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Eriann, den hidsige krigerpige

I september sidste år udkom 3. bind i Cecilie Ekens
strålende og velskrevne serie om Eriann, den hidsige krigerpige, der er en fortsættelse af ”Det Levende Sværd” (2010)
og ”Den blinde konge” (2011). Serien er en dramatisk dannelsesrejse, hvor Cecilie Eken undervejs vender op og ned
på genrer, kønsroller, sprog og
kærlighed. Eken (f. 1970) er bare
en suveræn sprogekvilibrist,
der altid har væsentlige ting på
hjerte. Glæd dig blot til fjerde
og sidste bind i serien, der
udkommer i løbet af 2013.
”Den tavse prinsesse”
Cecilie Eken
Høst & Søn, 2012
160 sider

”The Hunger Games 1-3”
”Dødsspillet”, ”Løbeild” og
”Oprør”
Suzanne Collins
Oversat af Camilla
Schierbeck
Gyldendal, 2012
Kr. 299,95

Edvard Pedersens
Biblioteksfond

Særnummer

"Skolebiblioteket"

2013

Læringscenteret
- rum med udsigt

”Mission 1 – Undercover på nettet”

Det nys udsendte særnummer af
”SKOLEBIBLIOTEKET”, ”Læringscenteret – rum med udsigt”
havde modtaget støtte fra Edvard
Pedersens Biblioteksfond, og
Danmarks Skolebibliotekarer takker mange gange for støtten.
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”Københavnerkatte”
James Joyce
Gendigtet af Suzanne
Brøgger
Illustrationer: Casey
Sorrow
Gyldendal, 2012
28 sider
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Gyldendals Julebog 2012 var den irske forfatter James
Joyce´s rejsebrev ”Københavnerkatte” fra 1936. James Joyce
skrev den lidt skæve, humoristiske historie om 1930´ernes
København som en hilsen til sit barnebarn under et besøg
i byen. Brevet blev fundet for få år siden. Suzanne Brøgger
har gendigtet ”Københavnerkatte” og skrevet efterord. Den
irske karikaturtegner, grafiker og illustrator Casey Sorrow
står for fortællingens fine sort-hvide illustrationer.

”The Hunger Games”

… består af tre romaner, nemlig ”Dødsspillet”, ”Løbeild” og
”Oprør”, der er science fiction med den 16-årige Kattua i
hovedrollen. Hun lever i en fremtid, hvor der skal udvælges
et ungt menneske, der skal kæmpe til døden mod andre
udvalgte. Da Kattuas lillesøster bliver udvalgt, melder Kattua sig som frivillig og overtager søsterens plads i det årlige
dødsspil. I ”Løbeild” er Capitols ledere ikke tilfredse med
måden, selv om Kattua bliver vinderen af spillet og oprør
ulmer i distrikterne. I tredje og sidste bind ”Oprør” takker
Kattua ja til at blive "Sladredroslen" og er nu oprørernes
symbol for den revolution, der skal vælte magtens centrum,
Capitol, og give Panems befolkning hævn over magthavernes mangeårige undertrykkelse af de 12 distrikter.
Nu er trilogien blevet samlet på 3 cd’er med en samlet spilletid på hele 28 timer og 27 minutter. Det er Grete Tulinius,
der har indlæst på glimrende vis i et fint tempo og med en
klar, tydelig og interessant stemme.
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“Et menneskes sjæl er hans skæbne”

Bogen ”Et menneskes sjæl er hans skæbne” er en lettilgængelig, kortfattet og velskrevet fortælling om digteren
Johannes Jørgensens liv og levned. Johannes Jørgensen
(1866-1956) blev født i Svendborg, og efter sin studentereksamen begyndte han at studere, men det blev kun kortvarigt, for han skrivetalent trængte sig hurtigt på. Johannes
Jørgensen var en søgende
sjæl og konverterede i 1896
til katolicismen, og en stor del
af sine år levede han i Assisi i
Italien. Han ligger begravet på
Svendborg kirkegård.
”Et menneskes sjæl er hans
skæbne – på sporet af digteren Johannes Jørgensens
pilgrimsfærd”
Nanna Drejer
Eget Forlag, 2010
50 sider

“Helt på afveje”

Jeg har stor respekt for Alineas serie ”Tid til dansk i
overbygningen”, der altid går kreativt til værks på mange
fine måder. Det gælder også seneste udgivelse ”Helt på
afveje”, hvor man bl.a. skal arbejde med genrebegrebet og
andre måder at fortælle på, fx hypertekster, sms-noveller,
spilfortællinger, billedfortællinger og kommunikation på
nettet. Men især synes
jeg, at afsnittet om
”Billedfortællinger” er
godt, oversigtligt og
inspirerende.

Forfatteren Henrik Nilaus skriver: ”Inspirationen
kommer nogle gange af at vende ting på hovedet. Vi hører meget om voksne, der udgiver sig
for at være børn på nettet. Så kunne det være
sjovt at skrive om børn, der slipper godt fra at
udgive sig for at være voksne.”
Og det gjorde han så og skrev første bind i en
serie om de tre venner Sander, Asger og Paprika,
der for sjov laver en hjemmeside for et detektivbureau uden at afsløre, at de er skoleelever.
En landmand fra Tønder-området får brug for
assistance, fordi hans får bliver slået ihjel. Så nu
er gode råd
dyre. Læs om
forfatteren på:
www.henriknilaus.dk
”Mission 1 –
Undercover
på nettet”
Henrik Nilaus
Gyldendal,
2012
208 sider

”Helt på afveje – Nye
måder at fortælle på”
(Tid til dansk i overbygningen)
Af Simon Skov Fougt og
Thorkild Hanghøj
Alinea, 2012
112 sider

Sidste frist for materiale:
Nr. 4-2013: 1. april – Udk. primo maj
Nr. 5-2013: 1. maj – Udk. primo juni

Bents Bogomtale
Vagn Plenge, Forlaget Hjulet, har realiseret en fyrre år
gammel idealistisk drøm, nemlig at udgive romanen ”Vejen
uden ende” af indoneseren Mochtar Lubis (1922-1994), der
var redaktør af dagbladet ”Indonesia Raya” og litteraturtidsskriftet ”Horison”. Da han læste Mochtar Lubis´ roman,
der udkom i 1952, gjorde den et stærkt indtryk på ham på
grund af dens emotionelle og dramatiske handling og dens
almenmenneskelige problemstilling. Mange mennesker –
især i undertrykte og besatte lande – deler stadigvæk de
samme vilkår og drømme som romanens personer og oplever de samme dilemmaer og den samme angst som dens
hovedperson, mener Vagn Plenge. I ”Vejen uden ende”
med undertitlen ”En roman om frygt og idealer”, er det den
frygtsomme og angste lærer Isa, der modvilligt inddrages
i modstandskampen mod det hollandske kolonistyre efter
anden verdenskrig, men først efter en sabotageaktion og

• Opslagstavlen 7 omtaler og
”Bents Bogomtale”. Læs . . . . . . . . . . . . . . side 2
• Lederen kan læses på  . . . . . . . . . . . . . . .  side 3
• Eline Mørch Jensen har interviewet for
fatteren Camilla Wandahl. Læs . . . . . . . side 4
• Vi præsenterer de nominerede til
Nordisk Børnebogspris 2013 på . . . . . side 10
• It og medier – Stof i samarbejde med
Danmarks IT-vejlederforening præsenteres
på siderne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11-14
• Fra den store verden kommer artiklen
”At være skolebibliotekar i Portugal”.
Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15
• Læs om Nordisk Skolebibliotekarforenings
konference på Færøerne på . . . . . . . . . side 19
• Redaktøren har læst Shaun Tans senest
udgivne bog i Danmark og er begejstret.
Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20
• Den faste rubrikskriver Inger Løwe har
læst ”Seedos bjerg” af Anne Laurel Carter.
Den handler om israelernes bosættelse på
Vestbredden. Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22
• ”Konsulent-Klummen” skrives denne
gang af Af Karsten Boll, Læringscenter
kontoret Børn og Unge, Vejle
Kommune. Læs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23

tortur vover Isa at se angsten
i øjnene og mande sig op
og får derved styrken til at
stå imod alt et barske, der
forestår.
”Vejen uden ende”
(En varm bog)
Mochtar Lubis
På dansk ved Lisbeth Littrup
og Vagn Plenge
Hjulet, 2012
146 sider
Særpris: 130 kr. pr. eksemplar,
inkl. porto
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Der skal to til
en god kop kaffe!
Sådan lyder første del af et rigtigt gammelt slogan, som rigtige købmænd anvendte i en storstilet reklamekampagne for rigtig friskkværnet kaffe.
Og netop kaffe har spillet en stor rolle de sidste par måneder i forbindelse
med arbejdet med en ny bekendtgørelse.
En stille og rolig eftermiddag sidder undertegnede med sin eftermiddagskaffe og læser i regeringens udspil ”Gør en god skole bedre – et fagligt løft af
folkeskolen”. I hæftet opstilles på side 11 tre klare (?) mål for folkeskolens udvikling: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan,
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater og 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
Det lyder helt rigtigt og på vej gennem de næste 39 siders helt rigtige ord,
synker undertegnede længere og længere ned i lænestolen indtil midt på side
50 – den næstsidste side. Med kaffekoppen i hånden læses følgende sætning:
”Kravet om, at det kun er lærere på skolen, der kan varetage skolebiblioteksfunktion, bortfalder”. Koppen skvulper, og kaffen sprøjter ned på hæfte og bukser og
munden udtaler rungende det gode sønderjyske udtryk ”A-waffe-naue??”.
Sådan lige pludselig midt i 51 siders rigtige ord står der et klokkerent og ofte
gentaget krav fra KL.
Der reageres fra mange sider af skolebiblioteksverdenen. Mange får kaffen
galt i halsen. På fagkonsulent Thomas Jensens konference i SkoleKom stilles det
ene spørgsmål efter det andet om, hvad i alverden der foregår.
Ministeriet indkalder den 20. december 2012 to af spørgsmålsstillerne, lektor
Ole Christensen og undertegnede til en kop kaffe.
Det bliver et godt møde forstået på den måde, at ministeriets repræsentanter
forstår den bekymring, som ovenstående sætning har udløst i skolebiblioteksverdenen. Resultatet af mødet bliver, at ministeriet indkalder medlemmerne
af bekendtgørelsesudvalget til en kop kaffe den 25. januar 2013 med det ene
formål at diskutere sætningen for regeringens hæfte.
Her fremfører ministeriets folk, at formålene for regeringens ønsker om en
fremtidig styring af folkeskolen bl.a. er større lokal frihed, fjernelse af bindende
regler og - og her hopper kæden af –tillid til, at det lokale niveau tager fornuftige beslutninger. Sagt på en anden måde, at skolelederne ansætter de folk, der
har de bedste kompetencer til at varetage skolebiblioteksfunktionerne. Vi var
nogle stykker på det møde, der kom med flere eksempler på, at man ikke kan
gå ud fra, at det lokale niveau altid tager fornuftige beslutninger. Heller ikke på
skolebiblioteksområdet.
Men overordnet set kan der stilles et ganske interessant spørgsmål. Hvorfor anser ministeriet det for nødvendigt at indkalde til to kaffemøder om den
famøse sætning? Et svar kunne være, at ministeriet godt kan se, at der er grund
til bekymring. Sætningen kan naturligvis ikke trækkes tilbage, og bekymringen
vil naturligvis blive rejst i bekendtgørelsesarbejdet. Her drejer det sig om at få
beskrevet funktioner og kompetencer så præcise og skarpe som muligt.
Undertegnede håber, at når bekendtgørelsen foreligger, at kaffen bliver i kopperne, og at vi ikke ironisk skal sige ”Tak for kaffe!”.
Tønder den 15. februar 2013
C. C. Rasmussen

Udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2.000 – ISSN 0105-9556
Design og grafisk produktion
CS Grafisk A/S
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Interview med Camilla Wandahl
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Barnligt er ikke det
samme som banalt!

4
Nr. 2
februar 2013

Af Eline Mørch Jensen, cand.mag.
& Master i Børnelitteratur

Venskab, jalousi og det første kys vil altid være vigtigt
og fylde rigtig meget i vores
bevidsthed – og ikke bare
som banale følelser, der
hører 11-12-årige piger til.
Siden Camilla Wandahl skrev sin første historie som 9-årig, der handlede
om en UFO og var inspireret af filmen
om ”ET”, er det gået slag i slag med
skriverierne. Både historier til skrivebordsskuffen og i form af manuskripter, som hun allerede fra 14-års
alderen begyndte at indsende til
forskellige forlag, inden hun debuterede med den anmelder-roste Hjerte i
vente i 2009.
Indtil videre er det blevet til i alt 12
udgivelser, heriblandt den populære
og netop afsluttede serie Veninder
for altid (anmeldt i SKOLEBIBLIOTEKET Nr. 1-2013, red.) og senest de to
første bind i letlæsningsserien Søstre
på de syv have.
Men hvordan er det gået hen og
blevet børne- og ungdomsbøgerne,
hun har kastet sig over? Skyldes det
et bevidst valg, eller er den 26-årige
Camilla Wandahl bare i god kontakt
med sit indre barn?
- Jeg tror bare det er blevet sådan,
fordi jeg selv startede med at skrive,
da jeg var så ung. Derfor har det

Camilla Wandahl, f. 1986 i Albertslund, er uddannet folkeskolelærer, men
har endnu aldrig prøvet at arbejde som sådan bortset fra nogle jobs som
lærervikar under uddannelsen. I dag lever hun af at være forfatter og
supplerer indtægterne som foredragsholder på skoler og biblioteker og
underviser på skrivekurser på Rytmisk Centers Børnekulturskole og Forfatterskolen for Unge.
Læs mere på: www.camillawandahl.blogspot.com
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k
s
i
i
t
l
i
t
k
ing
fa
sn
æ
l
lig

8569

Fag

FAGLIGHED I FOKUS
faktisk! er en serie til den første faglige læsning i indskolingen.
Alle seriens bøger er skrevet af erfarne danske fagbogsforfattere,
og sproget er tilpasset målgruppen.

VELFUNDEREDE FAGBØGER
faktisk! har alle de relevante elementer til faglig læsning: læsevenlig typografi der uddybes og understøttes af spændende fotos, små vignetter og ordforklaringer i margin. Alle bøger har
indholdsfortegnelse, register, ordforklaringer, billedtekster, litteraturliste og en liste med relevante links.

Alle bøger i serien 32 sider

gyldendal-uddannelse.dk

Kr. 119,- ex moms

tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk
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været naturligt at skrive om emner,
der også optog mig på det tidspunkt,
og i et sprog, der hører den alder til,
fortæller Camilla Wandahl og tilføjer:
- Men det sker nu også, at jeg
skriver ugeblads-noveller, mest for
sjov, hvor jeg fx skriver om fyrreårige
kvinder og forsøger at se verden fra
det perspektiv, ligesom jeg også har
planer om at skrive ungdomsbøger for unge, der er ældre end den
målgruppe, jeg plejer at henvende
mig til.

9-12-årige piger
I tilfældet Veninder for altid var det
Camilla Wandahls forlag Høst & Søn,
som opfordrede hende til at skrive
en serie, som specifikt var rettet mod
9-12-årige piger:
- Her var der nemlig et hul, især
hvis man som pige ikke interesserer
sig for heste eller fantasy, og samtidig er det en sjov gruppe at skrive
til, fordi pigerne i den alder som
regel er meget læsende og ofte
også selv skriver.
- Det gjorde jeg jo også selv. For
det første læste jeg altid og hele
tiden, men jeg skrev også dagbog
og sammen med en veninde skrev
og udgav jeg et blad, som vi delte
ud til venner og familie og lagde
på det lokale bibliotek og udgav på
en hjemmeside, vi selv oprettede.
Senere opsøgte jeg også skrivekurser og meldte mig ind i foreningen
”Håbefulde unge forfattere” – flere
af dem, jeg har været i skrivegruppe
med, ser jeg faktisk stadig og arbejder sammen med, fortæller Camilla
Wandahl.

Hellere evigt end flygtigt
Kræver det nogle særlige greb at
skrive til - og ikke mindst at ramme
og fastholde - børn og unge, så-

dan som hun bl.a. har
formået med de 7 bind i
Veninder for altid, fx rent
fortælleteknisk i form af
flere dialoger eller mere
mundret sprog? Camilla
Wandahl medgiver at
bruge meget dialog og
talesprog i sine bøger,
men mener snarere at
det handler om genre
end målgruppe.
Hun er dog opmærksom på ikke at anvende
de mest moderigtige
og tidstypiske udtryk,
ligesom hun ikke strør
om sig med popidolers
navne, fordi den slags fænomener som
bekendt skifter hurtigere, end vi andre
kan nå at følge med. Og at bruge et
udtryk, der er ved at være passé eller
fremhæve en halvglemt popstjerne, er
ikke vejen frem, når man vil fastholde
sine unge, kritiske læsere.

Bliver det ikke ind imellem
lidt banalt eller ensformigt at
beskæftige sig med emner, der
hører fx de 11-12-årige til?
- Jamen, jeg synes faktisk ikke, at de
emner, der optager piger i 11-12-årsalderen, er banale. Verden er helt ny,
når man har den alder og skal finde
sig selv, men egentlig er emner som
venskab, jalousi og det første kys jo
almengyldige og evige.
- I Veninder for altid skriver jeg
om hverdagsagtige problemer og
spørgsmål, som fylder rigtig meget
i pigernes liv lige her og nu. Nu er
bøgerne jo også tænkt som en feel
good-serie, men i Hjerte i vente har jeg
haft fat i mere alvorlige emner. Hvis –
eller når – jeg gør alvor af at skrive en
ungdomsbog for de lidt ældre, bliver
emnerne nok også lidt tungere.

Hvordan finder og udvælger
du de temaer, du vil behandle
i dine bøger?
- Som regel skriver jeg et meget råt
første-udkast, som jeg lader min redaktør Anne Mørch Hansen læse og
kommentere. Mine bøger bliver altid
bedre af, at man diskuterer tingene.
Jeg bruger også somme tider min
skrivegruppe til at vende ideer og
tekster med, men det er selvfølgelig
stadig mig, der er forfatteren, og mig,
der bestemmer, hvordan det hele
skal være i sidste ende.
- Der er ikke en bagvedliggende
agenda eller morale, om man vil, der
skal udledes af teksten. Jeg sætter
mig ikke ned og tænker, at nu vil jeg
skrive om mobning, og hvad man
kan gøre ved det. Sådan foregår det
ikke, og man kan jo heller ikke styre,
hvad læserne får ud af teksten. Jeg vil
da fx også tro, at du som mor får noget andet ud af at læse mine bøger
end din datter … Men selvfølgelig
har jeg et værdigrundlag ligesom alle
andre, så på den måde sætter jeg mit
aftryk i bøgerne.

- Min redaktør kommer med ideer
og ændringsforslag både på det
sproglige og indholdsmæssige område, men det er altid kun forslag. For
mig er det faktisk hårdere at redigere
en bog end at skrive den, andre forfattere har det måske anderledes, hvis de
afleverer et endeligt og helt gennemarbejdet manuskript til deres forlag.

Den indre 11-årige
Er du i god kontakt med den
pige, du var, da du fx var 11-12
år som pigerne i Veninder for
altid?
- Egentlig prøver jeg bare at huske
tilbage på, hvordan det var, og som
sagt mener jeg faktisk at mange af
de følelser, jeg beskriver, fx følelser
omkring forelskelser og usikkerhed,
er ret almengyldige. Ellers prøver jeg
at lave realistiske historier som tager
udgangspunkt i realistiske situationer
og relationer, ligesom jeg prøver at
skrive på et niveau som fx en 11-årig
tænker og taler.

Har du været tilbage og læse
i dine egne dagbøger, for at
finde ud af hvad der optog dig i
den alder?
- Ikke decideret, men alene det, at jeg
har skrevet dagbog, gør, at jeg har
reflekteret over tingene undervejs. Til
gengæld har jeg prøvet at gå tilbage
og læse nogle af de bøger, som har
betydet noget for mig som helt ung,
fx en serie som Julies bog og Adam og
Eva-tegneserierne. For at se nærmere
på deres virkemidler og for at finde ud
af, hvad det egentlig var, der gjorde, at
jeg så godt kunne lide dem dengang,
siger Camilla Wandahl og tilføjer:
- Èn af de ting, jeg lagde mærke
til, var, at flere af bøgerne gennem
hovedpersonen viser, hvordan fx
klassekammeraterne tænker og

handler. Det har inspireret mig til at benytte
skiftende synsvinkler, for
det kan være rigtig godt
for en histories fremdrift
at høre om, hvordan
– og ikke mindst hvor
anderledes - fx klassekammeraterne eller
veninderne oplever en
bestemt situation.

Du har også hentet
inspiration fra dine
læsere, da du skulle
skrive bog nr. 5 i
Veninder for altid?
- Ja, det var en meget
sjov proces at høre om, hvad pigerne
var optaget af og syntes, jeg skulle
skrive om. Ikke at jeg brugte alt, hvad
der kom ind af forslag, men flere af
ideerne kom da med i mere eller
mindre beskåret form. Jeg tror, jeg fik
i alt 12 mails fra læsere, som skrev ind
med deres ideer og forslag.

Lysten skal drive værket
Hvorfor er det godt eller vigtigt
for børn og unge selv at skrive?
- Dels er det naturligvis vigtigt i forhold til at gå i skole og være fagligt
stærk, til at klare sig godt uddannelsesmæssigt og på fremtidens
arbejdsmarked. Det er simpelthen
vigtigt at være god til at kommunikere, men derudover kan man
afprøve sig selv og sin egen identitet
i skrivningen – også uanset om man
skriver om trolde og monstre.
- Og så er det jo sjovt! Jeg elskede
selv at læse og skrive allerede i en
tidlig alder og fik rigtig meget ud
af at være med i nogle fællesskaber
med andre, som havde de samme
interesser. Også selv om jeg ikke
fik udgivet noget og fik en masse

afslag. Og heldigvis for det, for det
var slet ikke godt nok. Til gengæld
fik jeg øvet mig og gjort både sprog
og indhold bedre, fortæller Camilla
Wandahl.
- I begyndelsen, da jeg underviste
børn og unge i at skrive, gik jeg meget op i at de hurtigst muligt skulle
udstyres med nogle værktøjer og
præsenteres for nogle arbejdsmetoder, men nu går jeg mere op i, at de
skal have det sjovt med skrivningen.
De skal opleve et fællesskab og fx
være sammen om at skrive fælles
historier. Det skal være lysten, der
driver værket!
- Sådan har jeg det også selv med
skrivningen. Jeg arbejder altid i 20
minutters moduler, hvor jeg bare
skriver løs om alt, hvad der falder mig
ind uden at være kritisk eller tænke
over, om sproget er perfekt. Så rejser
jeg mig op og laver mig en kop te
eller går jeg en tur i skoven med min
hund Balto. De dage, hvor jeg underviser, forsøger jeg at holde fri resten
af dagen, for det hele skal jo heller
ikke gå op i arbejde.
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Lørdag den 26. oktober 2013
uddeles Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris for
36. gang. Det sker i forbindelse med foreningens ordinære
repræsentantskabsmøde
med bl.a. valg af formand og
3 landsstyrelsesmedlemmer
på ”Gl. Avernæs”.

Sidste års
prismodtager
var illustratoren
Charlotte Pardi.
Formand C.C.
Rasmussen
præsenterer
årets plakat.

Børnebogsprisudvalget:

(Foto: John
G. Dinesen)

Susan Lassen
Dalmosevej 13, 2400 København NV.
E-mail: susan.lassen@skolekom.dk

Medlemmer af Danmarks Skolebibliotekarer er velkomne til at indsende
forslag til kandidater. Send et forslag
med en kort begrundelse til et af
Børnebogsprisudvalgets medlemmer
senest d. 1. april 2013.
Se i øvrigt vedtægterne for Børnebogsprisen – og oversigten over
prismodtager 1978-2012 på www.
skolebib.org

Danmarks Skolebibliotekarer
Lokalkreds Midt- og Vestsjælland
Lokalkredsen afholder generalforsamling fredag d. 12. april 2013
kl. 13 — 14.30 på Sørup Herregård, Søerupvej 26, 4100 Ringsted.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af konferencen.
Dagsorden iflg. vedtægterne og dertil kommer et punkt om ønske fra
Storstrøm om sammenlægning med Midt- og Vestsjælland.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, mailes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen - mette.vibaek@skolekom.dk
Hvis formanden ikke inden fristens udløb modtager forslag til generalforsamlingens punkt om indkomne forslag, er den udsendte dagsorden
at betragte som endelig, og yderligere vil ikke blive udsendt.
På lokalkredsbestyrelsens vegne
Mette Vibæk
Formand

Anna Barbara Bach (formand)
Dyssegårdsvej 84, 2780 Dyssegård.
E-mail: ab@skolebib.org
Lisbeth Thue Hansen
Ollerupvej 9, 8270 Højbjerg.
E-mail: litha@aarkus.dk

Karen Odegaard
Kærvej 113, 7190 Billund.
E-mail: karen.odegaard@skolekom.dk
Damian Arguimbaum
(speciel sagkyndig)
Dyssebakken 3, 2900 Hellerup.
E-mail: damian@arguimbau.com

Børnebogsprisudvalget

"SIGTATET"
Ændring af
udviklingen?
”Du skal forklare dine børn,
hvad der er rigtigt og forkert,
udstikke nogle rammer, sætte
nogle grænser, som de så kan
overskrive og efterfølgende
skabe deres egne rammer og
udfolde deres drømme indenfor. Men de skal jo for fanden
vide, hvad der er op og ned,
før de kan vende tingene på
hovedet.”
(Steffen Brandt, forsanger i TV2
til Diana Ebba Ø.B. Pedersen i
”Socialdemokraten” Nr. 4-2012)

Bogplast – hurtigt og billigere!
Dimension

02 cmx25m

Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb
over kr. 800,Leveringstid maks. 7 dage.

Pris/stk.

14,50

Antal

Dimension

02 cmx30m

PVC-fri
Pris/stk.

Antal

18,00

04 cmx25m

29,00

04 cmx30m

35,75

06 cmx25m

40,25

06 cmx30m

53,00

22 cmx25m

141,00

22 cmx30m

175,00

24 cmx25m

154,00

24 cmx30m

193,00

26 cmx25m

167,00

26 cmx30m

207,75

28 cmx25m

178,00

28 cmx30m

222,00

30 cmx25m

186,00

30 cmx30m

239,25

32 cmx25m

195,00

32 cmx30m

253,75

34 cmx25m

206,50

34 cmx30m

270,25

36 cmx25m

217,00

36 cmx30m

287,50

38 cmx25m

229,50

38 cmx30m

304,00

60 cmx25m

358,25

60 cmx30m

477,00

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

Bogmærker
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

Bibliodan • Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80 • Telefax 70 20 73 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk
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v/ Bent Rasmussen, redaktør af
”SKOLEBIBLIOTEKET”

Nordisk Børnebogspris er
blevet uddelt siden 1985.
Med prisen følger et diplom
og en kontant pengegave.
Indstillingerne er nu klar.
Nordisk Børnebogspris
2013 overrækkes på Nordisk
Skolebibliotekarforenings
konference i Torshavn på
Færøerne i juli måned.
Færøerne
… indstiller værket Veiða vind, der er
et musikalsk eventyr bygget over et
færøsk kvad. Rakel Helmsdal har skrevet teksten, Kári Bæk har komponeret
musikken og Janus á Húsagarði har
lavet billederne. Forlagene
Bókadeild
Føroya Lærarafelags og Nám
har udgivet
værket i 2011.

Sverige

Norge

… indstiller en
fantasyserie for
børn fra 6-9 år
med illustrationer av "mangakaraktär".
Serien hedder Häxfolket
og består av 4
bøger, der er udgivet fra 2011-2012.
Forfatteren er Jo Salmson, og illustratoren hedder Natalia Batista. Både
forfatteren og illustratoren er nominerede. Bøgerne hedder: De stulna
barnen, Fly Sol, fly!, Magiska krafter,
Folket som försvann.

… indstiller
ungdomsbogen
Lille ekorn, der er
skrevet av Linn T.
Sunne.

Island
… indstiller ungdomsbogen Játningar mjólkurfernuskálds (Mælkekartonforfatterens
tilståelser) af
Arndís Þórarinsdóttir. Bogen
udkom i 2011
og er udgivet af
forlaget Mál og
menning.

Finland
… nominerer Maria Turtschaninoffs
ungdomsroman Anaché. Fantasyromanen handler
om nomadefolket akkaderna og
pigen Anaché,
som gør det,
som anses for at
være umuligt for
en pige.

Danmark
… har som
bekendt indstillet
Anders Johansens fremragende roman Hullel,
der er udkommet på Forlaget
Modtryk.

Se listen over tidligere prismodtagere på
www.nordisk-skolebibliotekarforening.org

It og medier – Stof i samarbejde med Danmarks IT-vejlederforening

Når 1 til 1 teknologier skal
bruges og deles af mange
– Part I

Af it-vejleder Hanne Voldborg Andersen,
Søndervangskolen i Hammel

1 til 1 er Apples keyword
i forhold til undervisning
via iPads. 1 device pr. barn.
Nogle skoler lever den ideologi helt ud og satser stort
på hele skoler eller i mindre
omfang til klasser eller årgange, og investerer i iPads
til den enkelte elev. Andre
skoler køber iPads, som skal
anvendes af flere og i denne
artikel beskrives nogle af de
overvejelser og udfordringer
dette valg kan medføre.
Artiklen er skrevet som en dagbogsrefleksion over den første del af en
implementeringsproces på en skole
og følges op med yderligere artikler
efterhånden som erfaringerne øges.
Artiklen vil også være at finde på
www.faghæfte48.dk og i Danmarks
it-vejlederforenings gruppe på Facebook, er I velkomne til at kommentere og videndele om jeres erfaringer
med iPads i undervisningen.
På Søndervangskolen i Hammel er vi
betænkelige ved 1 til 1 ideologien.

Ikke af økonomiske årsager, for vi er
på en skole med 740 elever og godt
500 computere, så vi er i forvejen tæt
på at kunne tilbyde en arbejdsstation
til alle. Vores betænkelighed retter
sig mere mod de læringsmæssige
forhold, hvor vi ser, at vi mister gode
læreprocesser, når børnene arbejder
alene ved en enhed.

at anvende dem i en skolekontekst
uden at følge 1 til 1 ideologien. Det
gør sig også gældende på Søndervangskolen, hvor vi vil undersøge
iPad’ens potentiale i forhold til læring
ved at indsætte 2 gange 12 iPads
som supplement til skolens pc’ere.
Og her begynder kompetenceudviklingen så for skolens it-vejleder…

At sætte ord på

Vigtige spørgsmål

Når vores elever samarbejder to og
to, er de nødt til at sætte ord på de
valg, de træffer undervejs i løsningen
af en opgave. De er nødt til at aftale
baggrundsfarve i deres powerpoint,
de er nødt til at blive enige om,
hvordan et billede skal beskæres og
de har to sæt øjne rettet mod om
teksten, der skrives, dækker opgavens ordlyd. Disse ekspliciterede
metarefleksioner undervejs i læreprocessen forstærker indlæringen og er
med til at sikre, at opgaver ikke løses
tilfældigt og ubevidst. At eleverne så
samtidig i løsningen af faglige opgaver lærer at kommunikere, videndele
og samarbejde er jo ikke en uvæsentlig pointe.
IPads har et potentiale i forhold til
læring. Der findes mange gode produktions-apps, de er mobile, nemme
at håndtere og hurtige at arbejde på.
Derfor har mange skoler også rettet
blikket mod denne enhed, og valgt

For hvordan håndterer jeg lige disse
iPads? Hvilket cover vil være det
bedste? Hvordan kvalificerer vi de
ansatte til at kunne anvende iPads
i undervisningen? Hvordan får jeg
rullet en programpakke over på
dem. Hvad gør jeg med køb af apps?
Kan jeg købe volume-licenser? Kan
jeg få adgang til skolens drev fra
iPads’ene? Hvad gør vi med elevernes
produkter? Skal vi dele filer i Skolekom via Webdav – eller skal eleverne
have en Dropbox eller GoogleDrev
løsning? Skal iPads’ene kunne lånes
på timebasis eller skal klasser kunne
råde over dem en uge ad gange?
Skal eleverne slette alle brugerkonto
oplysninger, når en iPad forlades? Og
kan man lære indskolingselever det?
Skal de slette alle deres produkter i
kamerarullen og i de forskellige apps
ved aflevering? Og hvor lang tid af en
undervisningslektion vil der gå med
det? Hvordan få vi iPads’ene ud i klas-
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serne? Hvordan skal de sync’es og
oplades? Og hvor ofte? Og af hvem?
Hmm… Listen over spørgsmål bliver
lang, før vi overhovedet har taget
iPads’ene i brug. Men vi er fulde af
gåpåmod og giver os i kast med at
systematisere opgaven, og her vil jeg
forsøge at beskrive de overvejelser, vi
kom igennem i første etape af denne
proces.

At undervise – At lære
I forbindelse med et skoleudviklingsprojekt indkøber vi iPads til de lærere
og pædagoger, der måtte ønske
det. Dermed sikrer vi os, at der er en
vis kompetence i personalet til at
håndtere iPads – i forhold til personlig betjening af enheden. Vi tilbyder
også et par kurser omkring brug af
iPads i undervisningen – og laver en
seance på Pædagogisk Råd, hvor lærerne kan videndele om gode apps. I
den forbindelse sætter vi fokus på, at
der er forskel på, hvad der er godt at
undervise ved, og hvad der er godt at
lære ved… En pointe, I måske kunne
anvende i forhold til andre digitale
læringsressourcer .
Vi investerer i iPad Smart Case covers, fordi:
• det er svært at tage iPad’en ud
af dem
• de beskytter alle hjørner og går
op over glasfronten
• låget kan foldes sammen til
en trekant og kan bruges som
”håndtag”, når iPad’en bruges
som kamera
• de fylder ikke meget, når
iPads’ene skal opbevares og
transporteres

Synkroniseringen
Vi køber også en hub fra LEBA, som
kan lade og synkronisere iPads via
programmet Apple Configurator – et
gratis program, som dog kun findes
til Mac. Vi investerer derfor også i en
MacAir, som vi administrerer iPads
fra. Hub’en fra LEBA er dyr – knap
8000 kr – og en almindelig hub ville
godt kunne fungere til synkroniseringen, hvis man vælger en anden
opladningsløsning.
Det tager lidt tid for os at få synkroniseringen til at fungere ordentligt. Vi får assistance af den kommunale it-tekniker, men forstyrres
lidt undervejs af, at vi i testperioden
oplever skift i Mac styresystem, IOSstyresystem til iPads’ene og her for
nylig også i brugerflade til iTunes…
Vi sætter en enkelt iPad op og
fylder den med de programmer, vi
i første omgang ser som anvendelige for undervisningen. Jeg laver
mapper på desktoppen til de enkelte
fag og laver også nogle generelle
mapper med apps til filstyring, film,
animationer mv. Jeg laver genveje til
de digitale læringsressourcer, skolen
har abonnement på, så eleverne
slipper for at skulle skrive url’en i
Safari. Genvejene ligger som ”apps”
i fagmapperne – klar til at logge på
med unilogin. Ærgerligt at en ressource som Superbog er bundet til
flash, men mange andre virker fint
på iPad’en.
Synkroniseringen minder om de
gamle Norton Ghost procedurer. Vi
laver en sikkerhedskopi af den opsatte iPad ved hjælp af programmet
Apple Configurator og synkroniserer

den til de andre iPads. Derefter skal vi
overføre købte apps til iPads’ene via
iTunes.

Lidt mere rodet opsætning
Til vores store ærgrelse ser vi, at alle
apps flyttes ud af mapperne, så det
kun er vores genveje der bliver tilbage. Det giver jo en lidt mere rodet
opsætning, og brugerne kan ikke
vide, hvad de enkelte apps kan bruges til. Vi køber derfor programmet
iBackupBot, piller lidt ved et par linjer
i backupfilen fra Apple Configurator,
og så lykkes det os at få apps’ene til
at blive i vores mapper.
Vi køber to vogne til at transportere iPads’ene ud i klasserne. Ipads’ene
places i et aflåseligt skab på vognene,
og der monteres projektor, højtalere
mv. på vognene, så enhederne kan
anvendes uden at skulle forbindes til
vores SmartBoards og projektorer i
klasserne. Vi har i nuværende opsætning i klasserne ikke tilslutningsmuligheder til iPads og frygter, at vi vil
få mange fejlmeldinger, hvis vi giver
alle brugere lov til at flytte rundt
på stik time for time. Derfor denne
løsning, som så har den fordel, at den
kan bruges ethvert sted på skolen,
hvor der findes et stykke bar væg.

Testprojekt
Nu er vi klar til det første testprojekt
og triller vognene ud i 6. klasse, som
sammen med biblioteket skal lave
boganmeldelser, der kan inspirere
andre elever til at læse flere bøger.
Boganmeldelserne laves i Puppet
Pals, som er en app til animationsfilm. Bagrunde og karakterer i filmen

tegnes i apps som Paper eller Art Set.
For elever, der ikke er så gode til at
tegne bruger vi apps som YouDoodlePro, Be Funky eller Art Set. Her kan
de tage billeder af hinanden eller
miljøer – og efterfølgende male på
fotoet. Vi vælger at bruge tid på disse
skabende processer af flere årsager:
• Det giver større ejerskab at anvende egne billeder
• Vi arbejder med elevernes egen
fortolkning af bøgernes indhold
• Vi har ikke problemer med copyright, da billederne er elevernes
egne
Boganmeldelserne bliver til små film
på 1-1 ½ minut, som uploades til
skoletube med skoletube-app’en. Fra
skoletube deles filmene ved hjælp af
et QR tag, som printes og tapes fast i
de bøger, eleverne har anmeldt. Herefter kan andre elever på skolen få
en kort præsentation af bogen ved at
skanne QR tag’et med en QR skanner
på deres mobil, iPod eller iPad.
Og længere er vi ikke lige nu, hvor
julesneen daler ned over landet. Vi har
ikke haft de store problemer i testperioden. Eleverne arbejder godt med
opgaven og programmerne fungerer.
Deres materialer ligger på den enkelte
iPad – i enten kamerarulle eller app –
og det kan blive sårbart, når enhederne
går videre til mange klasser undervejs
i et projekt. Fremtiden må vise, hvor
meget vi bliver nødt til at sikkerhedskopiere og gemme på anden vis.

nale it-konsulent blevet bedt om at
informere alle hjem om, at vi anvender iPads i undervisningen og at
eleverne skal være opmærksomme
på at logge ud af alle tjenester inden
iPads’ene afleveres på vognene. Vi
skal have fundet en rytme i forhold

til at synkronisere og dermed slette
data… Vi skal have erfaring med at
sikre elevernes produkter… Vi skal
have erfaring med hvilke apps, der er
anvendelige til hvad… Og når vi har
det, vender jeg tilbage med part II af
denne artikel.

Efter jul…
Efter juleferien skal iPads’ene rulles
ud i alle klasser, som kan booke dem
på timebasis. Vi er af den kommu-
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v/ Søren Dahl, ”IT og Undervisning”,
Danmarks IT-vejlederforening
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Det er nødvendigt at strukturere elevernes arbejde med
digitale ressourcer på samme
måde som skolebøgerne
strukturer arbejdet i timerne.

Vi ser arbejdsprocessen som en tretrinsraket, hvor vi først har en tydelig
kravspecifikation eller en guide til
elevernes arbejde med opgaven.
Dernæst en produktionsfase, som
eventuelt kan støttes via diverse
arbejdspapirer/redskaber.
Endelig en evalueringsfase, hvor
eleverne vurderer om egne og an-

dres produktioner opfylder de mål,
som guiden skitserede.
Elevernes metarefleksioner over
klassens arbejder er en værdifuld
faktor i forhold til læringsudbyttet.
Nedenstående illustrationer kan
illustrere tankegangen.

De Portugisiske Skolebibliotekers Netværksprogram

At være skolebibliotekar
i Portugal
Af João Paulo Proença – Teknisk og
Pædagogisk Rådgiver ved de Portugisiske Skolebibliotekers Netværkskontor
– jp.proenca@gmail.com

João Paulo Proença

At være skolebibliotekar i
Portugal er at være en del
af et netværk og at indgå
i et samarbejde. På skolen
med de forskellige fagafsnit,
forældre og andre lokale
autoriteter, kommunalt med
andre skolebiblioteker og
endelig, på nationalt niveau,
med de Nationale Skolebibliotekers Netværksprogram.
1. Skolebibliotekernes Netværksprogram
De Portugisiske Skolebibliotekers
Netværk er et program, der er koordineret af Undervisningsministeriet og
har til formål at opbygge og udvikle

skolebiblioteker, her forstået som
multimedie ressourcecentre, på alle
skoleniveauer. Efter seksten år dækker
dette program alle grund- og gymnasieskoler1 (omkring 2.500 skoler er
blevet integrerede siden programmet
begyndte), og arbejder fortsat under
dets hovedprincipper og hovedmål.
De Portugisiske Skolebibliotekers
Netværksprogram blev søsat i 1996
på initiativ fra ministerierne for Uddannelse og Kultur efter undersøgelser af den portugisiske befolknings
læse- og skrivefærdigheder og læsevaner. Formålet var at installere skolebiblioteker på alle niveauer. Disse
skolebiblioteker tilbyder brugere alt,
hvad der er nødvendigt for at læse,
anvende og producere information
uanset format eller medie. Skolebibliotekerne skulle spille en central
rolle i tilegnelsen og udviklingen
af information og digitale evner og
derved hjælpe med at skabe kompetente læsere.
Programmet koordineres af Skole
bibliotekernes Netværkskontor i
samarbejde med andre tjenester fra
Uddannelsesministeriet, regionale
administrationstjenester, med lokale
autoriteter og især med Biblioteket
og andre institutioner. Disse arbejder
alle sammen om at implementere

politikker, om at respektere de principper og fungerende regler, der blev
etableret i en rapport, der havde til
formål at oprette og udvikle skolebiblioteker på statsskoler.
Skolebiblioteker bør opfattes
som platforme med en bred vifte af
ressourcer, som kan anvendes og
udforskes af hele skolesamfundet.
Hvert skolebibliotek ledes af et team
der, koordineret af en skolebibliotekar, følger et samarbejdsprogram i
nært samarbejde med aktiviteter i
klasselokalet, og yder også individuel
støtte til elever.
For at sikre disse funktioner må
biblioteket udvikle et mangfoldigt
sæt strategier, hvoraf følgende er
eksempler:
• Organisering af brugertræning,
formidling af, hvordan skolebiblioteket er organiseret og hvordan
de forskellige ressourcer og tjenester kan udforskes;
• Vejlede elever i researchopgaver
og skolearbejde;
• Promovering af bibliotekssamlingen og de aktiviteter, der skal
udvikles, ved hjælp af de forskellige værktøjer: kataloger, lister
over nyheder, tematiske bibliografier, nyhedsbreve, hjemmesider,
blogs, etc.

Kun 30 % af grundskolerne er integrerede i programmet, det vil sige med et
skolebibliotek, men i visse af de skoler, der ikke har et, kan elever og lærere
benytte bibliotekstjenester i den klynge af skoler, de tilhører.

1
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I mødekomme lærernes informationsbehov;
Motivere lærerne til at opfordre
eleverne til at bruge biblioteket
ved at foreslå passende læsning
eller ved konsultationer;
Samarbejde med lærerstaben for
at integrere brugen af ressourcer
og indlæringen af informationskompetencer i undervisningen.
Give adgang til innovativ produktion og online didaktisk og informativt indhold, vurdering og udvalg
af hjemmesider, henvisningslister,
oprettelse af digitale biblioteker,
adgang til bibliotekskataloger og til
organiserede vejvisere, udarbejde
vejledninger til brug af søgemaskiner, oprette kooperative referencetjenester, dynamisering af tematiske fora og også bidrage til skolens
e-lærings platform etc.
Anvendelse af de nye interaktive
informations- og kommunikationsressourcer, der kendetegner
WEB 2.0, til at producere, udbrede
og dele information og viden;
involvering af lærere og elever i
et fælles projekt med skolebiblioteket: oprettelse af portfolioer; multimediepræsentationer,
webquests, web quizzer, Hotpotatoes, Wikis, blogs, podcasts, etc.
Produktion af didaktisk materiale og hjælpemidler, studieguides
og vejledninger i produktionen
af skolearbejde der kan bruges
individuelt eller af små grupper af
elever på biblioteket;
Oprettelse af dokumentsæt der
kan medvirke til at undervise i
forskellige tematiske enheder, og

•
•

•

•

•

•

•

Læs mere på http://www.rbe.
min-edu.pet/en/np3/32.html

2

•

i forskellige understøttede formater stille disse til rådighed for
klasseværelserne;
Medvirke til oplæringen af
lærerstaben således at denne får
en dybdegående forståelse for de
nye læsnings- og informationskompetencer og -teknikker.

2. Skolebibliotekernes Netværksprogram: Kvalitetsspørgsmålet – en model for
selvevaluering
For at hjælpe skolebibliotekerne med
at gøre en forskel, opnå tilfredsstillende effektivitet og hjælpe dem med at
måle påvirkning og performance, var
introduktionen af en Model for selvevaluering af Skolebiblioteker2 i 2008
den nødvendige løsning, der forsynede skolebiblioteker med et redskab,
der kunne hjælpe dem med at udvikle
sig ved konstant at søge forbedring. På
denne måde søger evalueringsmodellen at måle kvaliteten og effektiviteten
af skolebiblioteket, ikke skolebibliotekaren eller bibliotekets ansatte.
Modellen dækker fire kernepunkter eller domæner, inddelt i underdomæner:
A. Støtte udvikling af fagområder;
B. F
 remme læsning og læsekompetencer;
C. Projekter, Partnerskaber, tidsubegrænsede og communityorienterede aktiviteter;
D. Ledelse af Skolebiblioteket.
Hvert domæne/underdomæne er
yderligere opdelt i indikatorer, der
adresserer kerneaspekter af dets
effektive virke. For hver indikator
påpeger modellen potentielle instrumenter for bevisførelse, som kan
hjælpe evalueringen. Bevisførelse er
en grundliggende del af selvevalueringsprocessen.

3. Skolebibliotekernes Netværk er et netværksopbyggende partnerskab:
For at få støtte til skolebiblioteker
på lokale kommuneskoler har hver
kommune underskrevet en aftale
om generelt samarbejde. Dette har
til formål at udvikle strukturerede
projekter, der fremmer læsning og
læsekompetencer og at gøre folk
bekendt med behovet for at adoptere politikker for ressourcedeling og
fælles organisering af aktiviteter, at
stimulere oprettelsen af netværksinformationsmanagement-systemer,
med særlig fokus på udviklingen af et
elektronisk katalog.
Hvert år hjælper vi til med en
forstærkelse af partnerskaberne, og
opfylder derved Skolebibliotekernes
Netværkskontors (SLNO) målsætninger og principper, eksempelvis
med lanceringen af den Nationale
Læseplan i 2006, som tillod større
tildeling af ressourcer – såsom bøger
- til skolebiblioteker, og på denne
måde promoverer og forstærker vi
læseaktiviteter i hele samfundet.
Gennem den Nationale Læseplan bliver børn fra børnehaver, folkeskolelever, forældre, pædagoger og andre
institutioner involveret i læseopgaver
og -projekter.
Skolebibliotekernes Netværkskontors hjemmeside understøtter dokumenter fra alle felter, der
har med skolebiblioteker at gøre:
promovering af skolebibliotekers
hjemmesider; udbredelse af best
practices; diskussionsgrupper; Skolebibliotekernes Netværkskontors
Blog; platform for e-lærings kurser
og læringsfællesskaber; katalognetværk og har siden 2010 også haft
konti på de sociale netværk som
Facebook, Twitter etc.

Empowering the net

Institutions
(funding and
training)

Municipalities
Regional
Administration

PL
SLNO

Programmes…

Ministry of Education

Regional
collaborator
SABE (Schools
Libraries Support
Service of PL)
Figur 1 – Skolebibliotekernes Netværkskontor, lokale
myndigheder, institutioner og
programmer
Som følge af disse partnerskaber er
vores netværk større, end man måske
ville tro, og mindre end vi ønsker.

4. Skolebibliotekernes Netværksprogram: Menneskelige
ressourcer
For at understøtte programmets udvikling har Skolebibliotekernes Netværk en gruppe bestående af lærere
med træning og erfaring i driften af
skolebiblioteker. Disse lærere kaldes
inter-kommunale koordinatorer
og fungerer som konsulenter og

teknisk support i marken allerede fra
det første stadie af konstruktionen
af et bibliotek. Senere i processen
besøger disse lærere skolerne og
forbinder dem med kommunebibliotekernes tjenester, samt understøtter
faste arbejdsmøder med kommunebibliotekarer, skolebibliotekarer
og andet personale om oplæring
og samarbejde. Undersøgelsen af
oplæringsbehovene for bibliotekernes teams og for andet undervisningspersonale, identifikationen af
tilfredsstillende løsninger for hver
enkelt situation i samarbejde med
undervisningsmyndigheden, og
organisering af uformelle møder om
temaer, der relaterer til skolebibliote-

kerne, er også en del af de interkommunale koordinatorers pligter.
På skolerne spiller de menneskelige ressourcer – og især skolebibliotekaren – en afgørende
rolle i promoveringen af politikker
i forbindelse med skolebestyrelser,
faggruppeledere, elever, forældre og
undervisere generelt. Ud over dette
skal skolebibliotekaren udvikle et
biblioteksprogram med hele skolesamfundet, med relevante aktiviteter,
der kan forbedre andres brug af
informations- og digitale kompetencer og kan understøtte læsning i alle
formater.
Skolebibliotekaren skal være en informationsspecialist med næse for de
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problemer og muligheder, der dukker op som følge af den teknologiske
udvikling, og for de deraf følgende
revolutionerende og hurtigtskiftende
ressourcer så som digitale miljøer.
Han eller hun skal være forberedt på
at tilbyde nye og innovative tjenester
til skolesamfundet og være en proaktiv leder i udviklingen af partnerskaber med statslige og private institutioner. Skolebibliotekaren anses pt.
for at være en information manager,
der formidler adgang til eksisterende dokumentation og til eksterne
elektroniske ressourcer ved at antage
en grundlæggende, medierende
rolle i valideringen, opbevaringen og
formidlingen af denne.
Indtil 1997 var der en mangel
på retningslinjer for institutionaliseringen af skolebibliotekarer på
portugisiske skoler. Der blev udgivet
årlige love omhandlende personale
og der blev etableret visse kriterier for skolebibliotekaren, såsom
timeressourcer og midler til kurser
i forskellige relevante kompetencer
for skolebibliotekaren og biblioteksledelsen såvel som for lærerne på
teamet (tre eller fire).
I juli 2009 vedtog regeringen en
lov, der gjorde tilstedeværelsen af en
eller flere (op til et maksimum af 33)
fuldtids-skolebibliotekarer obligatorisk. Dette havde til formål at støtte
den enkelte skole eller skoleklynges
skolebibliotek i henhold til visse kriAfhængigt af antallet af elever
på den givne klynge af skoler

3

terier: han eller hun skal være lærer,
med særlig træning i skolebiblioteker
/ læsning / informations- og kommunikations teknologi. En mindre
ændring i loven blev vedtaget i 2011.
Herefter er det kravet, at skolebibliotekaren skal afholde mindst et fag,
og det nødvendige antal elever for at
forøge antallet af skolebibliotekarer
på en skole eller i en klynge skoler er
steget. I 2011 talte skolebibliotekarerne i Portugal cirka 1100.
Loven fra 2009 stiller også krav
til profilen på det team, der støtter
skolebibliotekaren. Teamet består af
bibliotekaren fra hovedskolen (hvis
der er tale om en klynge af skoler),
andre lærere tilknyttet teamet ud fra
deres færdigheder og de forskellige
fag, de underviser i, og også hjælpelærere som er ansvarlige for den daglige vedligeholdelse af biblioteket, og
andre frivillige.

5. Skolebibliotekernes Netværksprogram: kursusvirksomhed
Siden Skolebibliotekernes Netværksprogram blev lanceret i 1996 har der
været stor fokus på optræningen af
skolebibliotekarernes ekspertise.
I begyndelsen, uden et nationalt
kursusprogram, måtte skolebibliotekarer nøjes med lokale kurser for
at få opfyldt deres behov, og var
afhængige af de undervisere, der var
til rådighed.
Siden 2006 har SLN haft en
national kursusplan, for skolebibliotekarerne og deres teams over hele
landet; Skolebibliotekernes sam-

arbejdspartnere/eksperter; og for
lærere, der ønsker at vide mere om
skolebibliotekets rolle på skolen. Fra
2007 og frem har SLN haft en træningsplan der dækker hele Portugal.
Den er baseret på e-læringsplatforme
og hovedfagområderne er: Skolebiblioteket og Web 2.0; Selv-evaluerings
model for Skolebiblioteker; E-Læring
for Skolebiblioteker; Opbyggelsen af
netværket imellem kommunerne...
Også i 2007 lancerede staten den
Teknologiske Plan, en handlingsplan
for hele det portugisiske samfund.
Den har til formål at mobilisere
iværksættere, familier og institutioner til at overvinde de moderniseringsudfordringer, landet har været
mødt af igennem de senere år. Fra
begyndelsen har Skolebibliotekernes
Netværksprogram været tilknyttet
den Teknologiske Plan. Skolebibliotekernes Netværkskontor integrerede
et delt kursusprogram med den
Teknologiske Plan for at certificere
lærere til digitale kompetencer på
forskellige niveauer. Et modul designet som ”Skolebibliotek, Læsefærdigheder og Undervisningsplaner” var
rettet mod alle lærere for at hjælpe
skoler / klynger af skoler med at
håndtere strukturer. Der er blevet afholdt mange kurser over hele landet.

Mere information om de Portugisiske Skolebibliotekers
Netværksprogram kan findes
på http://www.rbe.min-edu/
pt/en/
Oversat fra engelsk af Anders Vad Bruun

SKOLEBIBLIOTEKET
- en pulsåre til viden, sprog og kultur
Nordisk skolbibliotekskonference
2. – 6. juli

Hotel Hafnia, Tórshavn

TIRSDAG 2. JULI - Ankomst
18.00 Middag
Se detailprogrammet i Medlems
konferencen på Skolekom eller på
Nordisk Skolebibliotekarforenings
hjemmeside - www.nordisk-skolebibliotekarforening.org
FREDAG. 5. JULI 2013 - Afslutning
19.00 Festmiddag og prisuddeling
Langt ude i det kviksølvlysende
verdens hav ligger et ensomt lille
blyfarvet land. Det lillebitte klippeland
forholder sig til det store hav omtrent
som et sandskorn til gulvet i en balsal.
Men set under forstørrelsesglas er
dette sandskorn alligevel en hel
verden med bjerge og dale, sunde og
fjorde og huse med smaa mennesker.
William Heinesen,
De fortabte spillemænd
KONFERENCEPRISER:
1 nat i enkeltrum 900,- dkk
1 nat i dobbeltrum 1100,- dkk
Konferenceafgift 3190,- dkk
3 dage uden overnatning 1425,- dkk
Alle priser er inkl. moms

REJSEMULIGHEDER:
Fly København- Vágar
Fly Billund – Vágar
Fly Aalborg - Vágar
Fly Bergen- Vágar
Fly Reykjavík – Vágar
Vágar – Tórshavn med flybuss
atlantic.fo
Bilfærge Hirtshals – Tórshavn
Bilfærge Seyðisfjørður – Tórshavn
smyrilline.dk
NB! Deltagere må hurtigst muligt
undersøge billetter, da kapaciteten
på både fly- og færgeruterne ruterne
er begrænset.
Både flyrejsende og bådrejsende
ankommer i gåafstand fra Hotel
Hafnia.
OPLYSNINGER VED TILMELDING:
Navn, adresse, e-postadr, telefon
Tilmelding senest 1. marts 2013:
paulina.andreasen@skulin.fo
Indbetaling senest 1. april 2013
INFORMATION
paulina.andreasen@skulin.fo
FORELÆSNINGER OG INDSLAG:
Ross Todd, Rutgers University, New
Brunswick, NJ, er en kendt foredragsholder. Han er forsker på
skolebiblioteksområdet.

Bókadeild Føroya Lærarafelags, er
den Færøske Lærerforenings bogforlag, der udgiver langt de fleste
bøger til færøske børn og unge.
Direktør Niels Jákup Thomsen.
Nám er en organisation, der står for
udgivelse af undervisningsmaterialer,
udvikler og servicerer skolernes itområde samt varetager amtscentralen. Direktør Manus Tausen.
Carola Sjøblom, Finland, rektor på
Sursik Skola i Perdersøre. Carola
Sjöblom var årets skolebibliotekar i
Finland 2012.
Ingrid Bie Helgesen, skolebibliotekar
ved Skåredalen barne- og ungdomsskole, Norge. Hun har blandt andet
erfaring med projekter på skolebiblioteksområdet.
C.C.Rasmussen, formand for Danmarks Skolebibliotekarer, er Master i
Børnelitteratur fra DPU. Han er kendt
for sit engagement i skolebiblioteksspørgsmål, og er en ivrig foredragsholder.
Vár í Ólavsstovu, Færøerne, er uddannet folkeskolelærer. Efterfølgende
er hun blevet mag.art i Nordisk
Litteratur samt har Ph.d i Fagdidaktik. Vár underviser gymnasie- og
hf-elever.
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Shaun Tans billedbog ”Det
røde træ” udkom oprindeligt
i 2001 i Australien, men nu
har ABC Forlag udgivet den
smukke billedbog og iflg.
Shaun Tans brev til forlaget
har bogen været meget populær alle andre steder end i
Europa og Skandinavien.
I Australien har bogen fx været meget brugt i sundhedssektoren – både
når det har drejet sig om fx depressioner og om terminale sygdomme.
De fleste læsere/kiggere af ”Det
røde træ” har således snarere været
voksne end børn, og så er det den af
alle hans bøger, han har modtaget
mest feed back på, og den, der øjensynligt har hjulpet flest mennesker,
fortæller Shaun Tan.
”Det røde træ” er historien om et
barn, en pige, som vågner om morgenen og ser sorte blade dale ned
fra loftet i soveværelset som en slet
skjult trussel: Sommetider begynder
dagen uden, at der er noget som helst
i vente …
Unægteligt en dårlig start på dagen! Den navnløse pige vandrer omkring i en verden, som er kompleks,
gådefuld, skræmmende og fremmedgørende og bliver overrumplet af
en myriade af mørke følelser. Og de
fantastiske ting, der svæver forbi, ser
hun slet ikke. Men netop som alt håb
synes ude – og hun føler sig virkelig
totalt overvældet og overmandet –
vender hun tilbage til sit soveværelse

for at opdage, at en lillebitte rød
frøplante har slået rod og nu fylder
værelset med et varmt og smukt lys.
Miraklet er sket!
Det røde træ er en bog om følelser,
der som bekendt ikke altid lader sig
udtrykke i ord, men billedbogen
minder os også om, at mørke følelser,
nedture, kriser… er uundgåelige, men
heldigvis kan de mildnes af håbet om,
at tingene kan ændre sig – og af, at
man tør se de mørke tanker i øjnene.
Billederne i Det røde træ er en
serie typiske, imaginære Shaun Tanlandskaber, der endnu en gang viser
hans store kunstneriske formåen. Det
er bare så flot, smukt og ind imellem
næsten skræmmende!

Den minimalistiske tekst og de
komplekse billeder lægger op til en
meditativ fordybelse på et plan, som
måske (endnu) ikke er helt åbent
land for det barnlige sind – og dog!
Det hele er jo set med barnets øjne,
og de ser som bekendt mere, end
man umiddelbart tror. I sin forelæsning på IBBY´s Verdenskongres i
London i 2012 sagde Shaun Tan bl.a.:
”… Børn fortæller ofte, at de kan lide
”The Red Tree”, fordi den ”føles virkelig”, hvilket måske virker underligt om

sådan en sært udseende bog, men jeg
tror, de kan lide den upolerede indrømmelse af, at ensomhed og forvirring er
uundgåelige fakta.”
(Klods Hans Nr. 4-2012 side 16)
Men selvfølgelig rækker ”Det røde
træ”, der både er flerdimensional og
avanceret, også ind i den voksnes oplevelsessfære. Der er imidlertid god
mening i at lukke de ”farlige” billedbøger ud af børnereservatet og ind i
voksenverdenen, og der er også god
mening i, at ”Det røde træ” måske vil
slå andre strenge an i barnesindet
end i den voksnes sind. Gør det noget? Nej, sådan må det gerne være.
Det er nemlig ubetinget godt, at en
billedbog også rækker ind i de voksnes rækker. Det er der i øvrigt flere
billedbøger, end man regner med, der
gør, og der kommer flere og flere, som
Steffen Larsen netop har udtrykt det
i ”Politiken”. Fx Kim Fupz Aakesons og
Rasmus Bregnhøis interessante og underfundige ”De forbandede dukkers
land”, der udkom sidste år!
”Det røde træ” er en meget smuk
bog – på én gang kompleks og sofistikeret. Det
bliver med
garanti en
af de bøger,
som man –
jeg – med
jævne mellemrum må
hen for at
klappe på
reolen!
”Det røde træ”
Shaun Tan
Oversættelse: Flemming Møldrup
ABC Forlag, 2013
40 sider
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Comenius Course
NO-2013-053-001

’School libraries as learning centres’

Making a difference – sharing best practice

20. – 26. oktober 2013
Porto i Portugal
Endnu engang er professor Ross Todd med som underviser og som deltager i hele kurset.
Denne gang deltager også Valdemar Duus fra Danmark
og Professor Kari Schmidt, Norge.
Fokus er på sociale medier i undervisningen og skolebiblioteket som læringscenter.

Så er
det lykked
es at få pla
lagt endnu
net SlamIT k
u
r
s
u
su
Comenius
-programm nder
et.

Der er frist for ansøgning om tilskud hos Styrelsen for
International Uddannelse (tidl. Cirius) den 30. april 2013
Der ydes tilskud til rejse- & opholdsudgifter samt konferenceafgift.
For yderligere oplysninger - kontakt:
Gert Larsen: gert.larsen@albertslund.dk
International Coordinator
Albertslund
Tlf. 20 12 9048
Vel mødt i Porto!

Program og brochure kan ses på www.slamit.org under
SLAMit6.

Danmarks Skolebibliotekarer
Lokalkreds Storstrøm
Hermed indkaldelse til generalforsamling i lokalkreds
Storstrøm. Generalforsamlingen afholdes torsdag
d. 18. april kl. 16.00 i Næstved.
Dagsorden i følge vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indsendes skriftligt til lokalkredsstyrelsen v. Annelise Hopff
( annelise.hopff@kalbyrisskolen.dk) senest 14 dage før
generalforsamlingen – altså d. 4. april 2013.
Endelig dagsorden og det reviderede regnskab sendes i
lokalkonferencen senest 8 dage før generalforsamlingen
– altså d. 11. april.

På generalforsamlingen, under punktet indkomne forslag,
kommer lokalkredsstyrelsen med forslag om sammenlægning med lokalkreds Midt- Vestsjælland.
Der følger nærmere informationer om mødested.
Venlig hilsen
På lokalkredsstyrelsens vegne
Annelise Hopff

”Jeg har lige læst…”
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Af Inger Løwe

I Danmark er ejendomsretten sikret ved Grundlovens
§ 73. Den er ukrænkelig –
kun i meget, meget få tilfælde kan det offentlige få en
ejer til at afstå sin ejendom –
og kun med fuld erstatning.
Tænk, hvis vi ikke havde den lov.
Tænk, hvis der hvert sekund kunne
komme en mand ind i dit hjem
– klædt i jakkesæt og et bestemt
udtryk – og plante et hegn. For her
skulle bygges en motorvej. Tænk,
hvis der pludselig kom nogen med
pistoler og sagde, at nu skulle de
bo i dit hjem og faktisk også tage
dit land. Ville du flygte, eller ville du
blive og kæmpe?
Uden for den palæstinensiske
landsby, Ramallah, oppe i dalene bor
Amani med sin familie. De dyrker
oliven, driver får, børnene går i skole,
mens de voksne holder styr på familien. Amani, som er 6 år ved bogens
begyndelse, er ikke helt som de
andre børn i familien – hun vil være
fårehyrde. Ligesom sin bedstefar.
Hun vil drive fårene fra Seedos bjerg
og tilbage igen, fodre dem og passe
dem, præcis ligesom Seedo. Som
årene går, bliver Amani både ældre

og klogere, og det bliver sværere og
sværere for hende at ignorere det
mørke, der er begyndt at trække ind
over dalen. For det eneste, der rykker
sig, er bosætternes indhegninger.
Israelerne vil overtage hele Vestbredden, Amanis dal, Seedos bjerg,
olivenlunden – alt. Og magtesløst må
familien se til, imens den ene efter
den anden bliver fængslet, deres hjem
bliver jævnet med jorden sammen
med deres levegrundlag. Nu er der
kun ét eneste sted at drive fårene
hen, en dejlig eng kaldet
Firdaus, som bosætterne
endnu ikke har opdaget.
Stedet må Amani dele med
en ulv – men det er ikke
det værste. En amerikansk
dreng, søn af en bosætter,
har fundet engen. Modvilligt
snakker Amani med ham, og
sammen bestemmer de, at
bosætterne skal bekæmpes
med ikke-voldige midler.
”Seedos bjerg” er en
anderledes skildring om
bosættelserne og stridighederne mellem Israel og
Palæstina. Samtidig er det
også tematisk en meget
anderledes ungdomsroman, der kan være enormt
lærerig for unge danskere
at læse – det er et helt
andet liv: en femtenårig

pige, der vil være hyrde, men får
taget alt fra sig pga. nationale og
religiøse konflikter, der er fremmede
for hende. Bogen er et glimrende
eksempel på, hvordan livet for et
barn i et voldeligt, konfliktsamfund
kan være.
”Seedos bjerg”
Anne Laurel Carter
Oversat af Karen Kristensen
Forlaget Arvids, 2012
176 sider

”Konsulent-Klummen”

Et hurtigt grebet

STAFET!
Af Karsten Boll, skolebiblioteks
konsulent i Vejle Kommune.

Vejle Kommune iværksatte
”Skolen i bevægelse” i 2011
efter en række række intensive 3-dages innovationscamps arrangeret af Vejle
Kommune i foråret og efteråret 2010. Her blev spørgsmålet ”Hvis skolen ikke
fandtes … hvordan ville du
så opfinde den?” stillet til
en blandet gruppe af elever,
forældre, lærere, pædagoger, skoleledere og andre
faggrupper.
”Skolen i bevægelse” hviler på 6 principper – se http://www.skolenibevaegelse.nu/De-seks-principper.aspx
På den baggrund er skolerne
gået i gang med at revurdere deres
dagligdag – måden at organisere sig
på, anderledes holddannelser etc.
Derudover er digitaliseringen heller
ikke gået ubemærket forbi Vejle. Der
blev nedsat en digitaliseringsgruppe,
hvor man i første omgang ”glemte”
at tænke læringscentrene med ind i
strategien, hvilket vi hurtigt fik gjort
opmærksom på. Endelig har læringscentrene på de enkelte skoler været
under pres, fordi skolerne generelt
har været det. Det har betydet tilde-

ling af færre timer til området – og
som følge heraf en nøje overvejelse
over, hvad tiden skal bruges til.
Disse tre områder har derfor
haft stor betydning for, hvordan de
enkelte skoler ønsker en nytænkning
af deres læringscentre lokalt – og det
får som følge deraf også stor afsmitning på, hvordan vi fremover må
organisere os som kommune. Der
er stor fokus på det fag-faglige og
implementering af IT i fagene. Derfor
vil vi fremadrettet arbejde på at få
samlet alle kompetencer i et pædagogisk læringscenter, som udover at
omfatte skolebiblioteksområdet, pædagogisk it og læsevejledning også
forbindes med fx støttecentret og de
faglige vejledere, der er på skolen.
”Et pædagogisk læringscenter
genkendes primært ud fra følgende
tre kendetegn.
• Fysisk og virtuel tilstedeværelse
af PLC
• Vejledning som den bærende
funktion
• Kompetent personale i PLC
Desuden skal PLC også kendetegnes
ved at være professionelle, innovative og nytænkende samt videndelende og formidlende.
Som lærested skal PLC være ramme
om tilegnelse af viden, færdigheder
og kompetencer til fx informationssøgning, online-services og virtuelle
arbejdsrum, lektielæsning, kurser for
kolleger og elever, kompetenceudviklingsforløb og forfatterbesøg, vej-

ledning til planlægning af årsplaner,
undervisningsplaner, projektopgaven,
brug af Fælles Mål, brug af læremidler,
videndeling mv. Det skal også være
rammen om supplerende undervisning for elever med særlige behov,
herunder kompenserende IT.
Som værested skal PLC være
ramme om sociale arrangementer,
udstillinger, miljøer til fordybelse,
bogklubber, interessefællesskaber,
events og lærende fællesskaber.
Som værksted skal PLC være
ramme om produktion, opgaver,
afprøvning af læremidler og medier,
medieproduktion og kreativt arbejde
– herunder fysisk indretning af produktionsstudier og værksted.
Det virtuelle rum skal bl.a. muliggøre fleksibel adgang til PLCs ressourcer og services. Det fysiske rum
skal bl.a. muliggøre personlig kontakt
og vejledning.
PLC skal indrette de enkelte rum
med søgemuligheder, læringsressourcer, vejledningsfunktioner,
mødesteder og videndeling og skal
sikre, at de to rum spiller sammen og
supplerer hinandens funktioner.
Derfor må vi nytænke hele vores
måde at netværke på – og på den
måde få skabt større sammenhæng
i de forskellige tiltag, der foretages
forvaltningsmæssigt og de mange
spændende tiltag, der er i gang på
skolerne. Vi står overfor en kæmpe,
men spændende udfordring. Hermed gives stafetten videre til Aksel
Grønvall, Ikast-Brande kommune.
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Digital portal · 0.- 10. klasse

fleksibel undervisning
med elevunivers.dk
Med Elevunivers.dk får du et stærkt supplement til
Alineas undervisningssystemer og serier, som
også kan bruges uafhængigt af bogmaterialerne.
Elevunivers.dk tilbyder en bred vifte af aktiviteter til alle
klassetrin og næsten alle fag, og som lærer kan du håndplukke
det, der passer til netop din undervisning.
Alle aktiviteterne er pædagogisk og didaktisk gennem
arbejdede, og de er brugervenligt opdelt, så du og dine elever
nemt kan finde rundt.
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