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”Den travle kanins kone”

Young James Bond

Med en uforbeholden undskyldning til Lewis Carroll har
den franske tegner og forfatter Gilles Bachelet lavet ”Den
travle kanins kone” og forestillet sig, hvad der foregår hjemme hos den travle kanin. Det
er fru Kanin, som omhyggeligt
og morsomt nedfælder sine
tanker og observationer om
livet i den lille familie, og det er
absolut ikke kedeligt. Billedbogen fik i 2012 billedbogsprisen
ved Youth Montreuil

”Monsteret fra dybet” er 1. bind i en serie om den unge
James Bond. Den er skrevet af Charlie Higson, der bl.a. lever
af at skrive manuskripter og thrillere for voksne. Se en anmeldelse på: www.skolebib.org – Anmeldelser. Bind 2 har titlen
”Den hemmelige loge”, og det er en
mildt sagt hæsblæsende, rå og fantastisk
historie om en forbindelse mellem kostskolen Eton og en hemmelig italiensk
loge. Kig ind på: www.youngbond.dk
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”Den hemmelige loge”
Charlie Higson
Oversat af Marianne Muldbjerg
Stella Bøger, 2012
369 sider
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”Den travle kanins kone”
Tekst & illustrationer: Gilles
Bachelet
Oversat af Flemming Møldrup
ABC Forlag, 2013
40 sider
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”Klø, når det klør”

maj 2013

En meget smuk og poetisk fortælling – billedbog – om
livet og døden, og det vigtige midt imellem fødsel og død.
Sissan Richardt har lavet utrolig smukke illustrationer til
historien, der er formet som en samtale mellem en ældre
mand, der har en drøm om at
opleve en albatros, og en måge.
På forunderlig vis opfylder mågen
den ældre mands ønske.
”Klø, når det klør”
Dorte Lilmose
Illustreret af Sissan Richardt
Turbine, 2012
32 sider

”Monsterbogen”

Mogens Eilertsen, fhv. skoleinspektør, har endnu en gang
leveret et fint kunst- og kulturhistorisk værk, nemlig ”Monsterbogen”, der er bygget op omkring verdenskunstens
mange billeder, malerier, tegninger, træsnit, kobberstik
og litografier, i alt o. 150 billeder. Og det hele handler om
monstre, menneskemonstre, kæmper,
dværge, uhyrer, dæmoner, fanden,
hekse, monsterdyr, drager og trolde.
”Monsterbogen”
Mogens Eilertsen
Frydenlund, 2012
163 sider

”Pssst!”

”Pssst!” er en graphic novel om den 12-årige Viola. Bogen
tager fat på livets store og små spørgsmål på en vidunderlig
og vedkommende måde, og læseren/kiggeren får et dybt
indblik i de tanker, som Viola gør sig om livet før livet, livet,
døden, venner, familie, ensomhed, udseende, popularitet…
”Pssst!” er blevet til i et helt enestående samspil mellem
forfatter og illustrator, som igennem hele forløbet har været
i dialog om hvert enkelt kapitels tematik, fortælleform
og den visuelle udformning. Det er bare en utrolig smuk,
væsentlig og enestående bog, som
næppe vil blive overgået lige med
det samme. Hvor er det bare flot! Læs
en længere anmeldelse på: www.
skolebib.org - Anmeldelser
”Pssst!”
Tekst: Annette Herzof
Illustreret af Katrine Clante
Høst & Søn, 2013
96 sider.

”Kardemomme, kikærter og couscous”

En kogebog, hvor børn og deres forældre og lærere kan
finde god inspiration til at lave lækre, spændende og
børnevenlige retter fra Afrika og Mellemøsten. Samtidig
kan de høre historier om mennesker, der har taget de lækre
opskrifter med til Danmark fra deres hjemmelande. Ud over
opskrifter kan man finde praktiske tips og råd om sikkerhed
i køkkenet, trin-for-trin fotos og vejledninger, historier,
fortællinger og billeder fra de enkelte land, billeder af de
eksotiske ingredienser og en arabisk ordliste.
”Kardemomme, kikærter og couscous”
Børnemad fra Afrika
og Mellemøsten
Sine Sandberg
Jørgensen
Med fotografier af
Sofie Torp Hansen
Turbine, 2013
102 sider

”Annas himmel”

Seneste Stian Hole-opus er en uendelig smuk – og dybt
personlig tror jeg – billedbog, der er en filosofisk og poetisk
historie om Annas og hendes fars rejse til himlen, hvor hendes afdøde mor har nedsat sig som gartner. Det er en smuk,
smuk historie om barnets umiddelbare tilgang til sorg og
tab, der hjælper faderen til at overkomme det enorme tab,
de to har lidt. Anna sanser faderens smerte og kan selvfølgelig ikke lide, at faderen har det skidt, men hendes lyse,
men ikke lette, tilgang til tilværelsen bringer dem begge to
videre. Til sidst smiler faderen fra gyngen… Stian Hole har
igen, igen… noget vigtigt på hjerte, og ligesom Garmann
tror man på, at det på trods af dårlige odds også kan lade
sig gøre for Anna og hendes
far at komme videre, så de
bliver i stand til at leve med
sorgen. Læs en længere anmeldelse på: www.skolebib.
org - Anmeldelser
”Annas himmel”
Stian Hole
Oversat fra norsk af Naja
Marie Aidt
Høst & Søn, 2013
48 sider.

Bents Bog -M.M.-anmeldelse
”ABZ-ze” er en opfølger på undervisningsmaterialet ”Zebra
ze ze” fra 2002. Det fine nye materiale byder på gode melodier, sjove tekster og dejlige illustrationer af Ida Gantriis,
fine instruktive oplæg til lege og udklædning i forbindelse
med hver sang. CD´en indeholder 9 sange om bogstaver
og årstider i en vokal og syng med-udgave. DVD´en er
inspirerende og sjov, og børnene vil have let ved at identificere sig med de agerende børn. Et dejligt og inspirerende
undervisningsmateriale, der kan bruges i børnehaveklassen, i børnehaven og i hjemmene.

”ABZ-ze højtlæsningsbog”
Tekster: Janne Aagaard
Illustrationer: Ida Gantriis
Alinea, 2013
”ABZ-ze DVD”
Alinea, 2013
ABZ-ze CD med 9 sange
Alinea, 2013
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”Trykt i luften”

”Trykt i luften” præsenterer en række mundtlige
genrer, fx samtaler på nettet og ansigt til ansigt,
længere mundtlige fremstillinger og forskellige
former for debat. Bogen beskæftiger sig også
med, hvad der sker, når den mundtlige form
bliver til skrift på sms, chat og sociale medier.
Der lægges op til en bred vifte af discipliner:
interviews, diskussioner, drama, oplæsning,
fortælling, taler, præsentationer, sprogbrug og
kommunikation på nettet. ”Trykt i luften” lægger op til, at eleverne skal blive mere bevidste
om og bedre til at bruge sproget varieret,
præcist, personligt og målrettet den konkrete
situation. ”Trykt i luften” har masser af gode
sager at byde på i 7.-10. klasserne.
”Trykt i luften”
(Tid til dansk i
overbygningen)
Af Gitte Moltzen
og Birgitte Selsøe
Sørensen
Alinea, 2013
112 sider
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At stå ved en korsvej
Man står i overført betydning ved en korsvej, når man står over for et afgørende
valg eller skal skabe en ny udvikling. Skolebibliotekerne og Danmarks Skolebibliotekarer står ved en sådan korsvej. Vi står ikke alene. Der er andre på folkeskoleområdet, der også står der – ved en korsvej.
Der er flere årsager til det. En konflikt er overstået. En arbejdstidsaftale er
trukket ned over hovedet på lærerne. ”Al magt på jorden og i himlen” er givet til
skolelederne. Vejen er dermed banet for den kommende folkeskolelov.
Med en folkeskolelov kommer også en ny bekendtgørelse for skolebibliotekerne. Arbejdet er næsten færdigt. Med en ny bekendtgørelse skal kommunerne
finde ud af, hvorledes de vil indrette deres skolebiblioteksordninger. Kommunerne skal finde ud af – med udgangspunkt i bekendtgørelsen – hvilke funktioner, de ønsker skal udføres i skolebibliotekerne og af hvem.
Vi kan risikere, at en skoleleder kommer på, at skolens egne skolebibliotekarer
ikke er kvalificerede nok – hvem er så skyld i det? – og ansætter andet personale.
Vi kan – igen, igen – risikere, at skolebibliotekerne bliver alt for forskellige.
Som det ser ud i skrivende stund, bliver bekendtgørelsens omdrejningspunkt
didaktisk vejledning af elever og lærere. Didaktisk vejledning.
Danmarks Skolebibliotekarer og IT-vejlederforeningen har aftalt, at vi i fællesskab vil gøre vores til at kommuner, lederne og lærerkredse forstår en ny
bekendtgørelses hensigt og hvorledes den kan omsættes i praksis.
Som en naturlig konsekvens af denne aftale, er spørgsmålet om en fusion af
de to foreninger igen dukket op. Det er – som alle ved – prøvet før med et pauvert resultat. Vi er enige om at lægge det bag os og kigge fremad. Når vi nu står
ved en korsvej, der som nævnt betyder, at man står overfor et afgørende valg
eller skal skabe en ny udvikling, så må der nye tanker og visioner på bordet.
Hvad med at skabe en fælles organisation for didaktiske vejledere? En organisation/et netværk/et forum, der kunne tage fat på at opbygge og understøtte en
professionsidentitet som vejleder gennem facilitering af kompetenceudvikling,
gennem udvikling af vejlednings- og vejsøgningspraksis for vurdering og valg af
læremidler, gennem facilitering af skoleudvikling og gennem kulturformidling.
På de møder og de konferencer, som jeg har deltaget i de seneste måneder, er
sådanne tanker blevet meget positivt modtaget.
På Kommunernes Skolebiblioteksforenings årsmøde den 3. maj gav undervisningsminister Christine Antorini et oplæg om regeringens forslag til den
kommende folkeskolereform. Hun omtalte skolebiblioteket som en afgørende
funktion på skolen. Hun brugte udtrykket ”det pædagogiske læringscenter”
mindst 8 gange.
Med også dette udgangspunkt skal vi have foretaget alvorlige overvejelser
over, hvor skolebibliotekarerne hører hjemme i en kommende arbejdstidsaftale
og folkeskolelov og hvordan deres kompetencer kommer rigtigt i spil.
Tønder den 12. maj 2013
C. C. Rasmussen
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http://www.facebook.com/aviseniundervisningen.

”Skriv til Avisen” skifter navn til
Skolebiblioteket
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”Nyhedsugen”

Nr. 5
maj 2013

v/ Louise Zabel, Avisen i Undervisningen

Med nyt navn,
logo og digitale
værktøjer i den
årlige aviskonkurrence sætter Avisen i Undervisningen
stadig fokus på journalistik
og god formidling af nyheder, men udvider klassernes
muligheder for at bruge
digitale medier til indholdet
Fra 1. juni åbner tilmeldingen til den
traditionsrige aviskonkurrence, hvor
6.-10.klasser på landets grundskoler
dyster mod hinanden om at lave en
avis på én uge. Hidtil har konkurrencen heddet ”Skriv til Avisen” og
foregået i uge 44, men nu skifter den
navn til ”Nyhedsugen”, og Avisen i
Undervisningen udvider mulighederne, så digitale medier og værktøjer
bedre kan komme i brug og afspejle
det mediebillede, eleverne kender fra
deres hverdag.

Nyhedsugen 2013:
• Formålet er på én uge at lave et
journalistisk produkt om årets
emne
• Reglerne og konkurrencens
overordnede koncept kommer til
at ligne sig selv, blot med større
fleksibilitet for klassen.
• I år kan klasserne frit vælge, om
avisen skal laves i uge 43, 44, 45
eller 46

• Klasserne kan aflevere en trykt
avis (fire sider i A3), der afleveres
som PDF
• Klasserne kan supplere eller erstatte avisen med et nyhedssite
• Klasserne kan i forbindelse med
”Nyhedsugen” modtage én uges
aviser og/eller e-aviser
”Vi forsøger med disse ændringer
både at fastholde de mange gode
elementer, aviskonkurrencen rummer med fokus på journalistik, den fri
presse og ytringsfrihed, og samtidig
favne alle de spændende, digitale
muligheder, der findes i dag. Aviser
læses og laves jo ikke længere kun
på papir ude hos dagbladene, og
den virkelighed vil vi gerne have ind
i klasserne, når de arbejder med at
lave avis”, siger Louise Zabel, der står
for Avisen i Undervisningen.
De nye elementer i ”Nyhedsugen”
er udviklet i samarbejde med Danmarks Skolebibliotekarer og Dansk
lærerforeningen, der sammen står
bag aviskonkurrencen.
”Vi er glade for at konkurrencen
udvikler sig tidssvarende, da der jo
arbejdes digitalt ude på skolerne
allerede. Skolebibliotekarerne vil
jo gerne gå forrest, så vi kan klæde
lærerne på med de digitale værktøjer,
hvis de er i tvivl om, hvordan man
fx laver en webavis. Det er jo blandt
andet skolebibliotekets rolle, når
klasserne er i gang med avisarbejdet”,
siger Birgitte Reindel, næstformand i
Danmarks Skolebibliotekarer.
Også hos Dansklærerforeningen
ser man fordele i de nye muligheder,

blandt andet at klasserne selv kan
vælge om de vil lave avis i uge 43, 44,
45 eller 46.
”Vi håber meget, at det nye tiltag
med ”ugevalg” vil bevirke, at endnu
flere klasser får mulighed for at deltage i ”Nyhedsugen”. Muligheden for
”ugevalg” vil medvirke til, at man rundt
omkring på skolerne bedre kan undgå
rivalisering om booking af forskellige
digitale hjælpemidler. Det bliver spændende at se, hvordan og i hvilket omfang fascinationen af de multimediale
muligheder fastholder og forhåbentlig
styrker elevernes fokus på den saglige
og faglige substans i de journalistiske
genrer. Det stiller ekstra store krav til
både lærere og elever”, siger Thomas
Frandsen, bestyrelsesmedlem i Dansk
lærerforeningens folkeskolesektion.
Avisen i Undervisningen relancerer
hjemmesiden www.aiu.dk i forbindelse med åbningen for tilmeldinger
1. juni. Foruden et lækkert nyt design
og opdateret indhold, vil siden også
indeholde en ny mediehåndbog, der
erstatter den meget brugte ”journalistens håndbog” på www.avisnet.dk.
Med tiden vil det bedste indhold fra
avisnet.dk flytte over på aiu.dk, så al
indhold samles på aiu.dk.
Årets emne offentliggøres omkring
1. maj. Tilmeldingen begynder 1. juni
på www.aviseniundervisningen.dk.
Følg med på www.aiu.dk og vores
Facebook-profil http://www.facebook.
com/aviseniundervisningen.
Har du spørgsmål eller kommentarer til ”Nyhedsugen”, kontakt Avisen i
Undervisningen på
lz@danskemedier.dk.
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Alle bøger i serien:
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DE SMÅ FAGBØGER byder med sine mere end 100 titler på
faglig læsning af høj kvalitet inden for alverdens områder.På
36 sider får eleverne masser af spændende, letforståelig og
ikke mindst faglig viden. Forfatterne er erfarne danske fagbogsforfattere, og et væld af flotte fotos og tegninger understøtter den faglige tekst.
På fagliglaesning.dk kan du med et årsabonnement hente opgaver til alle titler i serien.
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Ebøger

på skolebiblioteket

maj 2013

Af Morten Dürr, forfatter

Rigtig mange børn har en
smartphone eller tablet med
en fremragende skærm.
Børn går dermed rundt med
et bogtrykkeri i tasken. Lad
os udnytte dette til at sætte
skub i børns frilæsning. Her
kommer et udlån af ebøger
gennem skolebiblioteket ind
i billedet.
Drop visionerne
Når talen falder på ebøger, sker der
noget underligt. Folk føler sig straks
kaldet til enten at være tilhængere
eller modstandere af fænomenet.
Og tilhængerne har ofte trang til
at fabulere om bogens fantastiske
digitale fremtid. Ikke alene erklæres
papirbogen for død, bogbranchen
vil blive revolutioneret, og selve
bogen som begreb omdefineres,
så den er interaktiv, multimedial og
ikke-lineær. Når først skolerne har
investeret millioner af kroner i ipads,
kan denne ny virkelighed realiseres.
Så vidt visionerne, men at kæde
ebogen sammen med alle disse
grundlæggende forandringer rummer dog det problem, at ebogen bliver et flygtigt begreb, som tilhører
en tåget fremtid - en fremtid, som
måske nok er “lige om hjørnet”, men
aldrig helt inden for rækkevidde.

Lad os droppe de vidtløftige visioner
og kigge på, hvad den lineære ebog
kan gøre for os her og nu.

Ebogen som frilæsning
Ebogen her og nu er suverænt velegnet som frilæsning på elevernes
egne apparater – mobiler og tablets.
Allerede nu eksisterer et fint katalog
af ebøger. Stort set alle nye danske
børnebøger bliver nu udgivet både
som p-bog og ebog, og mange forfattere får deres bagkatalog digitaliseret. De fleste børn har adgang til en
smartphone eller tablet. Så frilæsning
af ebøger på elevernes egne apparater betyder, at skolerne ikke skal
investere i ny hardware for at kunne
formidle bøgerne til børnene. Man
kan indvende, at frilæsning på dyre
smartphones og tablets har en social
slagside, da ikke alle har råd til disse
apparater. Hertil kan man sige to
ting: 1) den trykte bog har også en
social og kulturel slagside, 2) ebogen
må ses som et supplement til skolebibliotekets bestand af trykte bøger.
Så smartphonesløse børn behøver
ikke blive bogløse børn.

Børn og ebøger
Ebøger er en vigtig del af bogbranchen i USA og England og i voksende
grad i Danmark. Først og fremmest
har ebøger slået igennem hos voksne
læsere. Men hvad med børn? Vil de
læse ebøger? Eller vil de langt hellere
bruge deres tablets til spil og Youtube? For at teste dette indfangede

jeg en forsøgskanin, som var lige ved
hånden - nemlig min ældste d
 atter.
Forrige år læste hun bind ét af “Dødsspillet”, en af tidens store boghit til
børn og unge. Da hun var nået til bind
to, lånte jeg bogen som e-bog på
ereolen.dk og indlæste den på hendes
iPod touch – et apparat med samme
skærmstørrelse som en ældre iphone.
Resultatet var forbløffende. På den lille
3.5 tomme skærm læste min datter
med samme intensitet, indlevelse
og hastighed, som var det en trykt
bog. Men det i sig selv var ikke det
mest overraskende, da hun i forvejen
er en ivrig læser og solgt til bogens
univers. Nej, det mest forbløffende
var, at hendes skærmtid blev læsetid.
Når hun tog sin ipod frem, begyndte
hun ikke at spille eller se Youtube.
Hun gjorde det, hun allerhelst ville –
nemlig at komme videre i den utroligt
spændende bog, som hun var i gang
med. Efter denne oplevelse har jeg
siden kontaktet lærere, som systematisk har afprøvet e-læsning både som
faglige læsning og fritidslæsning. Igen
får ebogen gode skudsmål. Eleverne
oplever, at touchteknologien gør
læsningen sjovere og rummer flere
muligheder – blandt andet dette at
få magt over satsen, altså at man kan
ændre skriftstørrelse og font, er noget,
der især giver bonus for svage læsere.
Disse, både subjektive erfaringer og
“objektive” forsøgsresultater, peger
på at børn rent faktisk gerne vil læse
e-bøger. Mine egne erfaringer som
forfatter fortæller mig ligeledes, at

SKAN EN EBOG
En lort med tusind ben

ebøger er slået igennem. Min bog “En
lort med tusind ben” har solgt cirka
1.500 eksemplarer som trykt bog –
mens den har solgt 2.200 eksemplarer
som ebog.

Ebøger i fællesamlinger
I november 2011 startede jeg et
forsøg, hvormed det skulle testes,
om det var muligt at distribuere
ebøger gennem skolebibliotekerne.
Jeg kaldte forsøget “Ebøger i fællessamlinger”. Til forsøget stillede jeg
et antal af mine ebøger til rådighed
helt gratis. Det var nogle af mine
mest populære titler såsom “En lort
med tusind ben”, “Øksemorderens
kranium” samt “De forbyttede tissemænd” – men man kunne også
låne mere alvorlige bøger såsom
“Kessler effekten” samt “Amirs
alfabet”. Senere kom en håndfuld af
Søren Jessens bøger med i forsøget.
Umiddelbart var der stor interesse
for projektet. 44 personer fra skoler
over hele landet tilsluttede sig den
dropbox-folder, hvorfra bøgerne
kunne hentes og distribueres ud til
eleverne. Dog viste det sig hurtigt,
at distribution via dropbox blev for
bøvlet. CFU Midtjylland ved Ebbe
Raun overtog distributionen af
ebøgerne, således at skoler kunne
tilslutte sig ebogsudlånet via en
CFU-hjemmeside. Herfra kunne
ebøgerne downloades eller bestilles
per mail-link. I det tidlige forår 2012
talte jeg med Morten Jensen fra Falkenborgskolen i Frederikssund. Han

Dette er en prøve!
Dette opslag - plus syv andre - kan komme op
at hænge på jeres uddannelsesinstitution.
Skan koden til højre og få et uddrag af ebogen.

Xxxx Skole

Ved skolekonsulent xx
Tekniske problemer: mortendurr@me.com

påpegede, at udlån via qr-koder var
en bedre løsning end både dropbox
og mail, da eleverne ikke bruger
mail i vid udstrækning. Derefter var
der flere lærere, som gjorde brug
af Morten Jensens idé og indførte
distribution via qr-koder. Således
kørte forsøget på flere strenge og
temmelig anarkistisk indtil sommeren 2012, hvor det blev afsluttet.

Rita Mogensen
fra Østre Skole i Grenaa skrev:
“Vi har synliggjort bøgerne med titler,
forsidebilleder, korte handlingsreferater og QR koder på en opslagstavle på
skolebibliotek. Eleverne har så skannet
QR koderne med deres smartphones
og iPads og dermed haft bøgerne til
rådighed. De har givet udtryk for, at det
er en sej / fed måde at læse bøger på.”

Erfaringer med “Ebøger i
fællessamlinger”:

Anne Marie Østergaard
fra Højmeskolen, Odense, skrev:
“Vi har ikke statistik på, hvor mange
bøger der er læst, men har demonstreret og hjulpet 3. og 4. klasserne med at
få fat på bøgerne.

Forsøget “Ebøger i fællessamlinger”
blev evalueret efteråret 2012. Her
kom der mange positive udsagn
frem.

7

Skolebiblioteket

8
Nr. 5
maj 2013

Vi har ved samme lejlighed vist eleverne brugen af ereolen og netlydbog.
dk, som også resten af familien har
vist interesse for at bruge efter vores
præsentation. Jeg har i en tilfældig
3. klasse spurgt om, hvor mange der
har adgang til en iPad hjemme. 9 elever i en klasse med 21 elever havde den
mulighed. Det er der potentiale i!”
Peter Andersen
fra Havndal Skole skrev:
“Det har været et godt projekt, og
nogle af mine ikke så læsende drenge
har syntes, det var sjovt at bruge en
ebogslæser. Som en af dem sagde:
"Det er slet ikke, som om man står
med en tyk bog i hånden og synes,
der er alt for mange sider!" Jeg er på
skolebiblioteket, og det er svært at
låne bøger med over 50 sider ud til
drengene.”
Hans Chr. Christiansen,
CFU Sydslesvig skrev:
“Eleverne havde stort set ingen problemer med at håndtere det nye digitale
format, samtidig med at det også var
både spændende og motiverende at
læse på en ny og anderledes måde. Til
at starte med var det lidt uvant, at man
ikke længere kunne referere til sidetal
ved gennemgang af teksterne. En for
mig tankevækkende bemærkning
fra en lærer var, at nogle af de svage
læsere syntes, at det var positivt med
forstørret skrift, når en "tekstside" på
denne måde blev meget mere overkommelig. De (eleverne, red.) følte, at
de på denne måde fik læst mere.”

Negative erfaringer
Ikke alle forsøgsdeltagere havde
positive erfaringer med forsøget.
Flere fandt simpelt hen ud af, at de
ikke havde tid til at deltage – skønt
de fandt ideen god. Andre oplevede,
at det trods alt var for bøvlet at distribuere ebøgerne, eller at eleverne
ikke havde synderlig interesse i at

deltage. Hvis man er interesseret i at
læse forsøgsdeltagernes erfaringer –
både de gode og dårlige – kan man
gå på Facebook og søge på “ebøger i
fællessamlinger”.

“Skan en ebog”
Mit forsøg “Ebøger i fællesamlinger”
blev som nævnt afsluttet i sommeren 2012. Jeg følte, at forsøget
pegede fremad. De mange positive
meldinger gav mig fornemmelsen
af, at nu måtte der snart ske noget.
Nu ville “nogen” sikkert etablere
et velfungerende ebogsudlån til
landets skolebiblioteker. Tiden var
ganske enkelt moden til det. Men
efteråret kom og gik - og der skete
ingenting. Da jeg gerne hurtigst
muligt ville have mine ebøger ud
i skolebibliotekerne, bestemte jeg
mig derfor til at tilbyde otte ebøger til skolerne - denne gang mod
betaling. Jeg kalder konceptet “Skan
en ebog”. Ideen er, at det skal være
lige så let at downloade en ebog,
som det er at få fat i en video på
YouTube. Kort fortalt kan eleverne
skanne en qr-kode på deres iosapparater (iphone, ipod touch samt
ipad) og dernæst vil bogen automatisk blive downloadet. Forinden har
skolen indgået en aftale med mig
om betaling og brug af bøgerne - og
jeg har installeret en tæller på en
internetserver, som registrerer helt
præcist, hvor mange downloads der
kommer via den givne institution.
Jeg påbegyndte denne måde at
sælge ebøger på i januar 2013 og
har haft fire kunder: CFU København, Ringkøbing-Skjern kommune,
Odder Kommune samt Ordblindeinstituttet i Ballerup. Denne måde
at formidle ebøger på er uhyre
fleksibel, let at etablere og enormt
enkel for brugerne. I RingkøbingSkjern kommune blev der således
downloadet 853 ebøger på 11 dage
i løbet af januar 2013.

Streaming af ebøger
Download af ebøger via qr-koder er
vel nok den mest enkle måde at formidle ebøgerne på. QR-koderne kan
fysisk manifesteres på et pdf-opslag
med bogens forside samt en beskrivelse af bogens plot. Disse opslag
kan udstilles på skolebiblioteket, og
giver dermed ebogen en fysisk tilstedeværelse, noget man kan se på og
røre ved - fremfor blot at være en titel
i en uoverskuelig database. Qr-koder
er afgjort den rigtige måde at linke til
bøgerne, dog vil det næppe være en
holdbar løsning, hvis man fremadrettet skal downloade en fil, når man
har skannet qr-koden. I stedet bør
man etablere en online streaming af
ebøgerne. Dette vil forenkle bruger
oplevelsen endnu mere, da ebogen
kan læses direkte i en webbrowser.
Samtidig løser online streaming
problemet omkring kopibeskyttelse.
Hvis eleverne i stedet downloader
hele filen, vil ebogen kunne deles
uhæmmet på nettet. Streaming af
ebøger er allerede en realitet. Netop
som jeg skriver dette, har ereolen
åbnet op for streaming af ebøger
gennem ereolen.dk og ebib.dk. Desværre skriger denne løsning stadig
af betaversion. Brugeroplevelsen
er nemlig temmelig dårlig. Værst er
den grå bjælke som konstant sidder
synlig i toppen af skærmbilledet –
hvorfra man kan skifte skriftstørrelse.
Hvorfor ikke skjule bjælken og lade
den poppe frem, når man bevæger
sin mus/trykker på skærmen. Via den
lidet kønne grå bjælke kan man også
se bogens indholdfortegnelse samt
lave bogmærker … og så kan man
ikke mere. Jeg havde nok sat næsen
op efter noget mere funktionelt og
indbydende. Dette havde jeg forventet, da en yderst elegant streaming af
ebøger har været tilgængelig i mere
end et år. Her tænker jeg på hjemmesiden booki.sh. På booki.sh kan man
uploade sine ebøger - dem uden

kopibeskyttelse, og få dem fremvist
i sin webbrowser - uanset hvilket apparat man tilgår hjemmesiden med.
Her optræder epub’en med samme
muligheder for tilpasning af fonttype,
fontstørrelse, linjeafstand og meget
mere. Kombiner denne brugerop
levelse med link til ebøgerne via
qr-koder, og man har en formidabel
bruger- og børnevenlig distribution
af ebøger.

Raketbyggerne
Bogen “The Lean Startup” af Eric Ries
er blevet en bestseller blandt digitale
iværksættere. Men det er også en
bog, som vi andre kan lære af. Eric
Ries er fortaler for, at man udvikler
ydelser og produkter gennem en cirkulær læringsproces af ideudvikling,
prototype, afprøvning, lancering ... og
forfra igen. Et udviklingarbejde hvor
man holder udgifterne på et minimum, og hele tiden forstår at inddrage brugerne/kunden i udviklingen
af ydelsen/produktet. Modstykket til
dette er “raketbyggerne”. Altså ideen
om at begrave sig i hangaren i årevis,
mens man hyrer de bedste hjerner til
at udtænke det perfekte rumfartøj man hamrer og banker, pudser og polerer. Endelig er raketten færdig. Nu
skal den blot affyres. Men ... noget går
galt, raketten eksploderer, vragdelene
ender i havet. Når bogbranchens
aktører har vist sig at være temmelig
elendige som digitale iværksættere,

skyldes det netop, at bogbranchen
i mange år har “bygget raketter”. For
sådan laver man bøger. Hver eneste
bog er en uprøvet prototype, som
skydes af mod et mål i bevægelse. Og
bøgerne lander - om ikke i havet - så
oftest på forbrændingsanstalten.
Men sådan må det være, hvis man
skal lave noget, der kan kaldes kunst.
Men raketbyggerne i bogbrancen kan
ikke overføre deres arbejdskultur til
ebogens domæne. Vi så senest, hvad
der skete, da to raketbyggere tørnede
sammen over ebogen - nemlig de
store forlag versus konsortiet bag
ereolen.dk. De kunne ikke enes, da
de byggede på hver sin raket. Således
har de store forlag nu travlt med at
etablere digitale læringsmidler (raketter) lukket inde bag abonnementsordninger, for at få del i de lukrative
offentlige puljer til indkøb af samme.
Der er mig bekendt ingen aktuelle
planer fra den kant om at etablere et
ebogsudlån via skolebibliotekerne.
Derfor må andre aktører på banen,
gerne mennesker der forstår at udvikle ydelser i læring og samarbejde
med brugerne.

Nu er det op til jer
Ja, jeg tænker på Jer: skolebibliotekarer, pædagogiske konsulenter og
CFU-folk. I må på banen, hvis et udlån
af ebøger via skolebibliotekerne skal
blive til noget. Jeg kan forestille mig,
at selve strukturen skal etableres og
betales af CFU, der vil kunne tilbyde
ebøger i klassesæt. Men systemet
skal gerne være fleksibelt, at den enkelte skole kan tilkøbe udlån af frilæsningseksemplarer, som kan tilbydes
den enkelte elev. Dermed havner
man i rammerne af noget uhyre velkendt, hvor en del af de bøger, som
læses i skolens regi, betales af CFU,
andre er betalt via skolens eget indkøbsbudget. At etablere sådan et tilbud er absolut indenfor rækkevidde.
QR-koder er utroligt nemme at lave.
En streamingtjeneste af ebøger kan
forholdsvis “nemt” fremtrylles af en
html-nørd: den tekniske html-løsning
bag booki.sh hedder Monocle, og
kan downloades gratis af enhver. Det
eneste, man mangler, er et katalog af
bøger. Men vi forfattere er altid åbne
overfor et godt tilbud. Det er bare
om at komme i sving.
Morten Dürr

Links:
Morten Dürr: www.wordpress.
com/mortendurr1
Skan en ebog: www.forlagetplot.dk
Online streaming af ebøger: www.
booki.sh
www.ereolen.dk
www.ebib.dk
For html-nørder: Monocle - https://github.com/joseph/Monocle
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Af Eline Mørch Jensen, cand.mag.
& Master i Børnelitteratur

Forfatteren til den anmelderroste serie Egernfolket vil
have sine læsere til at tænke
over, at verden har set anderledes ud, men hvorfor
opfinde fiktive verdener, når
virkeligheden langt overgår
fantasien?
Egernfolket af forfatter og folkeskolelærer Lars Holmgaard Jørgensen
er en både veldrejet og velskrevet
serie om livets barske realiteter og
kampen for overlevelse i et matriarkalsk samfund. Bøgerne følger først
pigen Kata, og siden, da hun bliver

mor som12-årig, hendes datter Eeta.
Første bog i serien Menneskejægere
blev nomineret til Orla-prisen 2012; i
februar 2013 udkom fjerde og afsluttende bog Ild og Jord. Men hvorfor
denne fascination af Stenalderen?
- Det kommer sig faktisk af at jeg
bor i et område omkring Silkeborg,
hvor man er ved at lave en motorvej.
Undervejs har arkæologerne lavet
udgravninger, som jeg har fulgt med
i, når jeg går tur med hunden. En dag
fik jeg lov til at tage et potteskår med
hjem – de har jo fundet meget store
mængder – bare et lille stykke overkant, helt glat uden mønster, måske 7
gange 5 centimeter. Gråt eller rettere
lerfarvet. Fra bondestenalderen, lavet
af en kvinde, en pottemager, fortæller
Lars Holmgaard Jørgensen og tilføjer:
- En anden inspirationskilde har
været Venus fra Willendorf, som blev
fundet på en palæolitisk boplads i
nærheden af Willendorf i Østrig.

Venus fra Willendorf
Venus fra Willendorf, eller Kvinden
fra Willendorf, som hun også kaldes,
er udskåret i sten for mellem 22.000
til 24.000 år siden. Den lille statuette
forestiller en ret fedladen kvinde
og er en idealiseret fremstilling af
en svulmende kvindekrop med en
kraftig fremhævelse af skød, bryster
og mave. Måske en Moder Jordgudinde eller frugtbarheds- eller
fertilitetsamulet, eftersom hendes
korpulente krop peger på en høj status i et jæger-samler-samfund og den
åbenlyse fertilitet kan symbolisere
sikkerhed og succes.

- Venus fra Willendorf antyder muligheden af et matriarkat, som jeg har
fundet det spændende at gå videre
med i bøgerne. Man ved jo, at stenalderkvinderne ikke blev ret gamle,
oftest ikke mere end 25-30 år, fordi
de typisk døde i forbindelse med
børnefødsler. Det giver grund til at
tro, at kvinder har haft en særstatus.
Den kvinde, der har flere mænd, og
som måske endda har nogle dygtige
jægere som mænd, bliver rundere
og overlever nemmere, forklarer Lars
Holmgaard.

Stærke kvinder

Og fordi Egernfolket er et matriarkat, var det naturligt at anlægge
en pige/kvindevinkel i bøgerne?
- Dels derfor ja, men også fordi jeg
ikke før har prøvet at skrive om en
kvindelig hovedperson eller se tingene ud fra et kvindeligt perspektiv.
Egentlig var det ikke svært, snarere
anderledes.

Du er selv en 60-årig mand og
skriver om purunge piger og
kvinder – har der ikke været
emner eller områder, fx omkring
menstruation, graviditet og fødsler, du er kommet til kort overfor?
- Jeg ventede på, at du ville stille
spørgsmålet, men kan ikke lige
komme i tanke om nogen eksempler … Så nej, her kan jeg ikke blive
konkret … Men jeg har selvfølgelig diskuteret og afklaret mange
spørgsmål med min kone hen ad
vejen og også fået god hjælp af min
kloge datter.

Frihed til at improvisere

- Der var dog én ting, det faldt
mig lidt svært at gå ind i beskrivelsen af, nemlig at forklare hvad mine
kvindelige hovedpersoner faldt for
og blev tiltrukket af hos en mand.
Det vakte fx en del problemer, da
jeg skulle beskrive Katas forelskelse
i Furu, fortæller Lars, og indrømmer
smågrinende, at grunden måske
mest var, at han følte sig lidt utilpas
ved at blive opfattet som en person
med homoseksuelle tilbøjeligheder…

Endelig fornægter det sig ikke, at Lars
Holmgaard Jørgensen er historielærer og naturligt optaget af tidligere
historiske perioder. I forbindelse
med researchen til Egernfolket har
han bl.a. studeret nordamerikanske
indianeres shamanisme og samernes
gudedyrkelse, deres ofringer og fascination af vandhuller som indgange
til ”den anden verden”. Desuden har
han fulgt med i og ladet sig inspirere
af teorierne om, at Neandertalere og
Homo Sapiens kan have blandet sig
og dermed være beslægtede, helt
konkret med skabelsen af en krydsning, nemlig figuren Biar, den blege.
- På den måde er Stenalderen en
ukompliceret størrelse i forhold til
andre historiske perioder. Man har
simpelthen en større frihed, fordi der
ikke findes den samme detaljerede
viden. Jeg kan opfinde et matriarkat,
fordi det forekommer både rimeligt
og sandsynligt – for hvem ved: måske
optræder patriarkatet først i forbindelse med ejendomsretten? – ligesom jeg kan henlægge handlingen
til klinterne omkring Ertebølle og Fur.
Og fordi menneskene ikke var nødt
til at flytte på grund af klimaforandringer, kan jeg gøre dem mere eller
mindre bofaste.

Èn af de ting, der springer i øjnene,
er pigernes og kvindernes store
seksuelle frimodighed …

Og hvordan med riter og mandomsritualer fx – har du lånt lidt
hist og her og digtet resten selv?

- Ja, det er rigtigt, men dét at vi har
at gøre med et matriarkat, lægger
jo også op til at pigerne er blevet
opdraget til at være stærke og tro på
sig selv.

- Ja, det er en blanding af den viden,
vi har om oprindelige folk og mine
egne ideer. Mit lille bud er fx den
her selu-ting, dvs. dét at Egernfolket
mener at kunne se deres egen sjæl,
når de får øje på deres spejlbillede i
vandet.

Der er også eksempler på at
mødre frasiger sig deres afkom og
fx er parate til at overlade deres
unge døtre til rivaliserende stammer …
- Jamen, jeg tror ikke, de her følelser
er så kønsspecifikke, at kvinder eksempelvis skulle være specielt blide,
så her har jeg ønsket at komme med
et indspark om, hvad magt kan gøre
ved folk, også kvinder og mødre.

Du introducerer også særlige ord
og begreber, fx selu, maga for
shaman og blun for menstruation –
hvor kommer det fra?
- Selu er oprindelig vikingernes ord
for sjæl og mag eller maga er den
etymologiske betegnelse for en
klog mand eller kone, en shaman.
Blun har jeg selv fundet på, og hvor

inspirationen kommer fra, må du ikke
spørge mig om, siger Lars Holmgaard
Jørgensen og tilføjer:
- Også her har jeg taget mig den
frihed at opfinde en blunhytte, en
hytte de unge piger skal opholde sig
i, når de får deres første menstruation
og overgår fra barn til kvinde. Fot og
fota, som jeg bruger som betegnelse
for henholdsvis det mandlige og
det kvindelige kønsorgan, er hentet
fra plattysk, hvor det har samme
betydning.

Samtidig med at du benytter disse
ord, som skal slå en autentisk
tone an, bruger du også ord som
”okay” og ”helt vildt, mand” …
- Jeg har talt en del med min redaktør
om sproget og om, hvordan man bevarer troværdigheden. Det duer ikke
at prøve på at tillempe sproget, for vi
ved jo ikke noget om, hvordan man
talte dengang. Men selv om de ikke
sagde ”okay”, brugte de helt sikkert
ord med samme betydning.
- Der er ingen tvivl om, at læring
spiller en stor rolle for mig, så sproget
må endelig ikke stå i vejen! Jeg vil
gerne have mine læsere til at tænke
over, at verden har set anderledes
ud – i andre tider og på andre steder.
Samtidig er Egernfolket også en
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… er født i 1952 i byen Vodskov i Vendsyssel. Han skriver for såvel voksne
(bl.a. Pigen på pudderdåsen, Gyldendal, 2004 og Han danse som en adelsmand, Bindslev, 2005) som for børn (bl.a. Nicklas og krigen, Forum, 2004)
og unge (bl.a. Lige om hjørnet, Gyldendal, 2005; Skyggeside-serien: Dødelig
pakke, Forum, 2008, Den polske forbindelse, Forum, 2008, Flugten fra Nørrebro, Forum, 2009).
I sin tid vandt han Aschehougs pris for Årets bedste historiske novelle for
børn med fortællingen Gåsepigen, som foregår under pestplagen, den sorte
død, der lagde store dele af Danmark øde.
Novellen findes i Aschehougs Danmarkshistorier, bind 1.
I 2005 var han nomineret til at modtage Orlaprisen i kategorien ungdomsbøger. Nomineringen var for Sabotøren (Gyldendal, 2004), som foregår i det
sidste besættelsesår 1945. Egernfolket er en både veldrejet
og velskrevet serie om livets barske realiteter og kampen
for overlevelse i et matriarkalsk samfund. Bøgerne følger
først pigen Kata, og siden, da hun bliver mor som12-årig,
hendes datter Eeta. Første bog i serien Menneskejægere
blev nomineret til Orla-prisen 2012; i februar 2013 udkom
fjerde og afsluttende bog Ild og Jord.

Hjemmesideadresse: www.fortællemanden.dk
fortælling om evige spørgsmål og
også mere generelle problemstillinger – om at gå fra barn til voksen, om
at finde sine egne ben blandt andre
i en gruppe, om de første seksuelle
erfaringer og om sammenstød med
forældre/autoriteter.

En vej ud af kaos
Lars Holmgaard Jørgensen har
undervist på Viby skole i 34 år, ”en af
de hårde skoler”, som han selv kalder
den. Han er lærer i udskolingen og
skriver målrettet til de 13-16-årige,
ikke til børn på 11+, som forlaget
Høst & Søn noget misvisende skriver i
pr-materialet. Heraf fremgår det desuden, at forfatteren skriver til unge,
som er ”uden håb”.

Men læser de overhovedet bøger?
- Nej, det gør de jo nok ikke … Som
lærer møder jeg i det hele taget
mange elever, der aldrig har læst
andre bøger end dem, deres lærere
har tvunget dem til at læse. Omvendt
oplever jeg heldigvis også at en hel
del af mine elever får noget ud af fx
bøgerne om Egernfolket. Især er der
mange, der har været interesserede

i hele spørgsmålet om matriarkatet,
og hvorfor det traditionelt har været
mænd der bestemte.
- Mine læsere vil gerne kunne relatere til emnerne, om det så gælder
angsten for graviditet eller døtrenes frigørelse fra mødrene, men vil
samtidig gerne have anvist en vej ud
af kaos. Og hvis man kigger tilbage i
tiden, kan man jo også se, at man enten har brugt fortællinger til at trøste
eller advare hinanden mod farer ved
at fortælle historier, der henholdsvis
ender godt eller skidt.

Udenom fantasygenren
Lars Holmgaard Jørgensen er
bevidst gået en stor bue udenom
fantasygenren, selv om den alt andet lige ofte behandler samme type
af evige og generelle emner, og som
bekendt har haft stor succes med
at nå ud til børn og unge, som ikke
plejer at læse bøger i større stil. Men
hvorfor egentlig denne modvilje?
Er modsætningsforholdet ikke en
smule påtaget og forskellen mellem
hans stenalderverden og fantasybøgernes fiktive verdener i virkeligheden til at overse?

For selv om der ikke optræder
orger, drager og splattereffekter i
Egernfolket, rummer bøgerne alligevel nogle ret fantastiske træk og
også nogle særdeles voldsomme
sammenstød. Eksempelvis åbner første bog med en scene, hvor hovedpersonens far dræber sin tvillingebror. Både voldtægter, slagsmål og
mord hører faktisk til dagens orden,
som fx da 12-årige Eeta dolker sin
bedstefar ihjel.
- Selvfølgelig er der parallelle træk,
vedgår Lars Holmgaard Jørgensen,
men lægger til:
- Det irriterer mig, at man opfinder
fjender, når der i historien findes
så forrygende mange spændende
at tage af. Generelt er jeg glad for
realismen som form, så jeg har svært
ved at forstå den her interesse for
fiktive verdener. Det virker ganske
enkelt uhæderligt på mig at opfinde
underlige monstre, når virkelighedens verden er så rig som den er.
Så Lars Holmgaard Jørgensen fortsætter ad sit realistiske spor, hvilket altså
også går rigtig godt. Skriver skiftevis
for børn, unge og voksne, i halvanden
time hver dag året rundt, som han
har gjort det ved siden af jobbet som
lærer siden starten af 1980-erne.

Aviskonkurrencen

nyhedsugen 2013 (tidl. Skriv til Avisen)
Hvor langt vil du gå for at være en del af kliken? Hvor langt vil du gå for det, du tror
på? Hvor langt vil du gå for at finde de helt rigtige bukser? Hvor er din grænse?
”På grænsen” er temaet for dette års aviskonkurrence, der
ikke bare skifter navn fra ”Skriv til Avisen” til ”Nyhedsugen”,
men også byder på en række nye muligheder.
Temaet ”På grænsen” venter bare på at blive foldet ud af eleverne, der med alle tænkelige journalistiske redskaber skal
formidle deres hverdag og virkelighed i ord og illustrationer.
Ja, sågar med lyd, lys og tekniske virkemidler.
I år kan klassen nemlig vælge at lave en trykt avis og/eller et
nyhedssite til digitale platforme.
Tilmelding
Tilmeld klassen online på www.aviseniundervisningen.dk
fra 1. juni 2013, hvor du samtidig skal vælge det dagblad,
klassen ønsker at arbejde sammen med, og hvilken uge, I ønsker at deltage.

Følg med
Du kan læse mere om Nyhedsugen på www.aiu.dk, hvor du
også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du kan følge med
i konkurrencen i løbet af året.
med Venlig HilSen
Berlingske, Bornholms Tidende, BT, Dagbladet Holstebro,
Dagbladet Struer, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet
Ringsted/Roskilde/ Køge, Ekstra Bladet, Flensborg Avis,
Fredericia Dagblad, Frederiksborg Amts Avis, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Helsingør Dagblad, Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad, JydskeVestkysten, Jyllands-Posten,
Kristeligt Dagblad, Lemvig Folkeblad, Lolland-Falsters Folketidende, Midtjyllands Avis, Morsø Folkeblad, Nordjyske
Stiftstidende, Politiken, Randers Amtsavis, Sjællandske (Vordingborg, Næstved, Slagelse), Skive Folkeblad, Vejle Amts
Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad, Århus Stiftstidende.
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På Lokalkreds Midtjylland
velbesøgte konference i Viborg først i marts måned var
et af de mange interessante
indlæg en præsentation af
læringscentret på Parkvejens
Skole i Odder Kommune.
Skoleleder Keld Rask præsenterede til
indledning skolen, der har 600 elever,
90 ansatte, et nyt læringscenter, alle
elever har en iPad, og så har skolen
også sit eget velindrettede kursus
lokale, der også bruges til kommunale kurser. Som noget meget vigtigt
er der fokus på personaleudvikling
– alle skal helst kunne lidt mere
end kollegaen, understregede han.
Fleksibiliteten skal være stor, og så
har man vedtaget, at læringscentret
er det vigtige omdrejningspunkt i
undervisningen. Man arbejder også
på en højere grad af elevinddragelse,
og endelig er Parkskolen også en LPskole, der iflg. LP-modellens hjemmeside er en pædagogisk analysemodel,
hvor resultaterne baserer sig på
forskning i forståelse af læringsmiljø
ets betydning for elevernes sociale
og faglige læring.

folk, en vejleder i engelsk,
en vejleder i
matematik,
en vejleder i
naturfag og to
skolebibliotekarer, hvoraf
den ene er
koordinator
for hele vejlederteamet.
Desuden har
man også
i perioder
mulighed for at inddrage andre ressourcepersoner.

Koordinatoren
Koordinator for vejlederteamet
Maja Holdorf og Rikke Stoldt, IT og
medier-vejleder, betonede i deres afdeling af præsentationen, at
didaktikken er i fokus i arbejdet på
læringscentret, men at det også er en
lang proces. ”Vi sejler i det skib, vi er
ved at bygge,” noterede man bl.a. Alle
vejlederne har fokus på IT og medier,
og det, man især fokuserer på, er
”eleven som producent”, og det skal
alle, lærere, fagudvalg, IT-vejledere
og skolebibliotekarer understøtte
som faglige læringsvejledere. Mange
frø giver nemlig en stor og hurtig
spredning.

Læringscenterakkord

Hvordan gik det?

Keld Rask fortalte også, at man har
indgået en kommunal læringscenterakkord med funktionsbeskrivelser, visionsbilag, oplistning af opgaverne…
og at man i høj grad bygger på det
gode ord tillid.
Vejlederteamet, som det ser ud
lige nu, består af to IT og medier-

Maja Holdorf understregede vigtigheden af kollegavejledning, faglig
vejledning med videndeling og
videnudveksling og ikke mindst
sidemandsoplæring. Først gør vi det
sammen, så gør du det selv, og så
spørger man: Hvordan gik det?
Alle initiativer skal naturligvis

understøtte skolens særlige indsatsområder, især den med eleven
som producent og formidler, for
eleven lærer bedst, når han/hun er
aktiv – og det, man lærer, skal kunne
formidles, og Ipad´en skal kunne
bruges som et værktøj. Altså som dr.
phil. Steen Larsen i sin tid formulerede det: Det er den, der arbejder,
der lærer noget!

Den omvendte pyramide
Man forsøger simpelt hen at vende
den go´e gamle pyramide om, således at man lægger størst vægt på, at
eleven skal kunne undervise andre.
Det giver simpelt hen mest udbytte
for eleven, men man kan også træne
ved at gøre det, det giver lidt mindre,
og man kan organisere diskussionsgrupper og demonstration af ting
ene, man kan tilføre det audiovisuelle, man kan læse og holde foredrag,
men det er karakteristisk – iflg. Maja
Holdorf – at jo længere ned i listen,
man kommer, jo mindre er effekten
af undervisningen. Det var ikke sjovt
at høre på, når man selv dagen efter
skulle divertere forsamlingen med et
foredrag!

Kommunale kursusuger
Man afholder også kommunale
kursusuger, hvor ”best practice” er
en god og vigtig og meget brugt
metode. Senest har man haft en uge
med fokus på ”Nye læreroller – Nye
elevroller”, hvor der særligt var lagt
vægt på eleven som producent og
læreren som vejleder. Emnerne var
bl.a. ”Skolen i verden – digitalt samarbejde på tværs af landegrænser”,
”Feedback i skolen – Læreren som
vejleder”, ”Nye værktøjer – Nye børn.
Net-etik i klasserummet”, ”Challenge
Based Learning” og en række fags
muligheder med iPad´en. Et udvalg
med navnet ”Evaluering, forskning
og efteruddannelse” sørger for at
planlægge og afvikle kurserne. Udvalget består af Helle Thygesen, skole
bibliotekskonsulent, Rikke Thonbo, IT
& medier-vejleder og Maja Holdorf,
skolebiblioteksteamkoordinator.

Leadusers
Som noget specielt har arbejdet med
at inddrage udvalgte elever på 6.-9.
klassetrin, der skal være i stand til at
vejlede, udvikle, formidle, undersøge
og assistere, altså leadusers. De er
udvalgt – bl.a. ved hjælp af et firma,
der har brugt et spørgeskema – og så
er eleverne klædt på af nogen udefra.
De udvalgte elever er fx med, når der
er gæster udefra.

Valg af læremidler
Det er meget vigtigt, at man sidestiller ”teksttyperne”, at man uanset
”teksttype” underkaster læremidlet
en vurdering, og at man er i stand
til at vejlede i brugen af læremidlet
i praksis. Endvidere er man meget
opmærksomme på de mange Apps,
som dels ligger i iPad´en, og som
dels svirrer i luften i et stort tal. Det
er stadigvæk en stor udfordring at
undersøge alle de muligheder, der
ligger i iPad´en selv.

• At skabe en kultur for vejledning
• At læringscentret er et fysisk og
virtuelt rum
• At inddrage lærernes årsplaner i
læringscentrets årsplan
• Didaktik 2.0 med læreren som
vejviser/vejleder
De to læringscentermedarbejdere,
Maja Holdorf og Rikke Stoldt sluttede med at minde om Rose Marie
Tillischs gode sentens ”Vi skal vænne os til at forvente det uventede”,
der stammer fra bogen ”At forvente
det uventede – En debatbog om det
musiske” (1996).
Det var et dejligt villende indlæg.
Der arbejdes hårdt på Parkvejens
Skole med at gennemføre intentionerne, og som tilhører tror man på
projektet, selv om Jeppe Bundsgaards gode spørgsmål svirrede i mit
hoved: ”Hvis iPad er svaret, hvad var
så spørgsmålet?”

Andre indlæg
På konferencen gjorde C.C. Rasmussen, formand for Danmarks Skolebibliotekarer, rede for arbejdet med
den kommende bekendtgørelse. Jan
Rosenmeier fra Konsulenthuset Aps
fik på imponerende vis de 110 deltagere til at arbejde helt utrolig entusiastisk med at formulere, hvad man
egentlig ville med læringscentret.

Som aftenunderholdning havde man
hyret skuespilleren Brian Hansen, der
på morsom og tankevækkende vis
”stand uppede” om at ha´ holdning!
Den ældre redaktør styrede næste
dag en samtale med de to forfattere
Sanne Munk Jensen (”Arangutang”)
og Claus Holm Thomsen (kærlighedstrilogien med Peter, Louise og
Walid) og sluttede selv af med causeriet ”Livet over, under og rundt om
børnelitteraturen”. Reklamemanden,
tv-debattøren, radiomedarbejderen
og forfatteren Knud Romer lukkede konferencen med foredraget
”Profilering – når retning, indhold
og navn er i konstant forskydning”.
Det gav han et glimrende og præcist
indtryk af, men han var meget skeptisk over for den digitale udvikling.
Som en lille parentes fortalte han om
ABC-rim og remser, som han udgiver
senere på året med billeder af John
Kørner. Det var særdeles fine og
sjove rim, som vi bare kan glæde os
til at se – og så tilmed med billeder
af John Kørner!
PS: Jeg tilbød Knud Romer et lift
til Vejle, det tog han imod, og hele
vejen til Vejle fortalte han om sin
kommende bog, og jeg siger bare:
Sikken en historie – jeg kan næsten
ikke vente med at læse den! Kom nu
med den, Knud Romer!

Maja Holdorf og Rikke Stoldt
har indtaget scenen.

Udfordringer
Udfordringerne vil altid stå i kø i
undervisningsverdenen, bl.a. handler
det om…
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Af Morten Schwarz Lausten, Røde Kors
Skoletjeneste

act RESPEKT er et nyt undervisningsmateriale fra Røde
Kors, der tager livtag med
nogle af de svære problemstillinger og dilemmaer som
børn og unge møder i deres
hverdag.
”Jeg besøgte en ven, som havde en
fætter på besøg. Fætteren var i fint
tøj – skjorte og sådan. Han spurgte
mig, om jeg var med i en bande,
for jeg lignede sådan en”, fortæller
11-årige Aamir Khan fra Nørrebro,
København, i det nye elevmagasin
”act RESPEKT” fra Røde Kors Skoletjeneste. Aamir har flere gange oplevet
at blive mødt med fordomme, fordi
han med sin pakistanske baggrund
ser ud, som han gør.
Fordomme og mangel på respekt har
Mads, der i dag er 14 år også oplevet.
I elevmagasinet fortæller Mads om
dengang, han fandt ud af, at hans far
var indsat i et fængsel. Mads havde
ikke lyst til, at hele klassen skulle
vide det, og han fortalte det kun til
fire gode venner. En af dem, som
Mads fortalte om sin far, viste sig at
være en sladrehank, og Mads er ikke
venner med ham mere: ”Han fortalte
det til hele klassen, og det var meget
ubehageligt. Jeg ville ikke have, at de
andre skulle vide det om min far; for

Er du med i en bande? / act / RESPE
KT / 1

act RESPEKT handler om
fordomme, forskelle,
medmenneskelighed og
mangfoldighed. Det er
Aamir, der pryder forsiden. Foto: Kasper Nybo
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Mads’ ven sladrede
til hele klassen

tænk, hvis de tænkte,
at jeg nok var ligesom
min ham? Jeg synes
ikke, han viste mig
respekt”, fortæller
Mads.
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Biljana er roma:

“de synes,
jeg er beskidt”
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s.4
sorte
sig til i arbejdet med
og hvide.”
”act RESPEKT”
kommer ikke fra
rødekors.dk
Danmark, som de to
andre, men handler
om Biljana fra Serbien, der bliver
føre til mobning, undertrykkelse og
mobbet, fordi hun er roma.
krig. Derfor er der også et afsnit i
”act RESPEKT”, hvor vi perspektiverer
De svære problemstillinger
emnet ud i verden, til Afrika. Og der
De tre cases giver os mulighed for at
er et afsnit om Røde Kors’ historie og
italesætte nogle af de svære prohvordan Røde Kors altid viser respekt
blemstillinger som børnene møder
for begge sider i en konflikt.
i deres hverdag: bl.a. fordomme/forskellighed og medmenneskelighed/
Hvorfor arbejde med respekt?
mangfoldighed. Materialet består af
Elevernes arbejde med ”act RESPEKT”
tekster, billeder og grafik, som i øjenhar tre formål:
højde med eleverne, formidler histo• Fokus: at bidrage til at eleverne
rier og fakta om det at respektere og
reflekterer over betydningen
blive respekteret. Men også, hvad der
og implikationerne af begrebet
sker, når mennesker ikke respekterer
”respekt” i forhold til deres eget liv
hinanden: Manglende respekt kan
og nære relationer, og i forhold til
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MADS’ VEN SLADREDE
TIL HELE KLASSEN.

BILJANA ER ROMA:

”DE SYNES,
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SORTE
OG HVIDE.

RødeKors.dk

konflikter og udviklinger i verden
omkring dem: Hvad vil det sige at
respektere andre og selv at blive
respekteret? Hvor går grænsen for,
hvad man kan respektere? Hvor
viser respekten overfor hinanden
sig (ikke) i samfundet og verden?
• Empati: at bidrage til at eleverne
på den ene side udvikler deres forståelse og empati for andre – fra
klassekammeraten til medmennesket ude i verden – og på den
anden side bliver opmærksomme
på, at de også selv bør forvente
at blive mødt med respekt, hvad
enten det er i familien, blandt
kammeraterne eller andetsteds.
Hver enkelt bør få mulighed for
at spørge sig selv: ”Hvilke konsekvenser har det for andre, når jeg
gør sådan her – og er de rimelige?

Hvilke konsekvenser har det for
mig, når andre gør sådan – og
er det rimeligt? Hvordan kan jeg
opfylde mine egne behov, uden
at krænke andres grænser – og er
det altid muligt eller rimeligt at
tage hensyn til andre?”
• Viden: at bidrage til at eleverne
udvikler deres ordforråd om
emner som dialog, demokrati, ret
og pligt og menneskerettigheder,
samt opnår viden om Røde Kors’
arbejde med at fremme respekten
mellem mennesker rundt omkring
i verden.

Røde Kors’ emneuge
”act Respekt” er målrettet mellemtrinnet og matcher trinmål efter 6.
klasse i en række fag: Dansk, Historie, Kristendomskundskab og Natur/

Fakta om Røde Kors Skoletjeneste
•
•
•
•

I 2012 var 522 klasser og 11.000 elever med i Røde Kors emneuge.
Omkring 7-10.000 lærere og elever besøger hver måned
rødekors.dk/skole
Skoletjenesten besvarer omkring 350 telefoniske og 700 emailhenvendelser pr. år.
Knap 3.000 lærere abonnerer på Skoletjenestens nyhedsbrev.

teknik (Geografi) m.v. I Røde Kors
lægger vi op til, at materialet kan
bruges i en emneuge (uge 38), men
det kan sagtens bruges i uddrag og
i andre sammenhænge. Røde Kors
har udviklet en detaljeret ugeplan
og en række forslag til aktiviteter,
der følger med, så det vil være
forholdsvis nemt at arrangere en
spændende emneuge for eleverne.
Der følger en grundig lærervejledning med, som rummer masser af
opgaver, aktiviteter og øvelser. Som
et supplement kan det også være en
god idé at få en Røde Kors frivillig ud
på skolen. På rødekors.dk/børngørenforskel kan man finde en liste
med kontaktoplysninger til spændende Røde Kors foredragsholdere.
Der bliver desuden tilknyttet en
hjemmeside rødekors.dk/skole/
respekt til eleverne, hvor de kan
hente yderligere viden, blogge, teste
sig selv og quizze. Emneugen (og
materialet) henvender sig til mellemtrinnet, altså 4.-6. klasse. Men
ældre klassetrin kan også være med.
Materialet er gratis og bestilles på
rødekors.dk/børngørenforskel. Find
flere undervisningsmaterialer og
tilmeld dig Skoletjenestens nyhedsbrev på rødekors.dk/skole.
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Piger i stiletter, drenge med
voks i håret, lærere i festtøj,
højt humør og forventningens glæde – der er filmgalla
på skolen. I aften skal årets
filmpriser, Potterpriser, uddeles og spændingen er stor.
Filmmediet har været en del af
årsplanen på alle tre årgange, i klasserne er der blevet arbejdet med de
teoretiske tilgange til emnet, og det
kulminerede i en uge, hvor overbygningseleverne arbejdede intenst
med af producere film. Hver klasse
måtte lave tre film, som måtte vare
mellem 5 og 7 minutter, og hver
årgang fik nogle bestemte genrer,
som de skulle arbejde med. Syvende
årgang arbejdede med eventyr og
lavede stop-motion, ottende årgang
skulle vælge mellem musikvideo,
krimi og fede scener, og niende
årgang lavede gysere.

Opgaven
Produktionsugen startede fredagen
før, og der var deadline torsdag
middag. På forhånd var der udarbejdet en arbejdsplan, så eleverne
vidste, hvad der forventedes i forhold til ugens arbejde. Det drejede
sig om udarbejdelse af manuskript,
storyboard, skudliste, der skulle
tænkes på lys og lyd, underlægningsmusik, og endelig skule de
lave en plakat.
I løbet af ugen fungerede lærerne
som praktiske hjælpere, de lavede
sminke, fandt lamper og ledninger,
kopierede og lignende ting.

Aftenens galla
Og så oprandt torsdagen,
hvor alle både lærere og
elever var på skolen hele
dagen. Efter aflevering af
filmene skulle juryen, som
bestod af elevrådet, i gang
med det store arbejde med
at se alle 35 film igennem
og finde frem til, hvem der
skulle have priserne. De
andre elever kunne tumle i
hallen eller være i klasserne, hvor der
var lavet biografer. Sidst på eftermiddagen stillede forældrerådene op
og bespiste eleverne, hvorefter den
store klargøring til aftenens galla
kunne starte. Der blev ikke sparet på
sminke og voks og der var trængsel
foran spejlene på både pigernes og
drengenes toiletter. Og flotte var de,
da de stillede op til fotografering på
den røde løber.

En fantastisk afslutning
Fire elever fra 9. årgang styrede os
flot igennem aftenens program og

uddelingen af de ca. 25 priser. Der var
priser for bedste plakat, bedste historie, bedste skuespiller, bedste musik,
bedste sminke, bedste titel, bedste
film i hus 2, bedste … you name it –
og der var mange præmier, og som
til enhver anden prisuddeling blev de
vindende film selvfølgelig vist.
At se alle de forventningsfulde
elever på den røde løber og efterfølgende stolte og lykkelige modtage
priserne, holde takketaler, der var en
Oscar-vinder værdig, mens hele forsamlingen klappede – var en fantastisk
afslutning på et rigtig godt forløb.

"SIGTATET"

Børn og kunst

”… Der er den forskel på børn
og voksne, at vi voksne har
en erfaring, der siger, at selv
om alt er mørkt, så går livet
videre. Den erfaring har børn
ikke, og derfor går det heller
ikke an at skrive børnebøger,
der er fuldstændig blottet for
håb. Men det gør jeg som sagt
heller ikke. Jeg skriver bare
ikke pædagogiske børne
bøger, hvor alting altid ender
lykkeligt. Jeg skriver skønlitteratur, som kan læses af børn.
I kunsten går alting ikke op,
men det mener jeg godt, børn
kan forholde sig til.”
(Forfatteren & illustratoren
Stian Hole i ”Information”
d. 5. april 2013)

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
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forfatterpris og illustratorpris går
til ”Komatøs” og ”Rævefælden”

Nr. 5
maj 2013

Den 2. april uddelte kulturminister Marianne Jelved
Kulturministeriets Forfatterpris og Kulturministeriets
Illustratorpris for børne- og
ungdomsbøger for 2012.
Forfatterprisen gik til Ronnie Andersen for ’Komatøs’
og illustratorprisen til Otto
Dickmeiss for illustrationerne til ’Rævefælden’. Uddelingen fandt sted tirsdag den 2.
april kl. 16.00 i Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.
Kulturminister Marianne
Jelved udtalte:
"For mig som kulturminister er det
vigtigt, at vi her i landet hylder
læseoplevelsen og det gode litterære håndværk, og netop derfor har
Kulturministeriet indstiftet denne
pris. Kodeordene er kvalitet og engagement, hvilket begge prisvindere i
den grad besidder. Ronnie Andersens
’Komatøs’ er, som aviserne skrev,
”benhård læsning”. Men den er også
vigtig og velfortalt læsning ved sin
behandling af alvorlige emner. Otto
Dickmeiss´ levende illustrationer i
”Rævefælden” besidder stor kunstnerisk kvalitet og viser os præcis,
hvorfor børnelitteratur handler om
mere end ord. Med dette udgangspunkt hylder vi nu to store fortællere,
hvis fortællinger formentlig vil blive

stående længe i bevidstheden, efter
de er blevet læst eller kigget.”

Indstillingskomiteen for
forfatterprisen består af:
Hanne Kvist (formand og medlem af
Statens Kunstråds Litteraturudvalg),
Bodil Christensen, Lea Reitel Høyer
og Karen Lise Søndergaard Brandt.
Komiteen begrunder bl.a. sin indstilling af Ronnie Andersen således:
Ronnie Andersen evner at fortælle
romanen ’Komatøs’ med loyalitet,
sprogligt overskud og en stor indsigt
i pressede menneskers måde at
tænke og handle på. ”Komatøs” er en
velskrevet og intens fortælling om,
hvor meget et menneske egentlig
kan klare, og den fortjener en pris.

”Komatøs”
Efter 3 succesfulde romaner om
drenge, der flygter fra deres følelser, var
Ronnie Andersen sidste år igen aktuel
med en god, spændende og anderledes ungdomsroman.. Den tager denne
gang udgangspunkt i den 16-årige
pige Maj, der må påtage sig et alt for
stort et ansvar med sin alkoholiske mor.
Maj flytter med sin mor fra kommune til kommune, og gang på
gang skal hun starte i nye skoler.
Og det går ikke særligt godt, og slet
ikke i det jyske, hvor moderen og
Maj parkerer campingvognen, da
romanen begynder. Deres livsstil
skiller sig unægtelig en del ud fra
det såkaldt normale.
Hverken Majs nye kæreste, klassekammeraten Philip, eller lærerne

kan rigtig stille noget op over for den
massive mobning fra klassekammeraterne, der bogstavelig talt bringer
Maj ud på søens meget tynde is.
”Komatøs” fortæller om svigt og
rodløshed, og om en pige, som solidarisk bliver hos sin dysfunktionelle mor
og gang på gang tvinges ud i situationer, ingen 16-årig burde havne i. Det
er rent ud sagt himmelråbende, hvad
man kan få en 16-årig pige til at stille
op til. Børns/unges solidaritet med
deres forældre er åbenbart grænseløs!
Faderen lider af posttraumatisk
stress og har været voldelig over for
Majs mor, som han ikke længere lever
sammen med. Maj har flere gange
måttet mægle imellem forældrene,
når det gik hedest for sig. Men heller
ikke faderen magter at gribe ind for
at hjælpe Maj, selv om han godt kan
se problemerne.
Ronnie Andersen har skrevet en fornem ungdomsroman, hvor han med
stor sproglig indlevelse får tegnet et
portræt af Maj og hendes problematikker, specielt er Majs springende
tanker i forbindelse med en ulykke flot
beskrevet. Ronnie Andersen har flot
udfordret også sig selv på det sproglige område, og man bliver formeligt
suget ind i historien, der både rører,
oprører og berører.

Indstillingskomiteen for
illustratorprisen består af:
Kristina Ask (formand og medlem
af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg), Mai Misfeldt, Nina Christensen
og Lars Vegas Nielsen.

Komiteen begrunder bl.a. sin indstilling af Otto Dickmeiss:
”Otto Dickmeiss’ illustrationer til
”Rævefælden” er komponeret og udarbejdet med stor indsigt i og respekt
for billedbogen som medie og for
samspillet mellem tekst og billede. I
en tid, hvor billedbøger selv er under
forvandling og bl.a. også udkommer som e-bøger og applikationer
til ipad, er Dickmeiss’ illustrationer
et godt bud på de fremtidsrettede
kvaliteter og styrker ved ’den analoge’ billedbog. ’Rævefælden’ er et
dybt originalt værk, kvalitetsmæssigt
uovertruffet og i udvalgets opfattelse
det ypperste i dansk billedbogsillustration i 2012. Otto Dickmeiss får
prisen for at vise både barnet og den
voksne en på én gang enkel, fantasifuld, skræmmende, humoristisk og
poetisk verden i sort og hvidt – og
alle nuancerne imellem.”

”Rævefælden”
Forfatteren Lilja Scherfig og illustratoren Otto Dickmeiss har sammen lavet en eventyrlig historie om
hævnlyst og selvtægt, ensomhed
og savn, men også om det, der føles
rart og godt – fx noget så vigtigt som
venskab.
Gustavs far meddeler en dag ved
morgenbordet, at Gustavs elskede
kanin er blevet dræbt af ræven, og
at den er blevet begravet i kompostbunden, men vi køber en ny kanin i
morgen, tilføjer han.
Gustav bliver naturligvis ulykkelig
og går omgående ud og leder efter

resterne af kaninen i kompostbunken. Han finder også nogle af resterne og forsøger at sy dem sammen,
men det lykkes naturligvis ikke.

Han opdager en dreng, der sidder på
en kasse og ser på ham, men Gustavs
hvæser bare. Drengen, der hedder
Paw, bliver siddende hele natten og

Otto Dickmeiss er født i 1969 i Tarm. Efter 10. klasses efterskoleophold og
arbejde som pedel tog han på kunsthøjskole. Det gav afsæt for at søge ind på
Kunstakademiet og Skolen for Brugskunst, som Danmarks Designskole hed
dengang. Otto Dickmeiss kom ind på Danmarks Designskole, hvorfra han blev
færdig i 1992. Som nyuddannet startede han tegnestuen ”Tegnestiftelsen”
sammen med illustratoren Rasmus
Bregnhøj, og han har lige siden kunnet
leve af at tegne. Debuterede i 1999 med
”Rokketand” (Tekst: Kim Fupz Aakeson).
Litteraturpriser: Arbejdslegat fra
Kunststyrelsen, 2004, Kulturministeriets Illustratorpris, 2006 og Kulturministeriets Illustratorpris, 2013.
Imidlertid får Gustav en idé: han
henter et af faderens geværer, for
nu skal drabet på kaninen hævnes.
Han skyder den første den bedste
ræv, han ser, men for at være sikker
på, at han får skudt den rigtige ræv,
fortsætter han nedskydningerne af
alle de ræve, han møder.
Gustav går helt amok, bliver en
sand dræbermaskine i sin rus og
forandrer sig langsomt til en ræv.
To geder ser provokerende på ham,
og så må de også lade livet, og lige
sådan går det med hønsene.
Nu er Gustav blevet til en rævelignende dræbermaskine, men desværre bliver han fanget i en rævesaks
og bliver udstillet i et bur i et Tivoli,
hvor han bliver fodret med råt kød.

Ronnie Andersen (f. 1978) har gået på Forfatterskolen
for Børnelitteratur 2004-2006 og skriver i dag på fuld
tid. Han debuterede i 2008 med ”Date med en engel”
og fik som den første debutant Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris 2009. Han har senest
skrevet ”6” (2010) og ”Tilfælde” (2011). Sammen danner de tre romaner en tematisk trilogi om drenge, der
flygter fra deres følelser, men romanerne kan sagtens
læses uafhængigt af hinanden.

på et tidspunkt stikker han en hånd
ind og klapper Gustav på ryggen.
I løbet af natten ser de to et stjerneskud, og så må man som bekendt
ønske.
Paw: ”… Jeg ønskede, at vi to ku´
blive… det er bare fordi, jeg savner
en…” – Og Paw tilføjer sukkende:
”Nej, du er jo bare et dyr, du forstår mig
slet ik’, vel?”
Men det er lige, hvad Gustav gør.
Desværre kan han ikke komme ud,
men da solen står op, er Gustav ikke
længere en ræv, pelsen er væk, kløerne er borte… og Paw åbner buret,
så Gustav kan komme ud, og de to
drenge løber bort sammen. Gustavs
mareridt, dræberrus er ovre.
Det er en fornem historie med
utroligt flotte illustrationer. Hvert
eneste opslag er ét stort billede med
masser af detaljer. Det er Otto Dickmeiss, når han er absolut bedst. Det
er en historie om at være uden for
alt og alles rækkevidde, når ens sind
formørkes og fyldes af hævntørst og
ønske om at begå selvtægt. Gustav
reddes af Paw, der med sin berøring
får Gustav til at huske, at han er et
menneske. De bliver venner, og venner er familie, man selv vælger!
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Jeg har lige læst..

Et påskønnelsesværdigt
Skolebiblioteket
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tilbageblik…

maj 2013

Af Knud Erik Pedersen, forfatter

I anledning af sit 40-års forfatterjubilæum og sin 70-års
fødselsdag har Iben Melbye
samlet en række historier
og artikler, som hun i en årrække har publiceret i vidt
forskellige medier: dagblade
(fortrinsvis ”Politiken”), tidsskrifter, antologier og nu og
da Danmarks Radio.
Man kunne forvente, at indtryk fra så
mange år og publiceret i vidt forskellige sammenhænge ville stritte til alle
sider, men det er langtfra tilfældet.
Iben Melbye er stedse tro mod den
målsætning, hun giver til kende i en
artikel i ”Bixen Nr. 1-1985”:
”Et mønster i flere af mine bøger…
har været lysten til at skrive om folk i
pressede situationer, gruppepres og
mobning, om vold som dybest set er
modvold, fx mod urimelige voksne,
urimelige betingelser i fritid, på
arbejde, i fængslet, vel mest i håb om
at være en lillebitte dråbe i det input,
ungerne får i hovedet, og i den drøm
at være en minimal medskaber af lidt
større forståelse og tolerance.”
Forståelse og tolerance er nøgleord
på trods af, at hun – efter 15 års jævn-

lige besøg i Statsfængslet i Vridsløselille – erkender, at ”klientellet i
fængslet er blevet hårdere og mere
belastet”. Det får hende dog ikke til at
resignere. Hun citerer med tilslutning
fra en fængselspræst, som udtaler:
”I et fængsel kan ingen komme til at
sone. Det er en straf uden indhold,
hvor fangerne blive fængselsindmad.
Soning er aktivt, og det betyder, at
man kan vokse igen. Som præst må
vi insistere på den menneskelige
værdighed.”
En af de fanger, hun taler med, mener, at vi er nødt til at have frihedsstraffen som instrument. Men – føjer
han til – ”kriminelle burde i stedet for
frihedsberøvelse få en mulighed for
at indgå en kontrakt med betingelser.
For selvfølgelig skal samfundet stille
betingelser.”
Det er forfatteren – så vidt jeg kan
skønne – enig i!
Af historierne gjorde koldkrigsnovellen ”Det er prisen for vores sikkerhed,
Ida!” og ”På gesimsen” varigst indtryk
på mig. Også et par portrætter fra
Ruhr, dateret 1987, er stærk og på
mange måde skræmmende læsning.
Helga, født 1928, fortæller om sin
far, som er glødende antinazist, hvad
han ikke lægger skjul på og da også
ender med at blive arresteret. Et KZlejrophold undgår han dog, takket

være en svoger, der er placeret højt
i partihierarkiet og formår at hjælpe
ham for én gangs skyld.
Helmuth (f. 1925) er arkitekt og har
stor sympati for Hitler, om end han
ikke gouterer jødeforfølgelserne.
Men bortset fra det var Hitler en
mand, man kunne fæste lidt til, og
han sørgede altid for ”den lille mand”.
Ikke underligt, at den gode Helmuth hylder en politiker som Franz
Josef Strauss og forarges over, at en
”overløber” som Willy Brandt har fået
Nobels Fredspris.
Her får man lyst til at citere slutordene i en af barndommens knaldromaner, ”Galejslaven Rocambole”: ”Det
gode sejrede til sidst, men det onde
dør aldrig!”
”Klemt”
Iben Melbye
Attika, 2013
128 sider

Konsulent-Klummen

Der er håb for fremtiden
Af Lene Pagh, skolebibliotekskonsulent, Pædagogisk UdviklingsCenter,
Aabenraa Kommune

Nye tider – nye
veje. Ja! Men
hvilke veje? I skrivende stund har
et regeringsindgreb
netop sat nye rammer for
lærernes fremtidige arbejde,
og snart vil en ny folkeskolelov sætte den pædagogiske
dagsorden for skolernes
virke. Fokus har været på
”normalisering af arbejdstid”,
på undervisningsprocenter
og på effektivisering.
Hvor er det lige vi finder skolebibliotekarerne og IT-vejlederne i denne
sammenhæng? Vi ved jo, at netop
disse funktioner med deres placering
under ”øvrige opgaver” er med til
at trække undervisningsprocenten
nedad. Men er disse funktioner da
mindre værd og måske nærmest
unødvendige efter en kommende
folkeskolereform? NEJ, det er de
bestemt ikke!
Når støvet har lagt sig, må de genopstå som Fugl Føniks af asken, for
der er mere brug for disse funktioner
end nogensinde før.
Vi må dog også benytte lejlighe-

den til evaluering
af egne opgaver,
ydelser og funktioner. Vi må
kigge kritisk på
traditioner og
vanetænkning,
og vi skal turde
redefinere vores
funktioner med
blik for kommende
udfordringer. Hvis ikke vi
selv gør det, vil andre gøre det for os.
Det samme kan man rette sige om
arbejdsområderne for skolebibliotekskonsulenten. Alene titlen burde
vist være en overvejelse værd.
”Skolebiblioteket som læringscenter” får ny bekendtgørelse og tak for
det, for det tvinger hele skoleområdet til at sætte positiv fokus på et
område, der efterhånden er blevet
kvalt i effektiviseringer og nedskæringer i både tid og penge.
Det er her, der ligger en stor udfordring for os skolebibliotekskonsulenter. Sammen med læringscenterteamet skal vi vise, at vi kan andet og
mere end lange bøger over disken.
Skolebibliotek og IT hænger uløseligt
sammen, og en af de vigtigste opgaver lige nu bliver vejledning i digital
læring og omstilling fra en analog til
en digital platform.
På PUC Aabenraa arbejder vi med
ny IT-strategi for Aabenraa Kommune. Vi administrer de mange støttekroner til digitale læremidler og arbejder med tiltag, der kan kvalificere
skolernes valg og forhåbentligt skabe

ejerskab til både lokalt og fælleskommunale indkøbte læremidler. Det gør
vi med oplæg, workshops, fri adgang
til et væld af digitale læremidler indtil
sommerferien og med størst mulig
medbestemmelse ved køb.
I dette arbejde spiller skolebibliotekarerne og IT-vejlederne en afgørende rolle og også i den efterfølgende implementering på de enkelte
skoler. Læringscenteret må sætte
fokus på kvalitet i den digitale læring,
på interaktivitet, på elevernes egenproduktion og på redidaktisering
af læremidler af meget varierende
kvalitet. Som skolebibliotekskonsulenter må vi understøtte og inspirere
til dette arbejde. Deltagelse i CFU’s
udviklingsprojekter ”Fremtidens
skolebibliotek” og ”Nye medier – nye
læringsstrategier” har givet kompetencer og læringsstrategier, som er
og vil blive videreformidlet på vores
fælles temamøder og i det videre arbejde med at videreudvikle skolebiblioteket til læringscentret. Et arbejde,
der naturligvis også rummer mange
andre faglige og kulturelle aspekter.
Luften er måske nok gået ud af
ballonen lige nu, men jeg vil vælge
at tage de positive briller på og se
muligheder og udfordringer, som vi
må løfte i samarbejde med ledere og
lærere.
Jeg vil glæde mig over ansættelsen
af MBU’s fagkonsulent Thomas Jensen, hvis engagement på skolebiblioteksområdet ikke er til at tage fejl af.
Det er smittende og livgivende, og
det giver håb for fremtiden.
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Hele verden
– kort og godt
• Opdaterede kort er kun et klik væk
• Til brug på IWB-tavler og pc’er
• Lige til at bruge i undervisningen

Top Maps er et digitalt skoleatlas med over 100 fysiske og
tematiske kort med temaer og lag.
De gennemarbejdede og opdaterede digitale kort downloades,
og bruges på pc og interaktive tavler.
Alle informationer opdateres løbende. Det giver sikkerhed for
hurtig adgang til korrekt viden om hele verden – kort og godt.
Læs mere, se mulighederne og gå på opdagelse på topmaps.dk

Top Maps kan bruges i fagene:
• Geografi
• Fysik/kemi
• Biologi
• Historie
• Samfundsfag
• Kristendomskundskab
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