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Efter sit ophold blandt fangerne på
Grønland i 1950´erne skrev Jørn Riel
sine berømte skrøner. Takket været det
dygtige franske makkerpar Gwen de
Bonneval & Hervé Tanquerelle har skrønerne nu fået nyt liv som tegneserier. Det
er en fornøjelse at læse/kigge på denne
helt særlige blanding af poesi, eventyr og
det absurde.
I følge forlagets pressemeddelelse er
forfatteren meget tilfreds med resultatet
af transformationen: ”At åbne denne bog
er som at åbne døren til den arktiske
verden, sådan som jeg kendte den for så
mange år siden. Det nordøstgrønlandske
fangerfolk er genopstået.”
Jørn Riel modtog i 1995 ”De Gyldne
Laurbær”. Kong Oscar og andre skrøner er
første bind i serien.
Kong Oscar og andre skrøner
Jørn Riel, Gwen de Bonneval & Hervé
Tanquerelle
TURBINE,
2014
108 sider

INDHOLD

Colin Fisher

Colin Fischer er en pudsig og klog bog om
Asperger-drengen af samme navn. Colin
har en mere end veludviklet iagttagelses
evne. En dag affyres en pistol i skolens
kantine – ja, vi er i USA – og Colin er den
eneste, der ved, at den anklagede, som
i parentes bemærket, har mobbet Colin
gennem hele hans skolegang, faktisk er
uskyldig.
Colin presses ud i den ene uvante situation efter den anden, og det udfordrer
både hans diagnose og behov for kontrol.
En dejlig og humoristisk roman, der giver
en fin indsigt i diagnosen Asperger og –
ikke mindst – i en spændende dreng ved
navn Colin
Fischer.
Colin Fisher
Ashely Miller
og Zack Stentz
Oversat af
Astrid HeiseFjeldgren
Gyldendal,
2014
240 sider

Er 3. Verdenskrig på vej?

Tork og Hest og den STORE
blyant

Louis Jensen viser i alt, hvad han skriver,
en energi, en naivitet (i bedste forstand!)
og en friskhedsfornemmelse. Således også
i denne historie om den eventyrlystne
dreng, Tork og den kloge og godmodige
hest, der hedder Hest.
De to venner bygger en stor blyant, der har
den forunderlige evne, at den selv skriver
historierne – og de er ikke kedelige. Pia
Halse har lavet billedkunst på højt niveau,
hun går på opdagelse, uddyber, digter
med, så h
 istorierne bliver større.
Tork og Hest
og den STORE
blyant
Tekst:
Louis Jensen
Illustrationer:
Pia Halse
Jensen &
Dalgaard,
2014
48 sider

Nyheder er somme tider uhyggelige og
kan gøre børn bange, bekymrede eller
kede af det, men de er ikke til at komme
udenom. Det er ud fra den erkendelse at
DRs nyhedsudsendelse Ultra Nyt sender
nyheder til børn – fortalt i et sprog, de kan
forstå, og sat ind i en sammenhæng, de
kan forholde sig til.
Redaktionen overvejer nøje, hvilke historier
der bringes, og har altid målgruppen for
øje. Derfor dækker Ultra Nyt kun konflikter, naturkatastrofer og lignende, når det
vurderes, at børnene i forvejen har hørt
eller set om det i andre medier. Heldigvis
bringer de også mange skøre, sjove og seje
nyheder.
Ultra Nyt, som fejrede et års fødselsdag i
marts, sender nyheder til de 7-12 årige.
Redaktionen anbefaler, at yngre børn ikke
ser med, uden forældre eller andre voksne
er til stede, men bestræber sig i øvrigt
på at lave udsendelser, der ikke kræver
voksen tilstedeværelse for de store børn.
Men forældre (eller lærere/andre voksne)
opfordres til at se med, hvis de ved, der har
fundet en skræmmende begivenhed sted.
Redaktionen håber på den måde også på,
at nyheder via Ultra Nyt kan give et bedre
udgangspunkt for samtaler hen over middagsbordet eller i klasselokalet.
ultranyt@dr.dk
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"SIGTATET"
Et godt Facebook-råd:
”Det er vigtigt ikke at blive følsom
med Facebook, for så kan man sidde og få det virkelig dårligt – fx hvis
ingen reagerer på det, man skriver.
Og det er vigtigt, at man er venner
med alle mulige mennesker, også
folk, man er politisk uenige med.
Det var en overvindelse for mig at
søge venskab med Kristian Thulesen Dahl, men forkert, hvis jeg
ikke også fik hans synsvinkel på
tingene. Det er vigtigt, at man ikke
bare har en lille cirkel omkring sig,
hvor man er enige om alting. Det er
jo kedeligt.”
Citat af Merete Pryds
Helle (i Kristeligt Dagblad).
Merete Pryds Helle har selv
mere end 9.000 venner på
Facebook på to profiler, sin
egen og en fiktiv.
Deadlines:
Nr. 4: 1. april (udkommer primo maj 2014)
Nr. 5: 1. maj (udkommer primo juni 2014)
Nr. 6: 1. juni (udkommer primo juli 2014)
Artikler i Skolebiblioteket dækker ikke nødvendigvis redaktionens og/eller Danmarks Skolebibliotekarers synspunkter.
Forside: Rasmus Meisler
Medlemsinformation
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Debat ønskes
Da jeg i sin tid stillede op til Landsstyrelsen, var en af mine mærkesager, at jeg
syntes, vi skulle fusionere med Danmarks it-vejlederforening. I min hverdag
udfyldte jeg både funktionen som skolebibliotekar og funktionen som pædagogisk it-vejleder, og det samme gjaldt for mange andre i mine forskellige netværk.
Derfor syntes jeg, det ville være naturligt, vi var i samme forening.
Det synes jeg for så vidt også i dag, men det er ikke helt let at fusionere to foreninger, som er så forskelligt bygget op. En af de ting, der har betydet en stor del for
mit udbytte af medlemsskabet af Danmarks Skolebibliotekarer, er vores udbyggede organisation. Lokalkredsens tilbud om forskellige arrangementer gjorde min
tilknytning stadigt stærkere, især fordi jeg fik udbygget mit netværk med en masse
dygtige kolleger, der kendte og forstod mine daglige udfordringer i arbejdet – og
som dermed var (og er) en stadig kilde til inspiration og sparring.
Jeg har også altid ved disse lejligheder nydt at være sammen med kolleger, der
brændte for skolebiblioteket/læringscentret som jeg selv. Vores organisation med
lokalkredse over det ganske land, som mødes jævnligt ’in real life’ er jo en dyr
løsning, men jeg har altid ment, at det var pengene værd, og jeg ville være ked af
at miste det personlige møde. It-vejlederforeningens organisation er slankere og
dermed billigere, og mit gæt er, at deres medlemmer formodentlig ikke vil være
begejstrede for en større stigning i kontingentet.
Det er jo muligt, at jeg er i mindretal i vores forening med min holdning, og at
mange medlemmer kunne ønske sig en slankere forening, og derfor opfordrer jeg
til, at vi tager debatten. Det kan vi gøre i vores medlemskonference på skolekom
eller i vores facebook-gruppe, og det håber jeg, mange af jer vil benytte jer af. Et
andet oplagt sted at tage debatten er på lokalkredsenes generalforsamlinger i
løbet af foråret. Jeg håber, I vil møde talstærkt op og diskutere både dette og de
mange andre spændende punkter, der er på programmet, så vores forening fortsat
kan repræsentere vores medlemmer. Det er nemlig svært, hvis ikke lokalkreds
bestyrelserne møder de menige medlemmer.
Selv om vores to foreninger ikke er lige ved at fusionere, er vores samarbejde
blevet stadig tættere de senere år, hvilket jeg ser som en styrke for begge
foreninger. Sammen er vi nu også ved at danne et netværk, som vi kalder Didaktisk
vejlederforum. Dette netværk vil vi danne sammen med de andre faglige
foreninger under DLF, fordi vi læser i kortene, at vejlederfunktionen bliver en
vigtig brik i udviklingen ude på skolerne. Samtidig har vi en forventning om, at
den ny bekendtgørelse vil pege på læringscentret som et sted, der skaber synergi i
samarbejdet mellem skolens vejledere.
Vi synes, det vil være en rigtig god idé med et netværk, hvor udviklingen af vejleder
funktionen er i centrum, og hvor så mange som muligt af de faglige foreninger
byder ind som ressource. Vi har holdt et indledende møde med en række foreninger,
som tog positivt imod idéen om et sådant netværk, og vi fortsætter arbejdet senere
på foråret, hvor forhåbentlig endnu flere foreninger vil støtte
op om initiativet. I vil i hvert fald høre mere om det senere.
PS. Ses vi til konferencen på Gl. Avernæs i april, hvor
vi sammen med it-vejlederforeningen sætter fokus på
it, innovation og entreprenørskab i det pædagogiske
læringscenter?
De varmeste forårshilsener
Birgitte Reindel,
formand for Danmarks Skolebibliotekarer
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Af Britta Vejen & Ole Christensen,
Professionshøjskolen UCC

Skolebiblioteket skal have
en central rolle i skolen i
dag. Ikke for at forsvare en
gammel bastion, men for at
styrke og udvikle samarbejdet mellem elever, lærere
og pædagoger i skolehverdagen. Skolebiblioteket
kan være med til at sikre
et udviklingsperspektiv,
der gør kultur, dannelse og
læring til en overligger i den
pædagogiske praksis.
I disse år er fokus især rettet mod
at styrke elevernes læring og sikre
udvikling af et didaktisk design, der
i særlig grad er fokuseret på læringsudbyttet i form af nogle målbare
færdigheder og kompetencer. Den
enkelte elev og dennes læring er i
fokus. Vi er optagede af, at skolebib-

lioteket som læringscenter især sikrer
udvikling af et læringsperspektiv,
der lægger vægt på det kulturelle
og dannelsesmæssige arbejde – i
relation til udvikling af forpligtende
fællesskaber mellem lærere, pædagoger og lærer - og eleverne imellem.

Sidst, men ikke mindst, ser vi skole
biblioteket som et værksted, der
åbner op for udvikling af innovativ
læring, hvor skabende virksomhed
giver rum til elever, pædagoger og
læreres fantasi og kreativitet – og til
æstetiske læreprocesser i skolen.

Vi forestiller os skolebiblioteket som
et eksperimenterende værksted, der
i kort form kan beskrives under de
tre s’er: samlende, samarbejdende og
skabende:

Vejlederfunktioner

• Samlende:
ressourcer og læremidler
• Samarbejdende:
fag, tværfag og projekter
• Skabende:
fantasi, kreativitet og innovation
Skolebiblioteket som læringscenter
skal sikre et udvalg af analoge og
digitale ressourcer og læremidler,
der kan understøtte og udfordre
den pædagogiske praksis. Afgørende er her at sikre udvikling af en
pædagogisk og didaktisk funktion,
der anvender en bred medie- og
teknologiforståelse, og dermed har
den pædagogiske praksis i fokus.
Skolebiblioteket skal understøtte
et formaliseret samarbejde med de
enkelte fag, tværfag og projekter. Her
er praksisnære, lokale udviklingsprojekter omdrejningspunkt for en mere
eksperimenterende tilgang i skolen.

Skolebibliotekaren har altid haft
en vejledningsfunktion i relation til
elever og lærere. Den har tidligere
koncentreret sig om vejledning i
forhold til materialeudvalg, men i de
senere år i stigende grad om læreres
anvendelse af digitale læremidler og
ressourcer.
I en medialiseret kultur kan det ikke
vedblivende være interessant at
tage udgangspunkt i teknologisk
understøttelse af undervisning og
læring; læring i det 21. århundrede
handler i højere grad om at udvikle
kompetencer til samarbejde, vidensopbygning, selvregulering, om at
kunne løse problemer i den virkelige
verden, være god til at kommunikere
og selvfølgelig at kunne bruge
diverse teknologier der, hvor det
giver mening i læreprocessen.
Det betyder, at skolebibliotekaren
skal se vejledning som en del af
sit arbejdsfelt og være i stand til at
kunne indtage forskellige positioner i
relation til vejledningen. Overordnet
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I indskolingen er Fandango bygget op omkring de tre søjler fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning. De to første søjler går hånd i hånd i litteraturarbejdet i grundbog og arbejdsbog.
Den tredje søjle, afkodningsdelen, ligger i bogstavlydbogen (0. og
1. kl.) og i læsestavebogen (2. kl.).
Kernen i grundbogen er de moderne billedbøger, som findes i deres helhed i de tilhørende i-bøger. Gennem dialogisk oplæsning
arbejdes der med udviklingen af elevernes sprogforståelse og
deres fornemmelse for fiktion. Opgaverne i arbejdsbogen støtter
elevernes aktive læseindstilling gennem talesproglige og skriftsproglige aktiviteter. Grundbogen inddrager også andre medier
som film, kunst og computerspil.
I bogstavlydbogen/læsestavebogen arbejdes der systematisk
med udviklingen af elevernes læsefærdigheder. Fundamentet
lægges i 0. kl. gennem et struktureret forløb med fokus på bogstavernes lyde og sammensætningen af lyde til små ord – et fundament, som de to følgende klassetrin systematisk bygger videre på.
I 2. kl. er målet, at eleverne lærer at anvende sikre afkodningsstrategier og opnår flydende læsning af alderssvarende tekster.
BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL - UDDANNELSE.DK

se

på websitet

gyldendal-uddannelse.dk

bestil

til gennemsyn

tlf. 33 75 55 60

køb
online

information@gyldendal.dk

ge
n
i
l
o
sk

FANDANGO MINI
Grundbog 80 sider
Arbejdsbog 48 sider
Bogstavlydbog 72 sider
i-bog Bogstavlydbog pr. år pr. klasse
i-bog Grundbog pr. år pr. klasse
Vejledning 128 sider
Vejledning til Bogstavlydbog 150 sider

Kr. 152,Kr. 55,Kr. 55,Kr. 179,Kr. 349,Kr. 431,Kr. 377,-

FANDANGO 1. KLASSE
Grundbog 97 sider
Arbejdsbog 48 sider
Bogstavlydbog 72 sider
i-bog Bogstavlydbog pr. år pr. klasse
i-bog Grundbog pr. år pr. klasse
Vejledning 172 sider
Vejledning til Bogstavlydbog 98 sider

Kr. 172,Kr. 55,Kr. 55,Kr. 179,Kr. 399,Kr. 431,Kr. 377,-

FANDANGO 2. KLASSE
Grundbog 153 sider
Arbejdsbog 88 sider
Læsestavebog 88 sider
i-bog Læsestavebog pr. år pr. klasse
i-bog Grundbog pr. år pr. klasse
Vejledning 210 sider
Vejledning til Læsestavebog 216 sider

Kr. 183,Kr. 60,Kr. 55,Kr. 179,Kr. 399,Kr. 458,Kr. 419,-
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set må hensigten med denne være
at udvikle og kvalificere den læring,
der finder sted i organisationen. Det
kan ske på mange måder: gennem
et godt råd, via fælles undersøgelser af den enkelte eller fagteamets
muligheder og potentialer, ved
eksperimenterende projekter med
konkrete materialer og aktører i
praksisfællesskabet, hvor skolebibliotekaren indtager rollen som igangsætter, inspirator og guide.
Med udgangspunkt i praksisfællesskabet ser vi det som en pointe at
eksperimentere med læringsdesigns,
der anskuer vejledning som en form
for kreativ samskabelse hvor der
gives plads til forskellighed og faglig
fantasi, og hvor der opereres med
udgangspunkt i en teknologiforståelse, der i højere grad ser på hvad
lærerne gør end på hvad de kan.
Det kræver at skolebibliotekaren
udvikler viden om kommunikation og
forandringsprocesser:
• Hvordan anvende sproget konstruktivt gennem samtaler med
fokus på at skabe innovative og
kreative læringsmiljøer?
• Hvordan udvikle mentale
refleksionsrum der giver tryghed
til at dele fælles refleksioner over
arbejdet med udvikling af kultur,
dannelse og læring?

• Hvordan arbejde med formidling
og videndeling?
• Hvordan afgøre hvilke dele af
praksis der er velegnede til vejlednings- og udviklingsforløb?

Innovativ læring

På Dyssegårdsskolen har man netop
afsluttet et 2-årigt forsknings- og udviklingsprojekt med titlen: “Det innovative
læringsmiljø - fokus på interaktivitet,
leg, læring og bevægelse”. Projektet
er støttet af folke- og skolebiblioteks
puljen ved Kulturstyrelsen.
Projektet var designet som case
studier, hvor 83 lærere og pædagoger gennem hele skoleforløbet har
eksperimenteret med læringsrum
og -former, der understøtter fantasi,
kreativitet og innovative læreprocesser
- og som på forskellige måder fremmer
elevernes læring. Konkret er fokus i
projektet rettet mod eksperimenter i
form af fysiske og virtuelle værkstedsbaserede aktiviteter, hvor børn, lærere
og pædagoger i fællesskab arbejder
med nye kommunikations-, produktions- og refleksionsformer.
Læringscentret og dets medarbejdere havde en central rolle i forbindelse
med udvikling af en mediepædagogisk praksis, hvor der kan arbejdes
med et bredt spektrum af ressourcer
og læremidler - og ikke mindst med

udvikling af nye læringsformer.
Læringscentret hedder her “Pædagogisk UdviklingsCenter” (PUC) og
er både et fysisk værksted og en
pædagogisk funktion.

I projektet er der bl.a. blevet eksperimenteret med anvendelsen af digitale
ressourcer. I den forbindelse har PUC
fungeret som et fysisk læringsmiljø,
hvor der er blevet eksperimenteret i fagene og på tværs af fag og klasser.
I andre tilfælde har PUC fungeret
som en pædagogisk funktion, hvor
medarbejderne har været dialogog sparringspartnere i forbindelse
med udvikling af nye læringsrum og
-former. Teamsamarbejdet blev her
omdrejningspunktet og PUCs medarbejdere fungerede som mediedidak
tiske konsulenter. Kollegasamarbejdet
fik en ny dimension. Projektet er
nærmere beskrevet her: http://viewer.
zmags.com/publication/b5febfae

Pædagogisk vejledning

Et modningsprojekt med titlen
Vejledning, videndeling og digitale ressourcer på Absalons Skole gennemført
i skoleåret 2012-13 viser interessante
tegn på viden om hvad der virker
i kollegiale vejledningssammenhænge. Ud fra overvejelser omkring
hvad der var realistisk at udvikle og
forandre i kollegernes undervisning,
sammenholdt med viden om voksnes

læreprocesser, så vi tegn på at små
forpligtende eksperimenter er en mulig
vej at gå mht. den faglige udvikling og
arbejdet med digitale redskaber.

Vi lokaliserede i øvrigt at
• det er essentielt at ledelsen
bakker op omkring og klart
kommunikerer forventninger til
deltagelse i udviklingsprojekter
• iværksættelse af vejlederstøttede faglige eksperimenter med
digitale redskaber kan være med
til at udvikle og ændre praksis
• videndeling i praksisfællesskabet
(fagudvalgsmøderne) kvalificeres
gennem gensidig forpligtelse og
formidling af hvad der har fundet
sted
• eksperimenter skal sættes i værk
med respekt for hverdagens
kompleksitet og viden om voksnes læring
• medievejledernes (skole
bibliotekarernes) rolle er den
initiativtagende, sparrende og
vejledende
• i relation til udvikling af læring,
er eksperimenter tæt på praksisfællesskabet at foretrække frem
for formelle vejledningsmøder
med faste rollefordelinger
Vi går nu i gang med et egentligt
projekt med styrket fokus på det
tværprofessionelle samarbejde

kultur

æring
 ellem lærere og pædagoger under
m
titlen Læringskultur, videndeling og
digitale værktøjer.

Udvikling og læring i
praksis

Verden forandrer sig, og det samme
gør kravene til lærere, pædagoger og
elever i folkeskolen. Lige nu befinder
skolen sig i et kraftfelt af b
 evægelse,
hvor skolereform, teknologi, a ndre
strukturer og nye aktører skal
etableres forfra i en helt ny læringskultur. I det felt kan det pædagogiske
læringscenter blive udgangspunkt
for iværksættelse af eksperimenterende rum og relationer, hvor
pædagoger, lærere og elever
sammen udvikler en pædagogik og
didaktik, der balancerer mellem god
faglighed, kreativitet og innovation.

I den forbindelse vil vi understrege
betydningen af, at udvikling og læring
skal være praksisforankret og tage afsæt i skolens kultur- og læringsmiljø. Vi
vil foreslå, at der udvikles og designes
nye typer efteruddannelsesforløb af
skolebibliotekarer, der både kvalificerer
den enkelte og samtidig sikrer skolen
en organisatorisk kapacitet. Og det må
meget gerne foregå og udvikles i tæt
dialog med aktørerne i den pædagogiske praksis med det overordnede mål
at udvikle læringens kvalitet i et dynamisk kultur- og dannelsesperspektiv.
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Af Maria Dunker og Marianne
Hundebøl, hhv. skolebibliotekar og
lærer på Søndergades Skole

april 2014

Glæde, balloner og flag.
Søndergade syder. Yahya
Hassan, Sanne Munk J ensen
og Steffen fra Blue Van.
Fantastisk selskab på en helt
almindelig torsdag i en helt
almindelig folkeskole.
Søndergades Skole i Brønderslev
danner torsdag før vinterferien
rammen om årets læseevent, hvor
nøgleordene er læseglæde og -begejstring. Borgmester Mikael Klitgård
og Børne- og skoleudvalgsformand
Lone Lex skyder dagen i gang, mens 3.
klasserne synger deres helt egen læsesang, og 5. årgang i en videoproduktion læser højt for alle skolens elever.
I løbet af 24 timer skal skolens overbygningselever læse højt, læse længe,
læse for hinanden, læse alene, læse for
de gamle, byens børnehavebørn m.v.
Også indskoling og mellemtrin læser
løs. De bliver dog sluppet fri i løbet af
eftermiddagen torsdag. Til gengæld
må de læse videre hjemme. Og det
gør de: 128.119 sider bliver vendt. 450
elever bliver bespist. En samlet og engageret lærerstab planlægger og gennemfører det begivenhedsrige døgn,
der løbende involverer lokalsamfundet og en række "rigtige" forfattere,
der alle har det samme fokus - ord.
Skolens 8. og 9. klasser konstaterer
allerede torsdag formiddag, at ord
skaber ord, da tidens mest hotte og
ikke mindst kontroversielle poet,

Yahya Hassan, gæster Brønderslev
Gymnasium i et tæt samarbejde
mellem kommunens byskoler. Hassan
reciterer indledningsvist en række
digte. Herefter er ordet frit og spørge
lysten stor. Flere elever hæfter sig ved
Yahya Hassans interesse for ord, hvortil Yahya svarer: ”Ord er mit udtryk, og
det er den måde, jeg får mine tanker
ud. Hvis jeg ikke havde det, ville jeg
ikke vide, hvordan jeg skulle fortælle
det, jeg havde på sinde.”

KAF-FE-KAN-DE

Også forfatter, Marianne Iben
Hansen, mor til bl.a. Axel elsker biler,

 æster skolen. Marianne Iben poing
terer i sit oplæg for skolens indskoling, at ord er til for at bruges. Ved
at smage på ord som kaf-fe-kan-de
sørger hun for, at de yngste elever
rapper i takt. Umiddelbart herefter
indtager Nick Clausen scenen. Nick
fortæller om, hvordan ord skaber fortællinger, ligesom han de følgende
timer står i spidsen for et sprudlende
skriveværksted for skolens 5. klasse.
Eleverne på skolen læser i forvejen
20 minutter hver morgen, men
der er brug for et fortsat fokus på
læsning. Alt i mens eleverne knokler,

og forældrene flittigt følger arrangementet på facebook, twitter og
instagram, vælger skolen at registrere
antallet af læste sider.
Med et samlet resultat på mere end
125.000 sider støves skolens egen bogsamling af. Heldigvis har kommunens
bogbus fra start været med på idéen,
hvorfor Bogbussen 4 gange i løbet af
det pågældende døgn gæster skolens
p-plads. Specielt midnats-bogbussen
vækker genklang hos de store elever,
der i døren mødes af en blanding af
hekse og andre gyselige figurer. Det
skal nemlig også være sjovt!
Sofie Nørgård, 8.a, er helt enig:
- Jeg fik læst i nogle spændende
bøger. Det var godt, at vi hver anden
time skulle mødes om natten, hvor
der lige blev samlet op, så vi ikke bare
havde en "fri" nat, hvor vi kunne sove.
24 timer er lang tid at holde sig

vågen, men eleverne klarer det med
bravur. Lokale Steffen Westmark,
forsanger i Blue Van, krydrer natten
ved hjælp af ord fra sin digtsamling
Abekatastrofer, ligesom forfatter
Sanne Munk Jensen fortæller om sin
forkærlighed for læsning og litteratur. Der er ingen tvivl om, at netop de
mange forfatteroplæg giver næring
til spirende forfatterfrø.
8. klasseselev Johanne H. Eriksen
fortæller bl.a. at hun har fået lyst til at
blive endnu bedre til at skrive:
- Om det er Yahya der har gjort det,
sugemærket eller noget helt tredje
ved jeg ikke, men jeg vil meget gerne
skrive. Også selvom mine kommaer
stadig stinker.

Lugt af gammel gnu

Apropos lugtgener kan de 210
læsende overbygningselever høres
- og ikke mindst lugtes:

- Overbygningsgangen lugter som
gammel gnu, udbryder Irene Kokholm,
som er en af de lærere, der tilbringer
natten blandt bøger og børn.
Samtidig med at lærerne holder
eleverne til ilden, finder nye
interessante bøger og konstant forsøger at inspirere, sørger de også for en
række praktiske foranstaltninger, bl.a.
elevernes forplejning. Da morgendagen oprinder er det nemlig lærerne, der
bespiser de klatøjede, trætte og stolte
elever, der fredag morgen får selskab
af forældre, skolebestyrelse og støtteforening. Flaget er hejst til et brag af en
morgenfest, og skolen jubler på kryds
og på tværs. Alle har sammen præsteret. Alle har læst højt, læst længe, læst
for hinanden, læst alene, læst for de
gamle, byens børnehavebørn m.v.
Lærer, Marianne Hundebøl
opsummerer:
- Det startede som en idé en sen
aften, et par mails senere var projektet
godkendt og ja, nu er vi så her. Trætte,
men mange fantastiske erfaringer
rigere. Det har været lidt af en rejse,
men hold da op, hvor er vi glade for,
at vi i sin tid valgte at tage af sted!
Projektet muliggøres i kraft af et økonomisk tilskud fra skolens støtteforening
og Statens kunstfonds projekt "Børn og
unges møde med forfattere og illustratorer". Derudover støtter Dansklærerforeningen og det lokale erhvervsliv op
om projektet med sponsorater, ligesom
forældre og bedsteforældre underskriver sponsoraftaler, så en del af eleverne
samtidig optjener penge til klasse
kassen. Jo flere sider, jo større klassekasse. Skolen venter nu med spænding
på, om det flotte resultat vil sikre os
optagelse i Børnenes Rekordbog.

I løbet af 24 timer skal skolens overbygningselever læse
højt, læse længe, læse for hinanden, læse alene, læse for
de gamle, byens børnehavebørn m.v. Også indskoling
og mellemtrin læser løs. I alt bliver 128.119 sider vendt.
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3, 2,

1 læs!

Af Stine, Johanne og Magnus,
elever i 8.a på Søndergades Skole

24 timer med ord, ord, ord fra
den 13. til den 14. februar på
Søndergades Skole i Brønderslev - byens måske største event i 2014.
Mange børn og unge finder det ikke
spor interessant at læse - det vil både
lærerne og eleverne på Søndergades
Skole gerne gøre noget ved. Tanken
bag Læsemarathon er at skabe større
læseglæde. Hele dagen, natten og
morgenen igennem blev vi derfor
præsenteret for en masse litteratur
og forfattere - i håbet om at noget af
dét kunne fange vores opmærksomhed. En ekstra krølle på halen var, at
vi hver især konkurrerede om at blive
”den mest læsende klasse” på skolen.
Men som skole kæmpede vi også
sammen for at komme i ”Børnenes
Rekordbog”.
Stemningen var i top og alle nød det
utraditionelle arrangement. Først
på dagen blev vi samlet ude foran
skolens hovedindgang, hvor borgmester Mikael Klitgaard og formand
for Børne- og skoleudvalget Lone Lex
klippede det røde bånd over for at
symbolisere, at skolens Læsemaraton

nu var skudt i gang. Selvom det
væltede ned med regn, blæste og
var bidende koldt, var humøret højt.
Efter den lille ”seance” gik 8.-9. klasse
i samlet flok ned på B
 rønderslev
Gymnasium, hvor Danmarks nok
mest omdiskuterede digter ventede
- Yahya Hassan.
Efter et vellykket foredrag og måske
en autograf rigere drog vi hjemad.
På vejen talte en masse ivrigt om
deres oplevelse af Yahya Hassan og
hans digte. Men det var ikke kun om
formiddagen, at han var et af de helt
store emner - nej, hele dagen, natten
og morgenen igennem blev der diskuteret videre med både lærere og
elever. Mange forskellige og inspirerende holdninger blev tilkendegivet.
Alle har en mening om Yahya Hassan,
også os elever på Søndergades Skole.
Men mange fik et nyt syn på ham
og hans grænsesøgende poesi efter
den lidt usædvanlige og læringsrige
formiddag.

Ord på mange måder

Ude på skolen blev der læst. Der blev
læst sammen, alene, med musik i
ørerne og med bogen i ørerne, for
det var nemlig også en mulighed. Da
søvnen begyndte at snige sig ind på
skolens elever, valgte flere at benytte
sig af lydbøger, men selvom de ikke
selv skulle læse bogen, skulle de dog

stadig følge med. I løbet af natten
blev der også åbnet flere hygge
hjørner, hvor vi kunne sætte os og
lytte til Kenneth Bøgh Andersens
bøger blive læst højt.
Vi fik lov til at placere os rundt på
hele skolen, både i de store klasser,
hvor læsningen blev taget meget
seriøst, og i ”stillezoner”. Vi kunne
også sætte os i mindre rum, hvor der
var plads til mere hygge. Så selvom
den egentlige grund til at vi var til
læsemaraton, var, at vi skulle læse en
masse bøger, blev der også tid til sjov
og snak med de øvrige elever.

Hver anden time skulle vi samles for
både at holde styr på konkurrencen, som handlede om at finde den
klasse, der samlet set fik læst flest
sider, men også i høj grad for afvekslingens skyld - 24 timer en nemlig
lang tid at sidde konstant fordybet i
den ene bog efter den anden. Midt
på dagen blev der skypet med multitalentet Steffen Westmark. Han er
både forsanger i rockgruppen ”The
Blue Van” fra Brønderslev, men også
digter. Han læste op fra sin digtsamling Abekatestrofer og fortalte
om hvordan de forskellige digte var
blevet til.

Om aftenen kom forfatteren til
bl.a. ”En dag skinner solen også
på en hunds røv” og den spritnye
ungdomsroman ”Dig og mig ved
daggry”, Sanne Munk Jensen. Hun
fortalte bl.a. om, hvorfor alle hendes
bøger omhandler familier. Derudover
fortalte hun om sin barndom og hvad
der gjorde, at hun i sin tid begyndte
at skrive. Derefter kunne alle vi nysgerrige elever stille spørgsmål. Efter
foredraget fortsatte vi læsningen.

Ordene gjorde os sultne

Kage, kylling og kebab var tre af de
mange forskellige ting, der var blevet
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sponsoreret af byens forretninger. Lange køer blev dannet, da maden kom
på bordet. Alle ordene havde gjort os
sultne. Nogle få var måske trætte af at
læse, men langt hovedparten var glade
for det. 24 timer er nemlig ret lang tid
at være fuldt ud koncentreret i - derfor
var ideen med, at vi blev samlet hver
anden time god, da vi på den måde fik
et lille afbræk fra alle ordene, der især
om natten og næste morgen dansede
rundt på linjerne, efter at trætheden
begyndte at overmande os.
Men læsning er ikke noget nyt for os
elever på Søndergades Skole. Bøger
bliver nemlig dagligt brugt på skolen,
da der hver morgen skal læses i 20
minutter før undervisningen går i
gang. I Brønderslev Kommune gør
de meget ud af at give børn større
læseglæde, give dem lyst til at læse
og udforske den litterære verden.
Søndergades Skole mener derfor, at
20 minutters læsning er en god start
på vejen til en flok læselystne unger.

Fredag morgen kl. 6 gik nogle udvalgte elever ud til de forskellige børne
haver i Brønderslev by, med trætte
øjne og favnen fuld af bøger. Eleverne
havde været på skolens bibliotek
for at finde bøger, som børnehave
børnene ville finde fængende. Da de
kom ind i børnehaverne, sad børnene
allerede klar til at lytte. De lyttede
ivrigt til hver historie, og når de havde
hørt en historie færdig, gik de videre
til næste elev, som havde en ny og
spændende historie at læse højt for
dem.
Selvom det var hyggeligt, og alle
børnene var søde og imødekommende, sad flere af eleverne og var ved at
falde i søvn efter en hel nat uden søvn,
og efter en god halv time gik eleverne
tilbage til Søndergades skole, nu med
næsten sovende øjne og meget lange
arme. Tilbage på skolen blev de sidste
læste sider gjort op, der blev holdt tale
og spist rundstykker for at runde et
vellykket læsemaraton af.

Ude på skolen blev der læst. Der blev læst sammen,
alene, med musik i ørerne og med bogen i ørerne,
for det var nemlig også en mulighed.

»Insekthaven«

200 kr.

af skolebibliotekar og lærer Lars J. Larsen

• Første bog om insekthoteller med
over 300 farvefotos
• 8. årgang uv-plan
• Samarbejde/partnerskab med lokalsamfundet, aktiv skole
• Biologi, natur/teknik, sløjd, liniefag,
naturfag
Læs lektørudtalelsen på dette link:
www.bogprint.dk/Insekthaven.html
Bestilling på forlagets hjemmeside:

www.bogprint.dk
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Danmarks Skolebibliotekarer

Lokalkreds Sjælland og Øer

Lokalkreds Sydvestjylland

afholder generalforsamling
Fredag den 25. april 2014
kl. 13-14.30
på Sørup Herregård
Søerupvej 26, 4100 Ringsted

Hermed indkaldes til generalforsamling
for Danmarks Skolebibliotekarer Lokalkreds Sydvestjylland

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af
konferencen på Sørup Herregård.
Dagsorden i flg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på general
forsamlingen, indsendes til formanden
mette.vibaek@skolekom.dk senest 14 dage
før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Mette Vibæk
Formand

Torsdag d. 24. april 2014 på Ølgod Skole,
Skolegade 11, 6870 Ølgod.
Som optakt:
17.00-18.00:
Foredrag v. lærer og forfatter Henriette Langkjær:
Oplevelser m. Læsefidusen og Dansklærer
foreningen. Derefter et let traktement.
19.30:
Generalforsamling med dagsorden ifølge
vedtægterne.
Evt. forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, samt tilmelding (pga. bespisning)
sendes til formanden
per.joergensen17@skolekom.dk
senest d. 10. april.
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Af Jesper Waldvogel Rasmussen

Børn vil altid være børn,
og der er en række temaer,
der går igen og igen: Frygt,
venskab, jalousi, at finde ud
af, hvem du er – de ændrer
sig ikke, selv om verden gør.
- Jeg har aldrig truffet hende – og jeg
møder faktisk i det hele taget aldrig
forfatterne, før det hele er overstået,
fortæller Geneviève Côté. Hun er en

børns

prisbelønnet fransk-canadisk børne
bogsillustrator og forfatter til bl.a.
Valdemar-bøgerne. Hun svarer på
mit spørgsmål, om sit forhold til de
forfattere, hun illustrerer for, specifikt
Heather Hartt-Sussman, der har
skrevet de to populære Noni-bøger,
som Geneviève Côté succesfuldt har
illustreret. En tredje er på vej.
- Forlagene vil helst ikke have, at
vi møder hinanden, tror jeg. Redaktørerne kan godt lide at holde
os adskilt af en eller anden årsag –
måske er de bange for, at vi træder
hinanden over
tæerne, ler hun.
- Forfatterne
kan udtrykke
en præference,
men bestemmer i den sidste
ende ikke, hvem
illustratoren
skal være – det
gør redaktøren
– men bagefter
mødes jeg sommetider med
dem, og så har
det altid været
meget hyggeligt.
Heather Sussman
har jeg aldrig
mødt, tilføjer

Geneviève Côté på levende formfuldendt engelsk med charmerende
fransk accent.

Har der mon nogensinde været situationer, hvor forfatter/
illustrator-forholdet bare ikke
fungerede?
- Hm, nej, jeg har ikke oplevet det –
eller, jo, der var faktisk én gang. Det
var en af mine første opgaver som
børnebogsillustrator, og historien
var … forfærdelig! Noget med en
lille bulldozer – og den var virkelig
dårligt fortalt. Men jeg tog opgaven
alligevel – og år senere mødte jeg
faktisk forfatteren, og det var lidt
underligt, for jeg kunne virkelig ikke
lide historien. I dag siger jeg bare nej,
hvis jeg ikke bryder mig om opgaven.
Det skal man turde.

De svære emner

Geneviève Côté har til gengæld haft
et meget frugtbart samarbejde med
forfatteren Danielle Simard omkring
”Den lille ordfanger”, der handler om
et barn, som skal forholde sig til sin
mormors fremskridende Alzheimers.

Er der egentlig emner, man ikke
kan lave børnebøger om?
- Det var en meget særlig bog. Op til
da havde jeg arbejdet på adskillige

øjenhøjde
den her bog, man skal have
fat i. Så smuk og fin.
Geneviève Côté startede
sin professionelle karriere som avisillustrator på
avisen over dem alle, The
New York Times – hvordan
var det?

bøger, der alle behandlede ret sørgelige emner, så jeg havde besluttet:
Ikke flere sørgestykker om sygdom
og død! Men så kom den her historie,
og den måtte jeg bare sætte billeder
til, fortæller Geneviève Côté.
Hun tilføjer at der er masser af ting,
man ikke kan lave børnebøger om,
men retter sig selv: Det kommer an
på, hvordan man griber det an:
- Der er en meget smuk bog, som
jeg desværre ikke har illustreret, der
hedder ”Bonjour, madame la Mort”
(Goddag fru Død, red.). Det er en
meget, meget fin fortælling om døden
– men hvis man har et barn, der lige
har mistet sin bedstemor fx, så er det

- Jeg elskede det! Jeg arbejdede på bladet i 10 år, men
det var meget stressende.
Ofte ringede redaktøren
til mig om morgenen med
opgaver, der skulle afleveres
allerede om eftermiddagen.
Og når man ved, at det, man
laver, ender i en stor avis, så vil man
helst ikke lave noget, der er alt for
dårligt. Men jeg lærte rigtig meget
af at være der, og en dag så fik jeg et
tilbud fra et lille forlag om at illustrere
en bog, og dermed begyndte min
karriere som børnebogsillustrator,
fortæller Geneviève Côté.

I kontakt med børnene

Det er sjovt at sidde i en lille by på
en lille skole på den yderste del af
New Foundland, og så kommer
der et barn op, der kender alt til
mine historier og figurer og ser
dem som sine gode venner. Det
er virkelig noget helt særligt, siger
Geneviève Côté.

en kæmpe udfordring, vi efterlader
vores børn med, og det synes jeg er
vigtigt at give dem en mulighed for
at forholde sig til gennem
børnelitteraturen.

Senere gik hun hele vejen og sprang
ud som forfatter, bl.a. med Valdemarbøgerne, der er en slags budskabsbøger til børn.

Men hvordan får og fastholder
man børns interesse i en verden
som i dag?

- ”Valdemars Slot” er en miljøfortælling om venskab og det ansvar, vi alle
sammen har for vores verden. Det er

- Lige meget hvordan verden ser ud,
så vil børn altid være børn, og der
er en række temaer, der går igen
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der et barn op, der
kender alt til mine
historier og figurer
og ser dem som
sine gode venner.
Det er virkelig
noget helt særligt.

Vild med
Hergé

Geneviève Côtés
streg er meget
distinkt – på én
gang enkel og
farverig.
og igen: Frygt, venskab, jalousi, at
finde ud af, hvem du er – de ændrer
sig ikke, selv om verden gør. Der
er en række nye ting i børns liv –
bl.a. har familiemønstrene ændret
sig – men læs et klassisk eventyr
for dem, og det holder stadig,
hvis det er velgjort. Selv om de er
små børn, så gør jeg meget ud af
at kommunikere med dem på en
respektfuld måde, der ikke taler ned
til dem. Det er vigtigt.
Selv lever Geneviève Côté et liv uden
små børn i Montreal i den canadiske
delstat Quebec.
- Jeg bor med min kæreste, der har
to døtre i 20’erne. Men jeg har venner
med børn og er ofte på skoler og tale
med børn om mine bøger. Vi har nogle
programmer i Canada, der sender
forfattere ud i selv de fjerneste egne
af landet, så jeg har været i nogle små
byer, som det virkelig er svært at nå til,
oppe nordpå. Det er sjovt at sidde i en
lille by på en lille skole på den yderste
del af New Foundland, og så kommer

- Jeg havde en periode, hvor jeg
syntes, det var rigtig svært med min
karriere, og jeg havde en lang snak
med min søster: ”Måske skal jeg lave
noget helt andet end det her? Det
fungerer jo ikke”, sagde jeg til hende.
Hun kiggede bare på mig og sagde
så: ”Du har jo gjort det her hele dit
liv – hvad i alverden skulle du ellers
lave?” Vi så på hinanden og lo – for
hun havde jo ret. Så jeg tror min
største bedrift er, at jeg er blevet
ved, siger Geneviève Côté.

Hvem har været en inspiration i
arbejdet gennem årene?
- Min mor er kunstner, så jeg får det
nok fra hende. Hun havde for vane
at forære os illustrerede bøger fra
hele verden. Jeg forstod selvfølgelig
ikke, hvad der stod, men jeg elskede
billederne og forholdt mig til dem,
fortæller Geneviève Côté og fortsætter:
- Jeg var også vild med tegneserier.
Jeg kan godt lide den klassiske
dramaturgi, hvor helten konfronteres
med et problem, der skal løses, og
gennem den proces lærer han noget
vigtigt. Specielt Hergé (Tintins far, red.)
nærer jeg stor kærlighed til. Han er så
præcis i sine tegninger, den måde, han
formidler handling på, og fantastisk i
den måde, han giver figurerne mimik.

Du har høstet stor anerkendelse
for dit arbejde gennem årene,
men hvad er, i din egen optik, din
største bedrift?

Bag Forlaget Arvids står
bibliotekar Karen Kristensen.
Forlaget udgiver bøger inden
for følgende kategorier:
• Billedbøger – heriblandt
Geneviève Côté’s
• Bøger for større børn
• Ungdomsbøger
• Voksenbøger
• Krimier
Forlaget Arvids har fokus på
bøger til voksne oversat fra især
fransk og italiensk og på bøger til
børn og unge oversat fortrinsvis
fra engelsk.
http://www.forlagetarvids.dk/
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Mødet mellem
forfatter og elev

april 2014

Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

En sal fuld af opmærksomme
og spørgelystne 9. klasseelever over for Jesper WungSung himself – det er lige før
der går lidt X-factor i den!

Stedet er Sankt Annæ Skole på
Amager i København sidst i februar
2014. Forfattermødet er kommet
i stand takket være puljen “Børn
og unges møde med forfattere og
illustratorer”, som er et samarbejde
mellem Statens Kunstråds Litteraturudvalg og kulturministerens
Danmark Læser-kampagne.
I 2013 uddelte puljen
i alt 392.000 kr. til
77 arrangementer
(udvalgt blandt 81
ansøgere), hvoraf
arrangementet på
Sankt Annæ Skole
altså er et af dem.
Forud for mødet
havde skolens to 9.
klasser arbejdet med
Jesper Wung-Sungs
forfatterskab i dansktimerne i seks uger,
inden de som kronen
på værket fik chancen
for at stille ham
spørgsmål om alt,
hvad de havde undret
sig over undervejs.
”I kan spørge om
hvad som helst,”
proklamerede
forfatteren efter sit
foredrag, ”jeg svarer
på alt!”

Og eleverne var opmærksomme,
lyttende og stillede rigtig mange gode
spørgsmål, ikke mindst drengene.
Først troede jeg ganske vist, at de sad
og SMS´ede og spillede på deres telefoner, men det viste sig at de i stedet
tog noter! Den erfarne foredragsholder indviede dem bl.a. i sin arbejdsmetode, som indebærer et sindrigt
system bestående af ringordener i
reolen, som han rykker rundt på, alt
efter hvilke ideer har senest har broderet videre på. Herudover gennemgik
Jesper Wung-Sung de overordnede temaer i en stribe udvalgte titler og gav
også en mere generel introduktion til
sit samlede forfatterskab.
Elevernes spørgsmål gik eksempelvis
på hvorfor Wung-Sungs karakterer
ofte hugger om tingene, dvs. spiller
sten, saks, papir, når de skal afgøre
noget indbyrdes. Der var også
spørgsmål om hvorfor forfatteren
kredser så meget om død og
eksistens i sine noveller og romaner
og om hvad han stiller op, når han
løber tør for gode ideer eller går i stå
midt i skriveprocessen.

Lyst til at læse mere

- Det var især spændende at høre
ham fortælle med egne ord om sine
bøger og det gav mig lyst til at læse
mere af ham, siger Sally fra 9.A.
Sebastian fra 9.B supplerer:
- Ja, han fik solgt sine bøger til os! Det

var rart at få et resumé af de bøger,
man ikke havde læst. Jeg fik helt klart
også lyst til at læse mere. Samtidig var
det sjovt at få lov til at kommunikere
direkte med ham, når vi nu har gået i
dybden med hans bøger.
- Det har i det hele taget været rigtig
godt at arbejde med ét forfatterskab
i stedet for bare at læse en masse
forskellige bøger af forskellige,
skiftende forfattere, tilføjer Sally.

Jeg bed mærke i at det især var
drengene der stillede spørgsmål
i dag – hvordan kan det være?
- Jesper Wung-Sung er jo meget
optaget af drenge- og mandeverden
en, mens pigerne i hans bøger mest
er nogle lidt fjerne bipersoner …
Samtidig kan hans fremstilling af
drenge være meget karikeret, så
måske er det derfor, mange drenge
havde noget at spørge om? En
anden grund er, at der bare er mange
drenge, der taler meget og stiller
mange spørgsmål, specielt i den ene
af vores 9. klasser, forklarer Sebastian.

- Vi havde på forhånd snakket om,
hvad vi gerne ville have svar på, så
det var vist også lidt tilfældigt hvem
der lige stillede spørgsmålene, tror
jeg. Som pige synes jeg i hvert fald
det har været ret sjovt at komme
ind i hans drenge-univers, siger
Sally.

Er drengene lige så åbne over for
pigernes universer?
- Nej, slet ikke, bare se på Twillightbøgerne fx … Med Hunger Games
er det nok noget andet, dem kan
drengene også være med på
– måske på grund af forsiderne?

Sebastians ny forside
til En-to-tre-NU! er bl.a.
inspireret af plakaten
fra filmen Les Miserables, fordi han syntes
den eksisterende forside var "lidt for gammeldags og kedelig."
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- Netop. Og så skal der helst være en
person – et billede eller et foto – man
kan identificere sig med. Mens vi
arbejdede med Wung-Sung, kunne
vi vælge mellem at lave forskellige
opgaver. Jeg lavede en ny forside til Ento-tre-NU!, bl.a. inspireret af plakaten fra
filmen Les Miserables, fordi jeg syntes, at
den forside der var, var lidt for gammeldags og kedelig, fortæller Sebastian.

Forsider vigtige

At forsiderne betyder en hel
del for om en bog bliver taget
ned fra hylden og læst, er noget
skolebibliotekar Anne Jørgensen
kan tale med om, hvorfor hun bl.a.
jævnligt flytter rundt på møbler og
bøger, sådan at flest mulige forsider
bliver bedst muligt præsenteret.

Sammen med Sankt Annæ Skoles
to 9-klasselærere Mette Bang og
Agnete Paludan, sidstnævnte er
også er skolebibliotekar, står Anne
Jørgensen bag initiativet med at få
mødet i stand mellem Jesper WungSung og 9-klasseeleverne.

- De afsluttende opgaver, vi stillede
eleverne, gik ud på enten at lave en
bogforside eller en fri opgave, som
fx kunne være at skrive en dagbog,
et brev eller lave en collage, og
endelig også en 8-10 siders romanopgave inklusive litterær analyse,
meddigtning, lidt om forfatteren og
den slags, som er typisk i en dansk
overbygningsopgave, fortæller Mette
Bang og fortsætter:
- Det hele sluttede med en udstilling
i forbindelse med vores bogmesse,
som vi holder hver andet år for
hele skolen, hvor børnenes forsider
og collager kom op at hænge og
eleverne læste højt for de andre
elever af Jesper Wung-Sungs bøger.
Hendes kollega Agnete Paludan
supplerer:
- Vi har læst og arbejdet med en del
af Wung-Suns noveller, bl.a. fra To ryk

og en aflevering, og også bl.a. ungdomsromanerne En-to-tre-NU!, Den
sidste henrettelse og Alamo, og meget
af tiden er gået med at have fokus
på eksistentielle emner og spørgsmål, i grupper og gennem oplæg og
diskussioner på klasseplan.

- Det har helt klart løftet hele
projektet, at eleverne har kunnet
se hen imod at komme til møde
forfatteren personligt – det er lige
før der er gået lidt x-faktor i den!
Nej, det jeg mener er bare, at det er
vigtigt for eleverne at få svar på alle
deres undringsting, alle de spørgsmål der har hobet sig op undervejs.
Derudover kan forfatteren også bare
nå igennem til eleverne på en helt
anden måde end lærerne …

Forfatterne når ud

Skolebibliotekar Anne Jørgensen
bryder ind:
- Forfatterne når også ud til eleverne
rent sprogligt på en anden måde end
vi er i stand til. Det så vi fx også, da
vi havde Ronni Andersen på besøg,
hvor jeg tænkte ”hold nu op, det er
altså en katolsk skole, det her!”
- Wung-Sung appellerer også til
eleverne med sin humor – som fx når
han definerer en novelle som en tekst,
man kan nå at læse mens man er på
lokum. Mange, ikke mindst drengene,
har også haft nemt ved at identificere
sig med hans hovedpersoner og leve
sig ind i de valg, de stod over for. Pt.
kan det ellers godt være lidt svært at
finde litteratur, som især drengene
gider at læse, men faktisk har flere af
dem givet udtryk for, at hans bøger
er noget af det bedste de har læst,
tilføjer Mette Bang.
Hvilket ifølge de to skolebibliotekarer
i øvrigt viser sig helt konkret i form
af udlån og bestillinger: Hver gang
eleverne har arbejdet intensivt
med et forfatterskab - og især
når dette har resulteret i et af de
populære forfatterbesøg – stiger
udlånsfrekvensen mærkbart.
Også Jesper Wung-Sung var tilfreds
med sit møde med 9. klasserne på
Sankt Annæ Skole:

- Det at komme ud på skoler og
holde foredrag gør mig jo mere
bevidst om, hvad jeg gør som
forfatter. På den måde får jeg
kommunikeret – og det er jo
det litteratur kan – og jeg bærer
elevernes spørgsmål og kommen
tarer med mig, når jeg går herfra.
- Jeg har holdt mange foredrag og
svaret på rigtig mange spørgsmål,
men i dag var niveauet højt og det
kan jeg godt lide. Det er bedre at
holde foredrag for elever, som er
godt forberedt som 9.klasserne her,
fremfor hele udskolingen fx, for jo
bedre deres forudsætninger er, desto
bedre bliver spørgsmålene. Hele
situationen bliver mere eksklusiv på
den måde, mener Jesper Wung-Sung.
Som i øvrigt fortæller, at han selv
ved flere lejligheder har gjort skoler
opmærksomme på puljen “Børn
og unges møde med forfattere og
illustratorer”, efter som han ved det
ellers kan være et problem at få råd
til at betale hans honorar på omkring
8000 kr.

Brænder for bøger
I har læse- og anmelderklubber for elever på alle klassetrin,
holder bogmesser og har fx lige
haft et forløb om haikudigtning
– hvorfor spiller litteraturen så
central rolle her på skolen?
- Det er rigtigt at der bliver læst
og arbejdet rigtig meget med
bøger, forfattere og forfatterskaber
her – nok fordi vi er så mange,
der brænder for det, siger Anne
Jørgensen og fortsætter:
- Bogmessen er virkelig en stor ting
på Sankt Annæ Skole og noget alle
små og store går meget op i. Sidst
havde vi bl.a. opbygget et Astrid

Lindgren-univers, hvor figurer som
Pippi, Emil og Ronja Røverdatter
læste højt, vi havde ”Café
Skammerens datter” med
optrædende elever og oplæsning
af bøger på engelsk, tysk og fransk
– udover dansk selvfølgelig –
tegneserie-workshops, udstilling af
kogebøger og smagsprøver lige som
vi har gættet lorte til den helt store
guldmedalje med Sebastian Klein,
som er gammel elev på skolen, som
overdommer i konkurrencen.
- Desuden skriver og udgiver vi
en bogmesseavis, holder skriveworkshops og arbejder som nævnt
med haikudigtning, så der er noget
for enhver smag. Du nævnte også
skolens læse- og anmelderklubber,
som er en fast bestanddel af kulturen
her på skolen, lidt på samme måde
som elevrådet er det. På bogmessen
har læseklubberne deres egne boder
med deres yndlingsbøger, ”Serie
tøzerne”, og boggnaskervognen
med guf til drengene, fortæller Anne
Jørgensen og tilføjer:
- Læsehestene mødes en gang om
ugen i spisefrikvarteret på skole
biblioteket for snakke sammen om
de bøger, de har læst siden sidst,

og spise deres madpakker sammen.
De har i øvrigt indflydelse på hvilke
bøger, vi køber ind til skolebiblioteket, da skolen hvert år giver dem
penge til at gå ud og købe ind for
på Bogforum i Bellacenteret og når
der er bogudsalg. Alle elever kan
naturligvis være med i klubberne,
men det er nu mest pigerne, der
engagerer sig. På et tidspunkt var
der ellers nogen der lavede en klub
ved navn læsegangsterne, men vi
må nok erkende at den hurtigt løb
ud i sandet …
Hun understreger at skolen generelt
kun har gode erfaringer med
forfatterbesøg, hvad enten det
drejer sig om arrangementer, hvor
forfatteren præsenterer sit forfatterskab og historien bag historien, eller
det som i dette tilfælde er en del af et
litterært forløb, hvor eleverne er godt
inde i forfatterskabet.
- Skolerne har lige nu en enestående
chance for at lade de unge læsere
komme helt tæt på forfatterne og
opleve litteraturen på nærmeste
hold, så vi kan kun varmt anbefale
andre også at benytte sig af
ordningen, siger Anne Jørgensen.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af
Skolebiblioteket

12. juni 1942:
"Jeg håber, jeg vil kunne
betro dig alt; som jeg aldrig
før har kunnet betro mig til
nogen, og jeg håber, du vi
blive en stor støtte for mig."
Selv i dag, 70 år efter at ordene blev
nedfældet på papir, fremstår Anne
Franks dagbogsoptegnelser både friske
og originale – skiftevis morsomme,
kværulerende, usikre, indsigtsfulde,
sværmeriske og lidt selvoptagede.
Den kvikke og velskrivende jødiske
pige fremstår med andre ord som den
pubertetspige, hun også var, og langt
fra som noget offer, ligesom teksten
stadig står lysende klar og giver et helt
unikt førstehåndsindblik i tilværelsen
som forfulgt.
Anne Frank blev født den 12. Juni
1929 og døde i koncentrationslejren
Bergen-Belsen tre måneder før sin 16
års fødselsdag, kun en måned inden
lejren blev befriet af britiske tropper.
Hun begyndte at skrive dagbog 12
juni 1942, da hun fik bogen på sin
13 års fødselsdag, kort inden hun
og hendes familie gik under jorden i
”Baghuset” i Amsterdam. Sidste gang
hun skrev i den var 1. august 1944, to
dage senere blev familien angivet og
deporteret.
Jubilæums-udgivelsen af Anne
Franks dagbog har forord af

f orfatteren Gretelise Holm, der selv
var på Anne Franks alder, da hun
læste bogen første gang. Hun skriver,
at det var ”med nogen tøven” hun
åbnede den, da hun var i tvivl om
den ville kunne holde til et gensyn,
men konkluderer – akkurat lige som
undertegnede, der også selv læste
og blev dybt grebet af dagbogen for
første gang som teenager – at det
gør den!
Som Gretelise Holm formulerer
det: ”Da jeg første gang læste Anne
Franks dagbog, var det for mig en
historie om racismens og krigens
rædsel. 47 år senere læser jeg den
lige så meget som en historie om
at være mellem barn og voksen.
Det sidste svækker ikke det første.
Snarere tværtimod. Den stærke
oplevelse er blevet doblet op –
for alle generationer af læsere.”
Første gang bogen udkom var i
1947 i en reduceret udgave, hvor
visse afsnit og formuleringer, bl.a.
om seksuelle emner og forskellige
kritiske passager om Anne Franks
mor, var blevet udeladt. Anne Franks
far, Otto Frank, som var den eneste
af beboerne fra ”baghuset” der
overlevede koncentrationslejrene,
blev ved sin hjemkomst overladt sin

Omslaget på jubilæumsudgaven er
gengivet efter den originale ternede
dagbog, Anne Frank fik til sin 13-års
fødselsdag.

datters dagbøger. Han besluttede
at efterkomme hendes ønske om at
udgive dagbøgerne og foretog i den
forbindelse visse indskrænkninger
i teksten, angiveligt af moralske
grunde og af hensyn til familiens
eftermæle.
Den nyeste udgave af dagbogen,
der foreligger her, er redigeret af
forfatteren og oversætteren Mirjam
Pressler, som kompletterede Otto
Franks udgave med udeladte
passager, hvilket forøgede udgivelsen med en fjerdedel. Udgaven er
blevet til på foranledning af Anne
Frank-Fonden i Basel, der som Otto
Franks universalarving også arvede
hans datters ophavsrettigheder.
Anne Franks Dagbog. 70-års
jubilæumsudgave 1944-2014,
372 sider,
Lindhardt og Ringhof 2014.

KONSULENT-KLUMMEN

Skolereform og læringscenter er overskriften

– hvad med indholdet?
Af Lone Thomsen, koordinator, Læringscenter
Randers, Randers
Kommune
I alle kommuner
arbejdes på
livet løs med at
få skolereform,
arbejdstidsaftale,
økonomi og alt muligt andet til at hænge
sammen, inden klokken
ringer ind 1/8. Når dette
læses, er vi forhåbentlig allerede
meget længere og meget klogere.
I Randers er status i udgangen af
februar 2014 nogenlunde således:
Reformopgaven er bl.a. grebet an
ved, at der i en række arbejdsgrupper
med forskellige deltagere er udarbejdet et idékatalog, som skal give den
enkelte skole inspiration og konkrete
ideer til, hvordan reformen kan
virkeliggøres på skolen.
Et af afsnittene har fokus på it som
en integreret del af undervisningen
og beskriver, hvordan lærings
centrene tænkes sammen med
reformen. Grundforestillingen er,
at læringscentrene får en central
betydning for skolernes digitale
udvikling, bl.a. ved at vejledningsfunktionerne samles og koordineres
i læringscentret.

Læringscentrene
får en langt
mere aktiv
rolle som
”skolens
didaktiske
kraftcenter”,
hvor skolens
forskellige
vejledere
samles og
koordinerer
deres vejledningsog udviklingsopgaver
i samarbejde med skolens
ledelse. Et særligt fokus handler om
at sikre, at de digitale muligheder
indarbejdes i de forskellige vejledningsområder, altså ind i og sammen
med de fagdidaktiske overvejelser.
De digitale læremidler er et andet
fokusområde. I Randers indkøbes
decentralt, hvilket bl.a. betyder, at
kompetenceudvikling i forbindelse
med implementering foregår på
den enkelte skole, da det er meget
forskelligt både hvad og hvor meget,
de enkelte skoler har indkøbt.
Koordinering, indkøb og kvalitetsvurdering af digitale læremidler er en helt
central opgave i læringscentrene, i
samarbejde med de enkelte fagteam.
Læringscentrene tænkes også som
omdrejningspunkt for en digital
vejlednings- og støttekultur, hvor

eleverne bringes på banen som superbrugere. Et af programpunkterne på
vores årlige temadag for læringscentre
er derfor et oplæg fra SmidstrupSkærup Skole i Vejle Kommune om,
hvordan man kan arbejde med mediepatruljer med afsæt i læringscentret.
Med reformens ønske om en
mere varieret skoledag, større
mulighed for holddeling,
undervisnings-understøttende
undervisning og valgfagsmuligheder
er der derfor behov for, at læringscentret tager aktivt ansvar for nye og
spændende digitale læreprocesser,
der rækker ud over den mere traditionelle aldersopdelte undervisning.
Læringscentret kan også udvikles til
at tage ansvaret for skolens videndelingsprocesser. Det ”didaktiske
kraftcenter” kan medvirke til at
sikre, at gode idéer spredes, at nye
muligheder synliggøres og understøttes, og hjælpe med at pege
på, hvornår der skal iværksættes
kompetence-udviklingsinitiativer af
forskellig art.
Nå ja – og så mangler vi bare
at omsætte alle ideerne og
intentionerne til handling!
Hermed gives stafetten videre til
Karin Guldbrand, Ringkøbing-Skjern
Kommune
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Lette bøger
til unge og voksne
Vi kalder vores skønlitteratur LæseLyst, og faglitteraturen hedder FAG-LET

Gerd Rindel:

Lotteri-sedlen
LæseLyst, lix 27
Vi er i Ribe i 1914 hos Anne Marie, som
passer hus og børn. Hendes mand, Hans
Peter, er byens glarmester. Og det er som
regel ham, der bestemmer derhjemme.
En dag får Anne Marie en lotteri-seddel,
og så bliver tingene helt anderledes.

Kig efter fjeren,
så får du en let bog!
Skolebiblioteker kan bestille hos:

Andre kan bestille hos:

NYT DANSK LITTERATURSELSKAB
Gammelsøhøj 9 • 2640 Hedehusene,
Telefon 46 59 55 20
www.ndl.dk
ndl@ndl.dk

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

