvarig 
för IRD i Jordanien, berättar att 
projektet som pågått under fem år 
har velat göra skolorna till ”kärnor” 
av förändring och därför har man 
öppnat dörrarna till skolorna för 
lokalsamhällets invånare. 

- Vi har än så länge hunnit med att 
jobba med ett tiotal skolor för att 
garantera att de inte är isolerade och 
att föräldrar är engagerade i barnens 
utbildningsprocess på ett eller annat 
sätt. Men ett av de största problemen 
med vårt program är att förklara kon-
ceptet av ideella insatser. Vi har också 
en del byråkrati att hantera, även om 
vi samarbetar med utbildningsmini-
steriet som stöder vårt arbete.

Att läsa – inte för nöjes 
skull 
Idag ska visserligen alla allmänna 
skolor ha ett skolbibliotek som är 
öppet för alla, men det är ändå en 
lång väg att gå eftersom medlen inte 
räcker till. Det finns inte heller någon 
tradition av att läsa, framförallt inte 
för nöjes skull. Biblioteksböckerna är 
mest traditionella faktaböcker och 
det märks även i de allmänna biblio-
teken som har väldigt små barn- och 
ungdomsavdelningar. 

- Vi har inte haft någon bokutgivning 
att tala om när det gäller romaner 
eller barn- och ungdomsböcker, men 
det börjar hända lite nu med den allt 
större öppenheten som börjar prägla 
vårt samhälle, säger Samah. 

- Men vi behöver tid. Vi måste också 
jobba med målplanering, uppföljning 
och utvärdering för att få kontinuitet i 
det vi gör och veta vad vi har uppnått. 

För att få medel till böcker har man 
startat upp ”Adoptera ett Skolbiblio-
tek” som vänder sig till den privata 
sektorn och andra grupper. Det kan 
handla om att starta upp ett helt nytt 
bibliotek eller bistå med medel till 
böcker. Samah berättar att initiativet 
har fallit väl ut och man har lyckats få 
in en hel del pengar, omkring mots-
varande 547000 danska kronor, men 
mer kommer in eftersom initiativet 
fortsätter. Västra Ammans Rotary 
Club kommer snart att utvidga sitt 
stöd med vad de själva kallar ”Min 
Rätt att Läsa”. Zayna Al Hamarneh, 
ansvarig för marknadsföring och PR, 
berättar att stödet ska bidra till att 
öppna 10 bibliotek i 10 allmänna sko-
lor i mindre priviligerade områden. 

- Vi tror att läsning är en viktig del 
i att utbilda en nation. Det vidgar 
barnens horisont och inspirerar dem, 
säger Zayna Al Hamarneh. 

Adoptera ett  
Skolbibliotek



 Vi har just börjat, några år är ingen
ting när det gäller förändringsarbete, 
säger Samah Goussous, da vi besöker 
Al Qadeseya flickskola i Amman.

Ett företag som nappat på att ”Adop-
tera ett Skolbibliotek” är det stora 
Nuqul Group med verksamheter 
inom diverse marknader. Kommu-
nikationschef Nadine Khalil Tadros 
menar att det ingår i företagets sam-
hällsansvar (CSR, Corporate Social 
Responsibility) att stödja utvecklings-
projekt.  

IRD samarbetar med Scholastic som 
är ett världsledande företag när 
det gäller böcker och engagerande 
utbildningsmaterial för barn. Tanken 
med de donationer man fått är att 
Scholastic ska distribuera sin arabiska 
biblioteksuppsättning för grundsko-
lan till de skolor som är involverade. 

Biblioteksuppsättningen är tänkt för 
årskurserna 1-6 och varje skolbiblio-
tek ska få två uppsättningar av re-
spektive titlar vilket blir ungefär 1400 
böcker per bibliotek. För att garante-

ra att böckerna uppfyller sitt ändamål 
har man tränat personal i hur de ska 
använda de nya biblioteken och man 
har tillhandahållit idéer för lässtimu-
lerande aktiviteter, som till exempel 
lästimmar med föräldrar och barn. 
Man har också utfärdat bibliotekskort 
så att bibliotekarierna ska kunna ha 
översikt över utlånade böcker och se 
hur mycket som lånas ut. 

Ett ganska nytt land
- Det senaste året har vi hjälpt sko-
lorna att väcka medvetande bland 
lokala företag om behovet av att få 
de här böckerna, som är översatta 
från engelska till arabiska, som täcker 
ett vitt område av ämnen, och som 
har godkänts av utbildningsministe-
riet. Tack vare vårt goda samarbete 
med Sholastic kan de nya böckerna 
produceras för en betydligt lägre 
kostnad än marknadsvärdet, säger 
Samah. 

Jag besöker Al Qadeseya flickskola i 
Amman och där berättar rektor Ebti-
san Dalabeh att även om man har fått 
de här 1400 böckerna från Scholastic 
till sitt skolbibliotek så fungerar det 
ändå inte som man kanske skulle ön-
ska. Biblioteket används inte särskilt 
mycket. Ett stort problem är tidsbrist, 
man har inte möjlighet att avsätta 
personal som håller biblioteket öppet 
och man är rädd att lämna nyckeln 
till någon utomstående. I stunden 
är situationen dessutom väldigt 
pressad på grund av alla flyktingbarn 
från Syrien som gör att man får köra 
undervisningen i skift. Ena delen 
av dagen undervisas de egna 680 
jordanska barnen och andra delen av 
dagen undervisas 250 syriska barn. 

Men trots det som rektor Ebtisan 
Dalabeh berättar är Samah Goussous 
optimistisk:
 
- Vi har just börjat, några år är ingen-
ting när det gäller förändringsarbete. 
Jordanien är dessutom ett ganska 
nytt land, ja, som egen självständig 
nation. Vi måste på flera sätt skapa 
oss en egen identitet med en egen 
utveckling. 

Så berättar Samah om ett nytt 
projekt som är en fortsättning på 
det man tidigare gjort. Läsklubbar 
där elever ska träffas och ha gemen-
samma diskussioner kring vad de 
har läst för att på så vis förbättra sina 
läsvanor. Det är svårt inte att smit-
tas av Samahs optimism och innan 
vi lämnar skolan säger hon till rektor 
Ebtisan Dalabeh att de måste jobba 
mer på att uppmuntra barnen att ta 
med sig Scholastic-böckerna hem. 
Rektorn ler och håller med. 

Foto: AnneBritt Sternfeldt
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

FAG-LET – tre stærke bogtil-
bud til store børn og voksne, 
som ikke er sikre læsere.

- Holdningen til omskrevne bøger 
har ofte delt vandene, men når det 
gøres med det formål at udvide 
læserskaren og på en måde, så stilen 
og handlingen i originalværket bibe-
holdes, så er det efter min mening i 
orden. Det er netop tilfældet her med 
udgivelsen af Slagtebænk Dybbøl 
af Tom Buk-Swienty, omskrevet til 
letlæsningsudgave af Sanne og Poul 
Holm, siger Erik Nygaard Sørensen, 
Skolebibliotekar ved Ebberup skole.

Både både original- og letlæsningsud-
gaven indeholder ifølge Erik Nygaard 
Sørensen en gennemgang af de 
elementer, der førte til krigen 1864, en 
beskrivelse af den politiske situation 
i henholdsvis Danmark og Tyskland 

samt både menige soldater og officers 
oplevelser i forbindelse med slaget. 

- Bogen indeholder beskrivelser fra 
både dansk og prøjsisk side, og der 
bliver ikke sparet på udpenslingerne 
om soldaternes kvæstelser og sår. 
Tom Buk-Swienty har foretaget en 
grundig research i dagbøger, breve, 
sygejournaler og andre officielle do-
kumenter for at få disse detaljer med. 
I FAG-LET-udgaven har man sorteret 
lidt i personkredsen for at holde side-
tallet nede, men alle væsentlige dele 
er kommet med, mener Erik Nygaard 
Sørensen.

Han fortæller, at han gav letlæsnings-
udgaven til Signe i 8. klasse, som 
syntes at bogen var velskrevet, spæn-
dende og fyldt med oplysninger, hun 
nemt ville kunne bruge, hvis hun 
skulle arbejde med krigen 1864. 

- Jeg er helt enig med hende og vil 
derfor anbefale indkøb af den til 
skolens bibliotek til brug for elever, 
der skal arbejde med et projekt eller 
bare ønsker at være godt klædt på til 
afgangsprøven i historie i 9. klasse, 
hvor krigen 1864 indgår som et ka-
nonpunkt. Den vil også være et aktiv 
for ikke-sikre voksne læsere, tilføjer 
Erik Nygaard Sørensen.

Besøg UnderDanmark  
Letlæsningsudgaven af Slagtebænk 
Dybbøl er udgivet af Nyt Dansk Lit-
teraturselskab og Bibliodan i 2013 
i FAG-LET-serien, som indtil videre 
også tæller udgivelserne Zornig – 
vrede er mit mellemnavn af Lisbeth 
Zornig Andersen, omskrevet af 
Hanna og Søren Vinzent, samt Jeg 

er Zlatan af David Lagercrantz og 
Zlatan Ibrahimovic, som er oversat fra 
svensk af Inge Møller-Nielsen.

Zornig – vrede er mit mellemnavn er 
tidligere formand for Børnerådet Lis-
beth Zornig Andersens personlige be-
retning om en barndom og opvækst 
fuld af misbrug og svigt, fra forældre, 
familie og naboer over plejefamilier, 
lærere, sagsbehandlere m.v. Men også 
om dem der handlede og var med til 
at gøre en positiv forskel i hendes liv, 
sådan at hun fik chancen for at rejse 
sig og komme videre. 

Gennem bogens 130 sider fortæller 
hun i årstals-inddelte kapitler om en 
tilværelse fuld af ensomhed, vold og 
druk fra hun var 3 år gammel til hun 
var18. Letlæste - og så alligevel slet 
ikke – på grund af det tragisk tunge 
stofområde. Det barske indhold til 
trods er det dog alligevel en bog, der 
vil kunne gøre sig – og uden tvivl 
også vil gøre dybt indtryk – blandt 
store børn og unge læsere.

Stærke bøger  
     til svage læsere
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FAG-LET

LISBETH ZORNIG ANDERSENMed denne bog kan du
rejse til Under-Danmark.
Her er hver dag fyldt
med mis-brug og vold i
en grad, ikke mange kan
sætte sig ind i. Jeg har
valgt at dele min for-
tælling. Den kan vidne
om, hvordan det føles
for et barn at vokse op
på den måde.

ZORNIG
– vrede er mit mellemnavn

Omskrevet af 
Hanna og Søren Vinzent
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TOM BUK-SWIENTY

Slagtebænk Dybbøl 
18. april 1864

Denne letlæsningsudgave er 
omskrevet af Sanne og Poul Holm

Her er Tom Buk-Swientys berømte bog Slagtebænk
Dybbøl i en letlæst version.
En levende bog om slaget ved Dybbøl i 1864. Dagen,
hvor der faldt 4.222 granater over skanserne. Og hvor
godt 10.000 danske soldater stod over for ca. 40.000
preussere og østrigere. 
Forfatteren har fundet breve og dagbøger, og vi hø-
rer om enkelte soldaters skæbne. Om de pårørende 
og officererne. Og om mudderet – en blanding af
afskudte legemsdele, afføring og indvolde fra både
dyr og mennesker. 
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Malmøs Rosengård  
Også Jeg er Zlatan er på sin vis en 
udgivelse, der fortæller historien om 
en barsk opvækst, om end i en noget 
anden boldgade (om man så må sige 
). Zlatan Ibrahimovic voksede op i 
Malmøs rå betonforstad Rosengård 
som søn af en bosnisk far og en kroa-
tisk mor, som begge var flygtet til 
Sverige fra krigen i Eks-Jugoslavien. 

Forældrene blev skilt da Zlatan Ibra-
himovic var 2 år og han boede hos sin 
far, som havde et alkoholmisbrug. De 
skændtes meget, men faren var dog 
ikke voldelig. Til gengæld havde han 
det psykisk svært ovenpå krigen og 
var ikke særlig nærværende, hvorfor 
Zlatan Ibrahimovic var meget overladt 
til sig selv. Hvis ikke han var blevet 
bidt af at spille fodbold, ville han efter 
eget udsagn være endt som kriminel.   

Der prales og storskrydes en hel del 

i Jeg er Zlatan – heldigvis ikke uden 
både humor og selvironi – men bag-
ved fornemmer læseren også tydeligt 
en såret ung mand, som trods million-
kontrakterne i bl.a. Milan og Barcelona 
kæmper med en følelse af mindreværd. 
En rod fra Rosengården, som langt fra 
altid har følt sig lige godt behandlet, 
hverken på hjemmebane i Sverige eller 
i udlandet – af journalister, fans eller 
de skiftende klubber inklusive deres 
trænere, managere og pengemænd.

Nyt Dansk Litteraturselskab ejes 
af de danske biblioteker. Bortset 
fra MagnaPrint-serien, som er en 
storskriftserie for svagtsynede og 
selskabets primære udgivelse, udgi-
ver de LæseLyst og FAG-LET, som er 
to letlæsningsserier for ordblinde og 
utrænede unge og voksne. Magna-
Print, LæseLyst og FAG-LET sælges 
kun til medlemmer, og som medlem-
mer optages kun danske folke- og 

skolebiblioteker, men både LæseLyst 
og FAG-LET kan dog købes af alle 
ved henvendelse til Bibliodan, www.
bibliodan.dk. Ved køb af den trykte 
FAG-LET-udgave medfølger desuden 
en lydbog.

Da jeg var en lille dreng, havde jeg en stor
næse. Og så læspede jeg. I skolen kunne
jeg ikke sidde stille. Jeg fór rundt hele
tiden. Der kunne ikke ske mig noget, hvis
jeg løb tilstrækkelig hurtigt.

Zlatan Ibrahimovic er vokset op i et råt
kvarter i Malmø i Sverige. Som helt ung
stjal han cykler og sloges. Tricksene fra 
fortiden tog han med sig på fodbold-
banen, da han blev prof i blandt andet
Milan og Barcelona.

Med sine egne ord fortæller Zlatan om
kampene og sparkene. Og om livet som 
en af verdens bedste fodbold-spillere. 

Det her er bogen om Zlatan i en 
letlæst udgave.

FAG-LET

JEG
ERZLATAN
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Det er en inspirerende og klar tekst 
Steen Nepper Larsen, lektor ved In-
stitut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet, har skrevet 
om dannelse, en tekst som først blev 
bragt som essay i tidsskriftet Social 
Kritik (nr. 130 i maj 2012) og nu også 
findes i – en kun 53 sider kort - bog-
form.

Nepper Larsen tager os med på en 
tour de force rundt i dannelsestan-
kens idehistorie (fra Platon og Cicero 
over renæssancen til Rousseaus ba-
nebrydende værk fra 1762 Emile eller 
om opdragelsen – for bare at nævne 
et par nedslag) og viser at opgøret 
med opfattelsen af dannelse som ”et 
snævert sæt af adfærdsregler for de 
højere klassers smagfulde omgang 
med ligesindede” ikke er af nyere 
dato, men, i Danmark, går så langt 
som hundrede år tilbage i tiden. 

Som han skriver: ”Dannelse måtte 
kort sagt forstås som andet og mere 
end normer for og forventninger 
til god opførsel, korrekt sprogbrug, 
flirte- og fægtekunnen.” For at 
indkredse hvad dannelse i stedet 
er, citerer han bl.a. forfatteren til 
opslaget om ”dannelse” i Salmonsens 
Leksikon (1916), den danske filosof 
og sociolog, Claudius Wilkens, som 
kommer med en ”smuk og slidstærk” 
formulering: ”Det er ikke Massen af, 
hvad et Menneske ved eller har lært, 

der bestemmer hans Dannelse, men 
den indre Bearbejdelse og Tilegnelse 
til en ejendommelig Livsfylde og 
selvstændig Dom.”

Nepper Larsen refererer også bl.a. til 
Nietzches sønderlemmende kritik  
af det, som han opfattede som ”dan-
nethedens tomhed og tomgang” 
og trækker en tråd op til det 20. 
århundrede, hvor de magtfulde og 
toneangivende klassers dannelses-
monopol blev udfordret af bl.a. 
ungdomsoprøret, populærkultu-
ren, internettet etc. Han tilføjer at 
det inden for de senere år også er 
blevet hævdet, at fænomener som 
”kompetencebegrebet, arbejds-
markedets krav, den intensiverede 
vidensproduktion og de globale 
udfordringer overflødiggør enhver 
tale om dannelse.” Men heri er 
Nepper Larsen selv stærkt uenig; 
til gengæld er han optaget af at 
dannelsestankerne aktualiseres og 
revitaliseres.      

En vigtig grund til at efterspørge 
mere dannelse i samtiden er ikke 
mindst behovet for at forstå og 
bygge bro mellem de skarpt op-
delte verdener, vi arbejder og lever 
i, inden for områder som økonomi, 
politik, økologi, viden, jura, kunst, 
tro, kærlighed, sport etc. Hvis der er 
noget, vi har behov for i vores tid, er 
det, ifølge Nepper Larsen, helheds-
tænkning, lige som vi ikke kan nøjes 
med at se os selv og vore egne mål i 
 dannelsens spejl.   

Samtidig advarer han mod at man 
ikke glemmer, hvad der engang var 
værd at vide, ”før man blev så ”klog”, 
som man tror, man er nu.” For mens 
den erkendelse der allerede er er-
hvervet, ikke kan af-læres, bør gamle 
erkendelser ikke fortrænges selvom 
de kasseres. Historieløshed gør dum-
mere. Som Nepper Larsen formulerer 
det: ”Vi må stadigvæk læse Platon, 
Marx og Nietzche – ikke for at ”tro” på 
dem, men for at søge at forstå deres 
tanker og måske også for selv at 
tænke over, hvor de mon tog fejl.”

Steen Nepper Larsen: Dannelse  
– en samtidskritisk og idéhistorisk 
revitalisering, 53 sider. Forlaget 
Fjordager og Steen Nepper Larsen, 
2013.

JEG HAR LIGE LÆST

Dannelse  
er mere end dannethed
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Af John V. Christiansen, konsulent for 
læringscentrene, Roskilde Kommune.

”Hvilke udviklingsområder 
står vi over for i forhold 
til læringscentrene i 
Roskilde? - Du får ét 
slide til din rådighed.” 
Sådan lød opgaven 
 tidligere på året fra 
skolechefen, da han 
skulle briefes inden 
sin velkomsttale 
om skoleområdet 
for det nytiltrådte 
politiske udvalg. 

I Roskilde har vi arbejdet 
med at udvikle skolebib-
liotekerne til læringscentre 
i et tre-årigt projekt. Sidste år 
kom forvaltningens anbefalinger om 
læringscentrene, som er et resultat af 
dette arbejde. De er fulgt op af skole-
besøg med læringscenterteamet, 
skoleledelsen og forvaltningen. 

Læringscentret er altid og skal 
altid være knyttet til en lokal skole-
udvikling, men i Roskilde vil der 
være  områder, vi udvikler fælles. På 
mit slide nævnte jeg følgende tre 
områder, som bliver centrale for den 
fælles udvikling af læringscentrene i 
Roskilde de kommende år, og som vil 
præge den fælles indsats:

Det pædagogiske læringscenter – et 
center for vejledning. Vejledning af 
elever og navnlig lærere bliver  centralt. 
Her tænker jeg ikke kun på skole-

bibliotekaren og it-vejlederen, som i 
dag er et team, men på et center for 
vejledning for alle skolens vej ledere. 

I Roskilde er det tillige læse-
vejlederen og tosprogsvej-

lederen. I den kommu-
nale læsehandleplan er 

der allerede i dag et 
krav om, at der skal 
arbejdes sammen 
om de lokale ind-
satser. Få skoler har 
i dag faglige vejle-
dere, som i fremtiden 
også bør være en del 

af et læringscenter. 
Udfordringerne bliver 

at skabe løsninger på 
skolerne, hvor vi opnår 

en synergieffekt uden at 
skabe det ”møde-helvede”, som 

mange skoleledere frygter. Det er en 
udfordring, at vejlederne som team 
skal kunne foretage en vejledning, der 
bunder i en solid indsigt i læring samt 
et indgående kendskab til et eller flere 
fag, hvor man har praksiserfaring. Her 
vil jeg som konsulent arbejde på at 
styrke vejledernes kompetencer.   

Digitale læreprocesser. Vejledning i 
digitale læreprocesser med udgangs-
punkt i skolens fag vil være et krav til 
alle vejledere i et læringscenter. Det 
er ikke længere kun en opgave for 
it-vejlederen, der i Roskilde tillige har 
det tekniske område sammen med 
den kommunale it-afdeling.
 Der vil fortsat være mange tek-
niske udfordringer, men der bør 
være fokus på den pædagogiske og 

didaktiske udvikling, ikke mindst 
med folkeskolereformen, der eks-
plicit skal styrke børnenes it-færdig-
heder. Digitale læremidler er derfor 
et område, vi fortsat skal styrke. Det 
gælder i materialevalget i forhold 
til bl.a. læringssyn og vejledning 
i forhold til elevernes læringsmål. 
Omstillingen fra analoge til digitale 
materialer vil betyde store foran-
dringer. 

Understøttende undervisning. I 
den nye folkeskolelov skal der foregå 
aktiviteter, som ligger ud over den 
fagopdelte undervisning. Her mener 
jeg, læringscentret har særlige forud-
sætninger. Læringscentrene samar-
bejder i Roskilde med mange lokale 
kulturaktører og idrætsforeninger, 
og Roskilde er netop blevet bredde-
idrætskommune. Dette netværk bør 
blive en del af den understøttende 
undervisning. Det øgede fokus på 
elevernes læring bør også betyde en 
udvikling af kulturinstitutionernes 
undervisningstilbud, hvilket kan ud-
vikles sammen med læringscentrene 
og skolens lærere. 

Endnu et udviklingsområde at bygge 
på med de lokale erfaringer er Lektie-
cafeen (læringscafeen).  
 Skolechefen fik sine overskrifter 
her og nu, men indholdet skaber vi 
sammen over de kommende år.

Stafetten sendes hermed videre 
til: Lone Thomsen, koordinator i 
 Læringscenter Randers.

KONSULENT-KLUMMEN

Det pædagogiske læringscenter: 
Tre bud på en udvikling
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BAG MUREN
LæseLyst, lix 24

En historie om at være ung i Øst-Berlin i
firserne.
Helmuth havde fået besked om at komme
til en kammeratlig samtale hos sikkerheds-
politiet. Men Helmuth vidste godt, at det
ikke var noget kammeratligt, der ventede
ham. Han skulle angive sin far.
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