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OPSLAGSTAVLEN INDHOLD
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begivenheder, m.m. Læs. . . . . . . . . . . . . . .  side 2
•  Lederen kan læses på . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 3
•  Formændene for Danmarks IT-vejleder-

forening og Danmarks Skolebibliotekarer 
interviewes af den ældre redaktør på . .  side 4

•  Eiler Jensens artikel ”Tankens magt – endda 
for børn” handler om Søren Kierkegaard  
m.fl. Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 8

•  IT & Medier i samarbejde med Danmarks 
IT-vejlederforening har fokus på ”Mit CFU”, 
”Hvad kan man gratis?” og Materialeplat-
formen. Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 11-14

•  Eline Mørch Jensen, kommende redaktør  
af ”SKOLEBIBLIOTEKET” har skrevet en artikel 
om det fine projekt ”Ordet fanger”.  
Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16

•  Golden Days festival 2013 har titlen  
“PHILOSOPHY NOW!”. Læs . . . . . . . . . . . . side 18 

•  Læs et portræt af “SKOLEBIBLIOTEKET”s 
 kommende redaktør, Eline Mørch Jensen  
på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20

•  Vær med i årets sommerkonkurrence.  
Find den på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 21

•  Inger Løwe har under rubrikken ”Jeg har lige 
læst…” fat i to små, men væsentlige ung-
domsromaner. ”Røvrendt” og ”En del af mig” 
er titlerne. Læs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22

•  ”Konsulent-Klummen” tager Hans-Jørn Riis, 
skolebibliotekskonsulent i Silkeborg Kom-
mune, sig af. Læs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23

”Hvad fanden er ADHD?”
Filmen ”Hvad fanden er ADHD?” er blevet omklippet, og 
filmen står nu stærkere i sit budskab med de to rørende og 
fine portrætter af Mathias på 8 og Olivia på 16. Hoved-
personerne giver 
forbavsende klare 
billeder af, hvad 
ADHD egentlig er 
- og de "demon-
strerer" det selv 
indirekte. Det er 
udpræget godt, og 
de gør det forbav-
sende præcist. 
Filmen (27 min) 
koster 400 kr. og 
kan købes hos: 
Malene Gerd 
Petersen - Mail-
adresse: kontakt@
soeskende.dk

”Coraline”
Neil Gaiman´s ”Coraline” udkom første gang på dansk i 

2003 og er udkommet i mange lande med fantastiske 

anmeldelser. Romanen, der siden er filmatiseret i 2009, 

er også udkommet som graphic novel i 2012. ”Coraline” 

udgives nu i ny udgave med efterord af Neil Gaiman 

selv. Det er stadigvæk den 
ferme oversætter Camilla 
Christensen, der har oversat. 
Læs Jesper Rasmussens 
interview med Neil Gaiman (f. 
1960) i ”SKOLEBIBLIOTEKET” 
Nr. 5-2003, der kan fanges på 
www.skolebib.org

”Coraline”
Neil Gaiman
Oversat af Camilla Christensen
Høst & Søn, 2013 
160 sider

'Mennesket i byen - i går, i dag og i 
morgen' - en udfordring til elever 
med særlige forudsætninger!
D. 24. maj 2013 præsenterede Peder Lykke Skolen 
i København sit Turbo-hold og deres resultater fra 
arbejdet med projektet ”Mennesker i byen – i går, 
i dag og i morgen”, der har været en udfordring 
til udskolingselever med særlige forudsætning, 
vores ’nørder’, som skolebibliotekar Bjarne Ackey 
udtrykker det i en pressemeddelelse.
Turbo-holdet er elever, der dels kan klare ekstra 
faglige udfordringer, dels måske sjældent oplever 
at være omringet af ligesindede.
I løber af skoleåret har Turbo-holdet arbejdet med 
temaet 'Mennesket i byen - i går, i dag og i mor-
gen' og har været på en række feltarbejder. Det 
tværfaglige forløb har budt på studier af Rosen-
borg, Københavns historie til nutidens storbyer 
og deres klimaudfordringer til nanoteknologi 
og fremtidsorienterede innovationsforløb bl.a. i 
samarbejde det biovidenskabelige fakultet ved 
Københavns Universitet og Danfoss Universe.
Næste år har man intentioner om, at Turbo-holdet 
skal foregå i 
samar-
bejde med 
Ørestadens 
Gymnasium 
og bl.a. in-
deholde un-
dervisning i 
kinesisk!

Emils 50-årsdag i Sverige
Over 50 mio. eksemplarer har Emil-bøgerne solgt, og de er 
oversat til 52 forskellige sprog, oftest med Björn Bergs ufor-
lignelige illustrationer. D. 23. maj var der ligefrem parader 
mange steder i Sverige i den glade anledning, og d. 25. maj 
fejredes fødselsdagen på ”Skansen” i Stockholm. Den 16. juni 
åbnedes udstillingen ”Vägen til Emil” på Astrid Lindgrens 
Näs, og samme dag indviede man 22.000 nye kvadratmeter 
– ”Nya Katthult” – i ”Astrid Lindgrens Värld” i Vimmerby. På 
Zornmuseet i Mora har man frem til 1. september udstil-
lingen ”Björn Berg – så mycket mer än Emil”. I Falkenberg og 
i Nurmijärvi i Finland vil man spille Emil-teater, og senere på 
året kommer en ny animeret film om Emil af Per Åhlin med 
musik af Georg Riedel og manus af Hans Åke Gabrielsson. 
Kilde: ”OPSIS – Barnkultur” Nr. 2-2013.

Til lykke med fødselsdagen, Emil!
Den 23. maj 1963 skrev Astrid Lindgren før første gang om 

Emil i sin dagbog, og hun fik som bekendt inspiration til 

Emil-figuren fra sin far Samuel Augusts barndom og fra sin 

bror Gunnar. Samuel August voksede 
op i Vimmerby og havde mange liv-
lige minder om sin opvækst. Han var 
en god fortæller, og Astrid og hendes 
søskende hørte mange historier, som 
Astrid senere brugte i bøgerne om 
Emil. Astrid Lindgren selv fandt på en 
del skarnsstreger, men ikke mange 
var af samme kaliber som Emils. P.t. 
skriver litteraten Jens Andersen på 
en stor biografi om ”Astrid”.

ALMA-Prisen 2013 til Isol
Juryns motivering
”Isol skapar bilderböcker i barnets ögonhöjd. Hennes bilder 

vibrerar av energi och explosiva känslor. Med en återhållen 

palett och ständigt nya bildlösningar tänjer hon på invanda 

perspektiv och flyttar bilderboksmediets gränser. Hon 

utgår från barns klara blick på världen och ger deras frågor 

drastiska uttryck och öppna svar. Med befriande humor och 

lätthet behandlar hon även tillvarons mörkare sidor.”

Isol, der i maj modtog ALMA-prisen 2013, er billedbogs-

kunstner, tegneserietegner, grafiker, forfatter og sanger og 

komponist. 
Isol blev født i 1972 som Marisol Misenta i Buenos Aires, 

Argentine og indledte sin kunstneriske uddannelse på 

Escuela Nacional de Belles Artes, ”Rogelio Yrurtia”, for at 

blive billedkunstlærer. Derefter studerede hun et par år på 

Kunsthøjskolen i Buenos Aires.
Isol har udgivet en lang række titler, hvor hun selv står 

for både tekst og billeder og har også illustreret tekster af 

mange andre forfattere. 
Hun debuterede i 1997 med ”Vida de perros”, en beretning 

om en lille dreng, som ser store ligheder mellem sig selv 

og sin hund. Med titlen ”Hundeliv” er denne billedbog 

udkommet i Norge i 2009. Ingen Isol-bøger er iflg. Bibliotek.

dk udkommet i Danmark (endnu).
Teksterne er ofte humoristiske med overraskende vendin-

ger, filosofiske og underfundige. Isol står – iflg. ALMA-jury-

ens begrundelse – på børnenes side, 
ser på verden med deres øjne og 
viser voksenverdenens absurditeter
Isol har i mange år samarbejdet med 
den argentinske poet Jorge Luján, 
og det har resulteret i et stort antal 
bøger, hvor Isol gennem sine illustra-
tioner bliver medskaber af historierne 
snarere end illustrator: Hendes bøger 
er udgivet i over 20 lande.

”Drengen der kunne flyve når ingen så det”
En lille underfundig historie om en dreng, der kunne flyve, 

men kun når ingen så det. Længe troede han, at det var 

noget alle mennesker kunne, men så fandt nogle af de 

andre drenge en død fugl. Fin lille historie med dejlige Maj 

Olika-tegninger til.

”Drengen der 
kunne flyve når 
ingen så det”
Af Malene Fenger-
Grøndahl og Maj 
Olika – efter idé 
af Barbara Fenger 
Grøndahl
CRD-Forlag, 2013 
32 sider

Skolerne har som bekendt investeret rigtig store beløb i 
iPads. De kan desværre ikke altid tåle den behandling, som 
de udsættes for af eleverne. Ud over stød og slag er de 
følsomme over for fugt. Firmaet GeGe har derfor udviklet et 
gennemsigtigt cover, der lukkes med stærk velcro.
Betjeningen af iPad’en sker gennem plastic-coveret, hvilket 
helt forventeligt nedsætter følsomheden, gør lyden lidt 
skrattende og nedsætter billedkvaliteten og det så meget, 
at eleverne sikkert vil være fristet til at tage coveret af. Så 
vidt jeg forstår leverandøren, er tanken da heller ikke, at 
coveret skal bruges under normale omstændigheder. Det 
kan derimod med fordel anvendes i skolekøkkenet, i form-
ningslokalet, på lejrskoler, og hvor der ellers er fare for fugt.

iPad’en skal tages ud for at blive opladet, og for at man kan 
bruge høretelefon. På bagsiden er der en lille lomme til 
navneskilt/visitkort eller andet. Coveret rengøres med lidt 
sæbe og en fugtig klud.

Priser inkl. moms men ekskl. porto:
1-25 stk.:  149,00 kr.
26-49 stk.:  143,75 kr.
50-99 stk.: 137,50 kr.
100- stk.: 125,00 kr.
GeGe Forlag, 2013, www.gege.dk

Gunnar Lund, fhv. IT-konsulent i Vejle Kommune

iPad under cover!
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Under overskriften ”Hvordan får vi bibliotekarernes kompetencer i spil i folke-
skolen?” arrangerede Bibliotekarforbundets fagmagasin ”Perspektiv” en debat-
aften i Bibliotekarforbundet Hus den 11. juni 2013. 
 Det er vigtigt at understrege, at det var Bibliotekarforbundets blad, der ar-
rangerede denne debat. Jeg henvendte mig i god tid til Pernille Drost, formand 
for BF, og udtrykte min forundring over, at der ikke var skolefolk eller skolebib-
liotekarer, in casu undertegnede i panelet. Pernille Drosts svar til mig var, at det 
var bladet, der stod for debataftenen og derfor også var redaktionen, der havde 
bestemt sammensætningen af panelet, men at jeg var velkommen som delta-
ger. Jeg tror nok, at hvis nærværende blad ”Skolebiblioteket” havde arrangeret 
en debat om emner vedrørende folkeskole og folkebibliotek uden, at der sad 
deltagere i panelet fra folkebibliotekerne, så havde jeg ladet en venlig, men nok 
bestemt, bemærkning falde.
 Panelets sammensætning var selvfølgelig bestemmende for debattens 
vinkling. Deltagerne var Pernille Drost, formand for BF, Pia Allerslev (V), kultur-
borgmester i Københavns kommune, Laura Hay (V), byrådsmedlem i Aarhus og 
medlem af KL´s Børne- og kulturudvalg og Pernille Tranberg, udviklingschef på 
Berlingske Media.
 I oplægget fra fagmagasinet lyder det: ”Viden om kildekritik, informations-
søgning, og hvordan vi agerer på nettet, er afgørende for, at vi kan begå os i et 
demokratisk samfund. En viden, som bibliotekarer har, og som elever i folkesko-
len burde få med sig gennem deres skolegang”. Nøgleordene her er ”burde”, og 
det er ”en viden, som bibliotekarer har”. 
 Og så skal jeg ellers love for, at der fløj gennem lokalet med alle de kendte 
myter og historier om dårlige folkeskoler og skolebibliotekarer, der ikke gør, 
hvad de skal. Mange af argumenterne/myterne blev fremført efter den berømte 
”men-model”. Vi respekterer hinandens faglighed. Vi har stor respekt for skole-
bibliotekarernes arbejde, MEN… Det er ikke godt nok, og her kommer vi til 
undsætning.
 Der blev hos nogle, både i panelet og på ”gulvet”, afsløret en afgrundsdyb 
uvidenhed om, hvad der sker i folkeskolen og på skolebibliotekerne. Blot et 
enkelt spørgsmål til belysning: ”Samarbejder skolebibliotekarerne med lærerne 
på skolen?”.
 Det er mere end træls, at skolebibliotekarerne hver gang skal sættes i en 
forsvarende og reagerende position i disse debatter. Første time går hver gang 
med at skulle forklare, hvad vi egentlig går og laver. I løbet af debattens anden 
time kan vi så komme i gang med det, som vi egentlig kom for; nemlig at finde 
nye veje, bygge nye broer i samarbejdet mellem skolevæsen og folkebiblioteks-
væsen.
 Er det for meget forlangt, at debattører – særligt de professionelle – sætter sig 
ind i tingene, så vi ikke hver gang skal høre på myter og sladderhistorier.
For så kan vi komme i gang. 
Jeg foreslog Pernille Drost et møde mellem de to foreninger. Det afholder vi 
efter sommerferien.

God sommerferie!

C. C. Rasmussen 
Tønder, den 12.06.13
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INTERVIEW MED JOHN KLESNER & C.C. RASMUSSEN

Vi vil forsøge at skabe et  
didaktisk vejlederforum!
v/ Bent Rasmussen, redaktør af 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET”

”SKOLEBIBLIOTEKET” mødte 
d. 6. juni 2013 John Klesner, 
formand for Danmarks IT-
Vejlederforening, og C.C. 
Rasmussen, formand for 
Danmarks Skolebiblioteka-
rer, til en snak om samarbej-
det mellem de to foreninger, 
og hvad dette samarbejde 
skal føre frem til.

Hvor er vi lige nu mht. 
 foreningssamarbejdet?
CCR: ”Vi har netop aftalt at intensi-
vere samarbejdet hen imod et mål 
om at skabe et vejlederforum, et 
netværk, fordi vejlederrollen er under 
forandring – og ikke mindst for skole-
bibliotekarernes vedkommende. Vi er 
også begyndt at sige det, og jeg har 
skrevet om det i en leder i ”SKOLEBIB-
LIOTEKET”, og jeg synes, der er blevet 
taget meget godt imod tankerne.”
 JK: ”Mere konkret tænker vi, at 
vejlederforummet skal være en 
paraply for alle, der beskæftiger sig 
med vejledning. Som udgangspunkt 
ser vi Danmarks Skolebiblioteka-
rer, Danmarks IT-vejlederforening, 
Dansklærerforeningen, m.fl. som en 
del af dette vejlederforum, CC taler 
om. Altså sådan, at folk med decide-
rede vejlederfunktioner kan indgå i 
et fagligt netværk, der kan profilere 
vejlederfunktionen, og som kan være 
med til at professionalisere den funk-
tion, som vil blive endnu tydeligere 
med den nye bekendtgørelse.”

Hvilke forestillinger om samar-
bejde, sammenlægning, asso-
ciering… har I? Er der en plan?

JK: ”Vi har med det, vi lige har fortalt, 
fundet en fælles samarbejds- og ud-
viklingsplatform, der tager højde for 
de opgaver, der ligger forude i folke-
skolens udvikling. Vi vil gerne i dialog 
om disse opgaver frem for at kigge 
tilbage på, hvordan de to foreninger 
har udviklet sig. Strukturelt er vi to 
meget forskellige organisationer, og 
derfor vil vi hellere udvikle et helt nyt 
grundlag for vores arbejdsfunktioner.”
 CCR: ”Vi er helt klart enige om 
ikke at se tilbage. I virkeligheden 
har udviklingen – bl.a. på området 
med de digitale læremidler – faktisk 
tvunget os til at bidrage med hver 
vores faglige kompetencer. Imidlertid 
har vi endnu ikke en decideret plan 
for, hvordan vi vil etablere vejleder-
forummet, men både DSA´s Lands-
styrelse og Johns bestyrelse har givet 
grønt lys til, at vi kan arbejde videre.”
 JK: ”Vi skal fastholde fokus på det 
didaktiske. Det er det didaktiske, der 
skal være omdrejningspunktet for det 
fremtidige samarbejde i vejlederfo-
rummet, og det er den didaktiske vej-
ledning, der skal udvikles på skolerne.”
 CCR: ”Derfor taler vi også om 
andre vejledere, der også mangler 
et overordnet netværk fx læsevejle-
derne.”

Hvad er det så, de to forenin-
ger vil kunne give hinanden 
til gavn for folkeskolen?
CCR: ”Vi kan give skolen en udvikling 
af den didaktiske vejledning gennem 
kompetenceudvikling og formidling 
af læremidler, undervisning, kultur-
formidling… men vi er – som nævnt 
– ikke fremme ved konkretiserings-
fasen endnu. Vi ved jo fx endnu ikke, 
om navnet skal være læringscenter.”
 JK: ”Vi har tidligere defineret, at vi 
ser fire overordnede hovedopgaver, 
materialeorientering, skoleudvikling, 
kompetenceudvikling, og at vi er 

kulturbærere. Det står også klart for 
alle, at kompetenceudvikling ikke 
kan klares med almindelig kursusvirk-
somhed. Der skal mere til, og det er 
vigtigt, at praksis skal være meget tæt 
knyttet til den didaktiske vejledning 
og formidling. Det er vigtigt – bl.a. 
via bekendtgørelsen, at vejlederne 
får nogle tydelige rammer, der giver 
dem legitimitet. Skolebibliotekarerne 
tager afsæt i læremidlerne, og vi tager 
også afsæt i læremidler, men dem 
med strøm på. Det væsentlige er at få 
professionaliseret det at være vejleder, 
og det er en sværere kunst, end man 
umiddelbart tror, men det er her det 
fælles omdrejningspunkt vil ligge.”
 CCR: ”Forummet skal opbygge og 
understøtte en udvikling af en didak-
tisk vejlederidentitet.”
 JK: ”Jeg tror, vi – skolebiblioteka-
rer og it-vejledere – har en styrke 
i forhold til de nuværende faglige 
vejledere, nemlig den, at vejledning 
i høj grad drejer sig om at skabe 
relationer og dyrke relationer. Det er 
også derfor, vi taler om netværk og 
videndeling.”
 CCR: ”Vi har også den styrke, at der 
skal være et læringscenter på enhver 
skole. Der er et sted, som vejlednin-
gen helt naturligt kan tage udgangs-
punkt i, når nu den nye bekendtgø-
relse kommer.
Har I nogen kommentarer til 
det nuværende bladsamar-
bejde?
JK: ”Vi står i et vadested mht. det 
trykte medie. Vi ved, at væres med-
lemmer gerne vil have bladet ind af 
døren, men økonomisk set er det en 
stor belastning for vores foreninger. 
Imidlertid er det trykte blad med til at 
synliggøre medlemskabet. I øvrigt er 
der et dilemma i, at vi på den ene side 
skal promovere digitale læremidler, og 
på den anden side fastholder vi vores 
eget lille trykte medlemsblad.”
 CCR: ”Det er en debat, der vil køre 
længe endnu, men jeg er sikker på, at 
det er et tidsspørgsmål.”
 JK: ”Men bogen som læremid-
del dør ikke lige med det samme. 
Bestemt ikke!”
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SKRIV LØS udfordrer og udvikler elevernes evne til at ud-

trykke sig gennem tidlig skrivning. Skriveaktiviteterne er 

individuelle og differentierede, så alle elever kan løse op-

gaverne på netop det niveau, der svarer til den enkeltes 

forudsætninger. Elevernes talesprog og viden om verden er 

udgangspunkt for skrivningen, og talesprog og skriftsprog 
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Hvor er læringscentret på vej 
hen lige nu?
CCR: ” Bekendtgørelsesarbejdet er 
i gang, selv om arbejdet har lig-
get stille på grund af lockouten og 
forhandlingerne om en ny folkeskole-
lov, men det, vi har brugt tiden på, 
har været at definere, hvad det er for 
funktioner, der skal være sådan et 
sted. Og vi er kommet et godt stykke 
fremad, og et af hovedpunkterne vil 
blive didaktisk vejledning. Det er alle 
– så vidt jeg kan høre – enige om. Vi 
skal have en ny bekendtgørelse nu. 
Bekendtgørelsen vil tvinge kommu-
nerne til at diskutere, hvad de skal 
med læringscentret på skolerne. Og 
her skal vi være parate med vores 
tanker om den didaktiske vejledning.”
 JK: ”I forbindelse med arbejdet i un-
dervisningsministerens rådgivnings-
gruppe vedr. it og medier har det også 
været fremme, at kompetenceudvik-
ling er nødvendig. På en konference, 
der blev afholdt på Nationalmuseet, 
var det også tydeligt, at kursusvirk-
somhed ikke dur, når det drejer sig 
om kompetenceudvikling. Der skal 
mere til. Jeg har tilkendegivet, at jeg 
savner en tydelig markering af, hvad 
det er for en kompetenceudvikling, vi 
skal have gang i. Og her vil jeg gerne 
bringe begrebet pædagogisk labora-
torium på banen, og jeg er sikker på, 
at læringscentermedarbejderne er 
omdrejningspunktet for skabelsen af 
en pædagogisk laboratorievirksom-
hed. De er facilitatorer i forhold til den 
almindelige skoleudvikling, og de vil 
også kunne spille en vigtig rolle ved 
indførelsen af den nye folkeskolelov.”
 CCR: ”Det er jeg enig i, og det vil 
være et kæmpespring at få aner-
kendt en læringscentermedarbejder 
som facilitator – både for dem, der 
skal udføre, og dem, der skal mod-
tage. Det vil kræve en enorm opbak-
ning fra skoleledelsen, kommunen 
og fra bekendtgørelsen.”

Mange læringscenterteam 
indeholder allerede skole-
bibliotekarer og IT-vejledere, 
m.fl. – og det fungerer. Hvad 
er problemet egentlig?

JK: ”Man kan vel sige, at praksis vel er 
udviklet af nødvendighed. Lovgi-
verne er bare bagefter, men det er 
vigtigt med tydelige rammer. Det er 
en udfordring at være både vejleder 
og kollega, og derfor skal opgaven 
rammesættes og legitimeres, og ikke 
mindst skal vejlederne have et kom-
petenceløft. Kerneudfordringen er jo 
dybest set, at fokus skal flyttes fra to 
forskellige typer medier til læring. En 
stor del af varetagelsen af medierne 
kunne sagtens klares af en HK-med-
arbejder, men læring – kerneopgaven 
– kræver helt andre forudsætninger.”
 CCR: ”Jeg kan godt være betænke-
lig ved, at der ikke kommer økonomi-
ske rammer med til at kompetence-
løfte, selv om man siger det modsatte.”
 JK: ”Men set i det lys bliver det jo 
endnu mere nødvendigt, at der er en 
faglig organisation, der kan tage vare 
på, at de nye ydelser kommer i spil. Og 
vi vil kunne stå meget stærkere, hvis vi 
repræsenterer alle faglige vejledere.”

Hvordan vurderer I arbejdet 
med den nye bekendtgørelse, 
hvor I begge to er med i arbej-
det?
JK: Det får vi jo at se om et halvt års 
tid, men det har været glædeligt at 
erfare, at der et langt stykke hen ad 
vejen er 99 % enighed om retnin-
gen. Den største knast er for mig 
at se, at der både skal være en reel 
og en formel kompetence i forhold 
til de mennesker, der skal varetage 
opgaven som didaktisk vejleder. 
Legitimiteten skal være til stede via 
en formel uddannelse og ledelsens 
legitimering af arbejdet.” 
 CCR: ”Jeg har en god fornemmelse, 
og det har jeg haft længe. Med så 
mange interessenter får man jo ikke 
alt igennem. Jeg har faktisk haft en 
god fornemmelse for KL, men den 
er blevet lidt ødelagt af lockouten 
af lærerne i april måned. Jeg synes 
også, at Christine Antorini, børne- og 
undervisningsministeren, taler godt 
og positivt om læringscentret. Senest 
gjorde hun det på Kommunernes Sko-
lebiblioteksforenings jubilæumsfest 
på Københavns Rådhus i maj måned.” 

Flere knaster?
JK: ”Vi skal huske, at de mindre skoler 
kan få svært ved at få en tilstrække-
lig bredde i deres vejlederteam, og 
det vil blive nødvendigt at arbejde i 
netværk med andre skoler/vejleder-
team. Dvs. at en vejleder fx i musik vil 
komme til at fungere i et netværk af 
skoler, og det kan lade sig. Det har vi 
prøvet i Favrskov kommune i skole-
året 2010-2013.
 CCR: ”Jeg ser en knast omkring 
det kommunale skolebiblioteks-
system, en kommunal konsulent, 
der kan koordinere arbejdet, så den 
overordnede koordinering ikke bliver 
overladt til hver enkelt skole.”

John Klesner
Født 1958 i Randers. Læreruddan-
nelse fra Silkeborg Seminarium i 
1981. Pædagogisk diplomuddan-
nelse i it-vejledning (2005) og en 
masteruddannelse i it og læring 
(2008). Med til at uddanne skolernes 
it-vejledere i 2010 med et forløb via 
VUC University College. Forløbet 
er senere gennemført i Silkeborg, 
Horsens og Norddjurs kommuner. 
Med i Danmarks IT-vejlederforenings 
bestyrelsen i 2002, formand fra 2010. 
Har skrevet artikler til en række bøger 
om it & medier.

C.C. Rasmussen
Født 1948 i Haderslev. Har studeret 
så teatervidenskab på Københavns 
Universitet (KU) fra 1968-1970. 
Læst tysk – også på KU i 1970-1971. 
Lærer fra Tønder Seminarium i 
1975. Digeskolen, Højer 1975-2011. 
Tønder Overbygningsskole fra 2011. 
Pæd. medarbejder ved Amtscen-
tralen i Tønder. Skolebibliotekar-
uddannelsen 1988. Formand for 
Center for Børnelitteraturs Advicery 
Board 2006-2011 (indtil flytningen 
af CfB). Master i Børnelitteratur i 
2006. Har skrevet bogen ”En anden 
side af børnelitteraturen – Børnelit-
teraturen i formidleruddannelsen”. 
Med i DSA´s Landsstyrelse fra 1993, 
formand fra 1999.
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SØREN KIERKEGAARD BLIVER 200 ÅR

Af Eiler Jensen, cand.pæd. i pædago-
gisk filosofi, skolebibliotekskonsulent i 
Greve kommune

For et par år siden var jeg 
til en familiekomsammen, 
hvor en god ven af huset 
holdt tale for værtsparret, og 
han indledte med at spørge: 
”Hvordan kan det være, at 
der ikke er ingenting?  Er 
det ikke forunderligt?” Jeg 
studsede og tænkte, han er 
galt afmarcheret, måske har 
jeg hørt forkert. Men siden 
gentog han sit spørgsmål 
både en og to gange – og jeg 
tænkte videre: Jamen, hvad 
har manden dog gang i? 

Tænk nu tanken til ende: Hvis der 
var ingenting, hvad så? Så ingenting, 
selvfølgelig. Hvis der ingenting var, så 
var der ingen til at bemærke det og 
undre sig - endsige glæde sig - over 
det. Spørgsmålet er ganske enkelt 
vendt på hovedet. Det filosofiske 
grundspørgsmål er naturligvis: Hvor-
dan kan det være, at noget er til? Det er 
det, der giver grobund for undren og 
tankevirksomhed. Og vi mennesker 
har jo den særstatus i tilværelsen, at 
vi er udrustede med evnen til - som 
et livsvilkår - at forholde os til det, vi 
ser, hører og i øvrigt sanser. Søren 
Kierkegaard, den store danske filosof, 
der i dette år ville kunne fejre 200 års 
fødselsdag, hvis han ellers var iblandt 

os, har sagt det på følgende måde: 
Dyr og planter har fået liv, vi men-
nesker har fået livet at leve. Dermed 
mente han, at vi slet ikke kan undgå 
at forholde os til og reflektere over 
den verden, vi er sat ind i. Og det gør 
vi så ved hjælp at vores bevidsthed, 
forstand og sprog.

”Tankens Magt”
I 2006 udkom et skelsættende værk 
på dansk. ”Tankens Magt”, som er 
et fabelagtigt idehistorisk værk, 
som bl.a. historisk, eksistentielt og 
sociologisk tager temperaturen på 
Danmark og Europa gennem tiderne. 
En intellektuel kraftpræstation, der er 
blevet behørigt rost og berømmet. 
Nu er der kommet et værk (på dansk) 
for børn, som naturligvis ikke har 
samme grundlæggende og dybde-
gående ærinde – af gode grunde. 
Men det er et fint værk for børn og 
unge at tage afsæt i for at reflektere 
over tilværelsens afgørende forhold. 
Det drejer sig om Christoffer Boserup 
Bros fire bøger om Sebastian. De 
fire filosofiske romaner har følgende 
overordnede temaer: Erkendelsesfi-
losofi (metafysik – hvad foregår der, 
når vi tænker over det principielle i 
tilværelsen?), moralfilosofi (hvordan 
skal det enkelte menneske forholde 
sig til sin næste, og Hvad er det gode 
liv?), tanken om hvor mennesket 
stammer fra (evolutionsteorien) og 
samfundsteori: (Hvem bestemmer, 
hvad er frihed og demokrati?) mv.

Sebastian-bøgerne
Sebastian lever et solidt borgerligt fa-
milieliv sammen med far Poul og mor 

Sarah, som imidlertid altid har travlt 
med deres karrieremæssige gøremål. 
Disse er overordnet set arbejde og 
penge. De to forældre har ikke travlt 
med at stille spørgsmål til tilværelsen 
som sådan. De koncentrerer sig om at 
tjene til dagen og vejen, og mammon 
og ting er deres gud(er).  Men netop 
fordi de har travlt, er det ofte nød-
vendigt, at Sebastian bliver passet, 
og som barnepige bruger faderen og 
moderen – af nød – tante Ketty. Sa-
gen er imidlertid, at Ketty er et noget 
aparte menneske efter forældrenes 
smag. Dels maler hun (kunst), dels går 
hun outreret klædt og dels stiller hun 
ofte mærkelige (filosofiske) spørgs-
mål. Da Sebastian – smittet af Ketty 
- engang spørger sine forældre om, 
hvad filosofi er, så bliver de forlegne 
og må bøje af med undvigende svar 
som, at det er at spørge til noget, som 
der ikke findes svar på – og at det er 
fjollet og ubrugeligt.
 Men så er der heldigvis tante Ketty, 
for hvem der ikke kan være spørgs-
mål nok – tante Ketty har endog den 
formastelige tanke, at spørgsmålet 
faktisk er vigtigere end svaret, sam-
tidig med at ethvert svar på et givet 
spørgsmål er midlertidigt og kan 
udfordres.

”Sebastian og skrivemaskinen”
I den første af bøgerne, Sebastian og 
skrivemaskinen, introduceres Seba-
stian af Ketty til tankens verden. Det 
allerførste, hun udfordrer ham med, 
er tanken om, hvad liv – og følgelig 
også død – er. Kettys hund er nemlig 
afgået ved døden, og de får så en 
alvorlig samtale om dette, samt om 

Tankens magt  
– endda for børn
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der virkelig er et liv efter døden?
 Men da Sebastian får en skrive-
maskine at Kettys gode ven, ama-
tørastronomen Adam, bliver han for 
alvor introduceret til metafysikken. 
Det viser sig nemlig, at der i skrive-
maskinen ligger en kuvert gemt, 
hvori der er et spørgsmål, der lyder 
således: Hvis der virkelig var en gud til, 
og du kunne stille ham et spørgsmål, 
som han ville svare på, hvad ville du så 
spørge ham om? Ja, så er fanden løs 
og nysgerrigheden vakt, og i hastig 
rækkefølge involveres Sebastian i 
problem efter problem af metafysisk 
karakter – metafysik (Id.: det der lig-
ger uden for eller ved siden af fysik-
ken) er et fremmedord for erkendel-
sesfilosofi. Ikke mindst skal Sebastian 
tage stilling til: Hvad er tilfældet? 
Findes tilfældet – hvad er forskellen 
på tilfældigheden og skæbnen? Jo, 
tante Ketty, Adam – og klassekam-
meraten (og kærestepotentialet) 
Vigga, som også er med i den filoso-
fiske klub ”www.metafysiskinstitut.
dk” – sørger for, at Sebastian hele 
tiden holdes på gyngende grund ved 
at stille ham spørgsmål, som der ikke 
bares skal gøres overvejelser – men i 
den grad reflekteres - over - og som 
der ikke nødvendigvis findes nagel-
faste og sande svar på!

”Hvad skete der, Sebastian?”
Anden bog, som hedder: Hvad skete 
der, Sebastian?, handler derimod om 
moral og etik – eller det, der kaldes 
praktisk filosofi, hvilket refererer til, at 
folks moral må dømmes ikke bare på 
deres tankevirksomhed, men i nok 
så høj grad på deres handlinger og 
disses hensigt. Derudover handler 
bogen om, hvorledes (med bag-
grund i moralen) vores retssamfund 
virker, idet Sebastian, som vidne 
til et voldeligt overfald, bliver en 
vigtig brik i politiets arbejde for at få 
gerningsmanden dømt.  Romanen 
tager fint følgende overvejelser op: 
Hvad er skyld? Hvad vil det sige at 
være skyldig? Hvad er retfærdighed? 
Hvorfor straffer man i et samfund? 
Og hvor vigtige er penge i det hele 
taget? Dette sidste har Sebastian jo 
et forhold til, eftersom hans forældre 
i den grad synes, at penge er et nød-
vendigt middel for et godt liv.

”Hvor kommer du fra, 
 Sebastian?”
Metafysikken og moralen/etikken er 
nøglebegreber for ethvert menneske 
for at kunne tænke kvalificeret over 
såvel liv som livsvilkår, så det er nyttige 
bøger at tage afsæt i, hvis man er et 

ungt og tænksomt menneske. Men 
med et kan så tanken opstå: Jeg er her 
– javel. Jeg er født, kan ganske vist ikke 
huske min fødsel, men jeg ved, at jeg 
er her. Spørgsmålet er så bare: Hvor 
kommer jeg fra? Eller endnu mere 
tricky: Hvor stammer mennesket fra 
– ikke hvordan ville det være, hvis der 
ingen mennesker var – det giver ingen 
mening, men netop: hvordan kan det 
være, at der er mennesker til? Hvad 
har ført til udviklingen af menneskets 
som art? Sebastian og hans forældre 
bliver (af Vigga, der er halvt afrikaner) 

inviteret med til en familiefest i Kenya 
i Afrika og i nærheden af, hvor det 
første opretgående menneske (homo 
erectus) er udgravet i sin tid. Det fører 
mange tanker om Evolution, gener, 
DNA og Darwin med sig videre, for 
samtidig med at de ser fodaftryk og 
køber kopier af fortidsmenneskets ho-
vedskal, arbejder klassen derhjemme 
med evolution som tema. Alt sammen 
er det temaet for den tredje bog: Hvor 
kommer du fra, Sebastian?

”Hvem bestemmer, Sebastian?”
I den fjerde bog Hvem bestemmer, 
Sebastian? er det samfundet, der er 
under lup. Det er begreber som frihed 
og demokrati, der hæges om, og hele 
tiden spejles begreberne i totalitære 
regimer (historisk i Nazi-Tyskland, nuti-
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digt, middelalderligt i præsteregimer i 
fx Iran). En klassekammerat skal til Iran 
for at besøge sine bedsteforældre, 
og på sin rejse oplever han den uro, 
som demonstranter skaber derved, at 
de ikke vil findes sig i de diktater, der 
udstedes af regimet. Samtidig kom-
mer hjemme i Danmark en revolver 

ind i billedet. Adam har en revolver 
liggende i sit hjem. Den stammer fra 
2. verdenskrig og er den revolver, som 
Adams bror har dræbt en højtstående 
nazi-befalingsmand med. Den dræbte 
ejede revolveren, og nu oplever Adam 
indbrud i sit vandtårn af nynazister, 
som åbenbart ved, at han gemmer 
dette ”klenodie”. Revolveren forlanger 
de tilbage, idet de hævder ejen-
domsretten til den. Samtidig hører 
vi i baggrunden for, at der udskrives 
valg i Danmark, og ved at spejle alle 
disse forhold i hinanden får Boserup 
Skov peget på, hvor afgørende det 
er for menneskets trivsel, at det lever 
i frihed og demokrati, derved at alle 
forhold - både nutidige, middelal-
derlige og historiske forhold – griber 
ind i hinanden og samlet set belyser 
det samfundsmæssige, så det bliver 
tydeligt, hvor vigtigt det er aldrig at 
glemme, hvoraf demokratiet er op-

stået, og at det er værd at værne om. 
Endelig er det en roman, der vidner 
om, at menneskemøder kan forandre 
mennesker, deres værdier og (politi-
ske) synspunkter.

Læs dem for tankens skyld!
Når du læser Boserup Skovs fire ro-
maner om Sebastian, så gør det ikke 
primært for de litterære kvaliteter i 
dem, det er ikke der, styrken ligger. 
Næh, læs dem – ikke for Guds, men 
- for tankens skyld, brug dem som 
anledning til at lære unge menne-
sker at reflektere over det flygtige liv, 
de er født ind i. Hvordan tænker vi, 
hvordan skal vi opføre os, hvordan og 
hvornår er mennesket blevet til, og 
hvordan lever vi bedst med hinanden 
under samfundsmæssige vilkår, der 
sikrer frihed (af enhver slags) og de-
mokrati for enhver?  Her er der tanke-
magt, så det tæller. Og det er der god 
grund til at kvittere kontant for.

PS:
Som tidligere nævnt ville vores store 
danske filosof, Søren Kierkegaard 
være fyldt 200 år den 5. maj i år. I den 
anledning har Gyldendal genudgi-
vet Peter Thielsts fine biografi Livet 
forstås baglæns – men må leves for-
læns, som oprindeligt udkom i 1993. 
Denne biografi er særligt for lærere, 
den er sikkert for stor en mundfuld 
for elever. Derimod har Rikke May 
Kristthorsson på Carlsens forlag skre-
vet en fin lille biografi for skolebørn: 
Hvem søren var Kierkegaard? Her får 
man et udmærket indblik i Kierke-
gaards liv og værk. De store værker 
gennemgås i et prisværdigt enkelt 
sprog, som gør, at alle begriber, hvad 
temaerne er. Biografien udgives på 
selve fødselsdagen. Bogen er vel-
egnet til læsning i skolen - både for 
mandens og genrens skyld.
Man må ønske for den gamle filosofi-
ske tænker og hans eftermæle, at der 
ikke går ligeså meget kuk i fejringen, 
som det for en del år siden skete i for-
bindelse H. C. Andersens 200-årsdag.  

P.t. kører en debat om, hvorvidt Kier-
kegaard sprogligt kan moderniseres, 
så nutidens unge (Kierkegaard skal 
man læse, mens man er ung, siges 
det) kan læse ham på egen hånd. Det 
har forudsigeligt skabt rørte vande.

PSPS:
Også Mads Tobias Bundsgaard har 
lavet en bog for børn om Kierkegaard 
med titlen Sørens, der er en enkelt 
fortælling for børn i 10-13-års alde-
ren. Sørens kan bruges i en tværfaglig 
undervisningssammenhæng, kristen-
domskundskab, dansk og historie. 
Til Sørens hører også en Lærervej-
ledning. Materialet er udgivet på 
Religionspædagogisk Forlag. Red.
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Ny platform giver adgang til 
og overblik over markedets 
læremidler – både de tryk-te, 
de konkrete og de digitale

Af Ebbe Raun, Afdelingsleder, VIA 
 Center for Undervisningsmidler

Fagportaler, læringsspil, bøger, 
ethjulede cykler, plakater eller tv-
udsendelser? 
 Når du som lærer skal købe eller 
låne materialer til et bestemt fag og 
et bestemt klassetrin, er det en stor 
fordel, hvis du uafhængigt af forlag 
og materialetyper kun behøver at 
søge et sted. Derfor er Centre for 
Undervisningsmidler i Danmark 
sammen med forlagsbranchen i færd 
med at udvikle sitet mitCFU. 

Overblik, lån og ideer i  
samme klik
mitCFU er en digital platform, hvor 
brugerne på samme sted kan danne 
sig overblik over, hvad der eksisterer 

af relevante læremidler på markedet, 
og kan låne de af læremidlerne hjem, 
som findes i CFU’ernes samlinger. 
Ydermere kan mere end 10.000 tv-

udsendelser og kortfilm med et par 
hurtige klik via strea-ming modtages 
online fra mitCFU, og der findes 
et væld af pædagogiske noter og 
vejledninger, som er udarbejdet af 
CFU-konsulenter over hele landet, 
med gode ideer til undervisningen.

mitCFU indeholder stort set alle de 
undervisningsmaterialer, der findes 
på det danske marked netop nu. 
Når du som lærer angiver dine fag, 

kan du nemt finde materialer til lige 
præcis disse fag; du får overblik over 
både tv-udsendelser, der knytter an 
til fagene, de konkrete materialer, 
der er oplagte til fagundervisningen, 
supplerende bøger, der kan købes 
eller lånes, og ikke mindst over hvilke 
digitale materialer, der i det hele 
taget findes til faget. 

National service med lokal 
betjening 
Da du logger dig på med dit UNI-lo-
gin, omstiller systemet automatisk til 
det CFU, der betjener den skole, hvor 
du arbejder. Det betyder, at selvom 

  •   I 1976 blev de daværende skolecentraler landsdækkende med en Amtscen-
tral for Undervisningsmidler i hvert amt. Siden 2008 har Centre for Under-
visningsmidler været statsligt forankret i professionshøjskolerne som seks 
CFU’er med afdelinger landet over

  •   CFU’ernes stiller læremidler samt information og kursusvirksomhed om lære-
midler til rådighed for lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne

  •   Alle undervisere på skoler og uddannelsesinstitutioner kan bruge det regio-
nale CFU

  •   Se CFU’ernes 
 placering på  
cfu.dk

Centre for Undervisningsmidler

IT & MEDIER - I SAMARBEJDE MED DANMARKS IT-VEJLEDERFORENING

mitCFU er en landsdækkende platform, men 
da du logger dig på med UNI-login, præsen-
teres du udelukkende for de relevante lokale 
konsulenter og læremidler

mitCFU  
- dit digitale overblik
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de enkelte CFU’er ikke har indkøbt 
nøjagtig de samme materialer, kan 
du som lærer være sikker på at blive 
præsenteret for udelukkende de ma-
terialer, du har mulighed for at låne i 
dit eget dækningsområde. 
 Langt de fleste materialer findes 
dog på mere end ét CFU i Danmark. 
CFU’erne er derfor gået sammen om 
at udvide beskrivelserne af materialer-
ne i samlingerne. Centrene kan gen-
nem dette samarbejde berige langt 
flere materialer, og berigelserne kan i 
form af pædagogiske noter og vejled-
ninger til blandt andet tv-udsendelser 
bruges af flere end blot lærerne fra et 
givent dækningsområde.

mitCFU er altså en forbedret udgave 
af CFU’ernes eksisterende søge- og 
udlånssystem med en grafisk, intuitiv 
brugerflade, som gør portalen nem 
at anvende. Men det er mere end det. 
Samarbejdet mellem CFU’erne og for-
lagene vil snart sikre, at du som lærer 
nemt kan se, hvilke digitale materia-
ler, skolens elever har mulighed for 
at anvende. Det er både forlagenes 
og CFU’ernes erfaring, at skolernes 
lærere ofte ikke er klar over, hvilke 
digitale læremidler, den enkelte skole 
har købt adgang til. Her kan mitCFU 
bidrage til, at skolernes investeringer 
udnyttes optimalt.

Ydermere er mitCFU en platform, 
hvor lærere kan dele erfaringer om 

dele egne undervisningsforløb med 
øvrige brugere af portalen. mitCFU 
vil i løbet af kort tid give mulighed 
for, at lærere, der har lånt materia-ler 
fra CFU’s udlånsafdeling, kan dele 
beskrivelser af, hvordan de har brugt 

dem i undervisningen. 
Andre tiltag, der er undervejs i løbet 
af 2013, er udlån af e-bøger, lige-
som en LMS-funktionalitet er under 
overvejelse. 

Vi både rider og sadler 
Som det fremgår af ovenstående, 
er mitCFU fortsat i proces, og der 
mangler stadig meget i forhold til 
de udviklingsplaner, der er lagt. Ikke 
desto mindre kan man som lærer 
sagtens anvende systemet nu, da alle 
udlånsmaterialer ligger tilgængelige 
i mitCFU. I den forbindelse skal be-
mærkes, at mitCFU er udgiftsneu-tral 
for skolerne og kommunerne. 

Uden at kappe båndet til de analoge 
materialer er CFU’erne i Danmark 
med mitCFU i gang med at skabe et 
system, der er rustet til at håndtere 
undervisningsmidler i en verden, der 
bliver mere og mere digital.
 På CFU’erne er vi glade for både 
processen og produktet - og som læ-
rer kan du gøre brug af fordelene og 

følge med 
i udviklin-
gen ved at 
logge ind på 
mitcfu.dk

undervisningsmidler, og i fremtiden 
vil sitet også komme til at indeholde 
redskaber, der forbedrer og letter 
planlægningen af undervisningen. 
Et godt redskab, der allerede ér 
integreret i systemet, er den gule 

’huskeseddel’, som brugeren kan lave 
og tematisere til eget arkiv eller til 
fx forberedelse af et fagteammøde. 
Huskesedlen kan indeholde en række 
titler på specifikke materialer eller 
egentlige søgninger ud fra forskellige 
kriterier. Noterne kan publiceres som 
kataloger i pdf-format, og det er på 
den måde let at dele materialelister 
med kollegaer.

Primo 2013 har Ministeriet for Børn 
og Undervisning offentliggjort 
kravene til distributionsplatforme 
for it i folkeskolen. Et af kravene er, 
at lærerne skal have mulighed for at 

mitCFU zoomer ind på det, 
der er relevant for netop dig 
og dine fag

 •  mitCFU er udviklet i et landsdækkende samarbejde mellem Centre for 
Undervisningsmidler (CFU), Brancheforeningen for Undervisningsmidler 
(BFU) og Sektion for Undervisningsforlag (SFU)

 •  Siden mitCFU blev præsenteret på Uddannelsesforum 2013, har alle 
lærere kunnet tilgå portalen via UNI-login

 •  Portalen er fortsat under udvikling, men 
allerede nu kan du som lærer logge dig 
på og få overblik over det lokale CFU’s 
læremidler

 •  Prøv selv på mitcfu.dk

mitCFU – en distributionsplatform
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Af Thomas Skovgaard, MPI

Med distributionsplatformene 
kommer nye veje til at arbejde med 
digitale læringsobjekter. Men til-
skudsordningen fordrer, at der er en 
udgift, som ministeriet kan give 50% 
tilskud til.
 I ‘resten af verden’ er det OER (Open 
Educational Resources) - de gratis mu-
ligheder - der trækker 
flere skoler og univer-
siteter online, senest 
med Danmarks Tek-
niske Universitet, der 
sammen med Køben-
havns Universitet er 
kommet med i http://
coursera.org ‘s udbud 
af gratis internetkur-
ser. Tanken er, at alle 
uanset geografi eller 
økonomi skal have mu-
lighed for at uddanne 
sig og videndele.

Et bud på en sådan 
tænkning på vegne af 
den danske folkeskole 
er http://basidia.org 
hvor man har holdt 
en række workshops sommeren 2012 
for at skabe indhold til en ny åben 
platform. Imidlertid er der intet at 
hente her; og jeg savner at erfare, 
hvor (om?) disse ressourcer bliver 
tilgængelige.

Har man skik på URL’er, embed/
indlejrings -kode, oversættelse når 

Google translate har problemer og 
redidaktisering - også hvor tænk-
ningen er for udansk - er nettet et 
overflødighedshorn af pivgratis 
muligheder.
 Se for eksempel http://khanacade-
my.org, der er en stor samling instruk-
tionsvideoer på hoved- og nabosprog 
(vi venter med spænding på hvornår 
den bliver til rådighed på dansk).

http://web.geogebra.org er på dansk 
og med stadigt flere funktionaliteter. 
Bør være en hjørnesten i moderne 
matematikundervisning, hvis man 
ikke har adgang til et af betalingspro-
grammerne.

Dog skal man ikke længere væk end 
materialeplatformen for at finde 

forløb, der er velbeskrevne og gratis 
og har fået et redaktionelt blik inden 
udgivelse. Når du på http://materia-
leplatform.emu.dk er lige ved at gå 
til knappen Vis tilskudsberettigede 
læremidler , så find i stedet Se alle 
læremidler fra lærer til lærer ne-
derst, og bliv mødt af mere end 4000 
online gratis materialer, hvor mere 
end 1/3 er målrettet grundskolen: 

Jeg håber også, at de mange fine læ-
ringsobjekter http://traeneren.emu.
dk/ tilbyder er almindeligt kendte.

I virkeligheden ønsker jeg, at en del 
af tilskudsmidlerne omsættes til flere 
åbent licensierede (=gratis) lærings-
objekter tænkt ind i de digitale distri-
butionsplatformes ramme.

Hvad kan man 

mitCFU – en distributionsplatform
gratis?
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Af Nicklas Grønlund UNI-C

Materialeplatformens formål er at 
være lærernes og producenternes 
fælles samlingspunkt for viden-
deling og formidling af danske 
undervisningsmaterialer. Undervi-
sere, studerende, elever og produ-
center bruger den til at finde alle 
typer danske læringsressourcer: Fra 
forlagenes lærebøger over internet-
sider til undervisernes egne ma-
terialer. Alle uddannelsesområder 
fra grundskolen til de mellemlange 
videregående uddannelser kan finde 
relevant materiale. Brugerne søger 
på materiale via uddannelsesområde, 
fag, niveau og læringsmål. Man kan 
også søge på emner eller andre rele-
vante informationer som pris, format, 
målgruppe, udgiver, forfatter m.m. En 
anden mulighed er at browse sig ned 
gennem Fælles mål til fx lige præcis 
de læringsressourcer, der dækker et 
givet trinmål.

Materialeplatformens oversigt på 
internettet drives af Ministeriet for 
Børn og Undervisning/UNI•C iht. en 
aftale med de danske læremiddel-
producenter. 

Oversigten er opdelt i to 
 hovedområder:
 •  Læremidler – fx lærebøger, ord-

bøger, antologier, digitale lære-
midler, opslagsværker,  værktøjer, 
spil

 •  Lærer til lærer – fx årsplaner, 
læringsforløb, metodebeskrivel-
ser, pædagogiske indlæg/artikler, 
vejledninger.

I dag er der registreret 21.500 lære-
midler fra professionelle producenter 
og 4.200 inspirationsmaterialer, som 
lærere har lagt op for at videndele 
med kolleger. Materialeplatformen har 
ca. 9.000 unikke besøgende pr. uge.

Materialeplatformens rolle i 
projekt It i folkeskolen
I de digitaliseringsinitiativer, som 
regeringen og kommunerne har aftalt, 
spiller digitale læremidler en stor rolle 
som middel til at øge digitaliseringen 
af undervisningen i folkeskolen med 
henblik på at gøre undervisningen 
bedre, diffentieret ift. den enkelte elev 
og effektiv. Regeringen har derfor afsat 
500 mio kr. til at støtte it i undervis-
ningen. Hovedparten går til at støtte 
skolernes indkøb af digitale læremidler  
i form af tilskud til indkøb, så købekraf-
ten øges, og alle aktører på markedet 
aktiveres i konkurrence.  Fra centralt 
hold har man fastlagt nogle tilskudskri-
terier og peget på ønskede retninger 
for udviklingen af digitale læremid-
ler; men det er lærerne, skolerne og 
kommunerne, der gennem deres køb 
dirigerer den fremtidige udvikling. 

Det skal også være nemmere for læ-
rerne og eleverne at finde og bruge 
disse gode digitale læremidler. Der 

Materialeplatformen

er stor politisk fokus på at fremme de 
aktører, der er på markedet. Parterne 
bag It i folkeskolen lægger vægt på, 
at dedikerede, markedsbaserede 
distributionsplatforme kan gøre det 
nemmere for skolerne at finde og 
håndtere deres digitale læremidler. 
De er tænkt som systemer, der bru-
ges i skolernes daglige undervisning.

UNI•C påtager sig fortsat en central 
rolle med Materialeplatformen. Pro-
ducenterne behøver kun registrere 
deres titler ét sted, og Materialeplat-
formen sørger så for automatisk at 
levere alle beskrivelserne af titlerne 
videre til de private og offentlige 
aktører, der udvikler services og pro-
dukter til skolerne. 

Materialeplatformen fungerer yder-
mere som Projekt It i folkeskolens 
forlængede arm og foretager en 
kontrol af alle de registrerede digitale 
læremidler til folkeskolen, om de 
opfylder de krav, som projektet stiller 
til læremidlerne, for at skolerne kan 
få tilskud fra staten til at købe dem.

Ved siden af Projekt It i folkeskolen 
følger Materialeplatformen fortlø-
bende sin forpligtelse til at være den 
centrale oversigt for alle de andre 
undervisningsområder, og alle lærere 
fra folkeskolerne er naturligvis fortsat 
mere end velkomne brugere.

Materialeplatformen.emu.dk
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Lokalkreds Hovedstaden, Lokalkreds 
 Nordsjælland og PCK...

Pensionistfraktionen

indbyder herved til konference fra d. 20.-22.  november 
2013 på Hotel Skjalm Hvide, Bygaden 1, Jørlunde, Slan-
gerup.

Mød Rune Lykkeberg, redaktionschef på Information, 
Marianne Stendell, Region Hovedstadens Uddannelses- og 
Forskningsudvalg, Thomas Jensen, fagkonsulent, Karen 
Fransen, skolebibliotekar, Anette Øster, redaktør på Høst & 
Søn, Claus Damgaard, skuespiller, Morten Jensen, skole-
bibliotekar og didaktikstuderende, Torben Nielsen, pæda-
gogisk konsulent, Kirsten Vinderskov, kanalredaktør og chef 
for børneredaktionen Ramasjang og DR Ultra - og tag med 
på besøg på Karen Blixens ”Rungstedlund”.
Se detailprogram på DSA´s Medlemskonference på Skolekom.

Tilmelding senest d. 7. september 2013 –  
E-mail: addy.petersen@skolekom.dk – Addy Petersen,  
tlf. 21 60 84 46 – Husk at notere: navn, cpr., skole/kom-
mune, medlem af lokalkreds, CVR og EAN-nr. Optagelse 
på konferencen sker fortløbende.

Addy Petersen
Anna Barbara Bach
Lisbeth Johansen
Kent Poulsen

… indbyder til
Årsmøde 2013, 24. – 25. september i Silkeborg:
Indkvartering på Hotel Dania. Kaffe, te, kage ved ankomst.
Guidet klassisk byvandring. Årsmøde. 3 retters middag i hotellets restaurant.
Billedforedrag, ”Fiskere, bønder og købmænd langs Gudenåen”, ved Erik 
Hofmeister. Sejltur på Gudenåen. Frokost på Svostrup Kro. 

Tilmelding og betaling til Stig Bergmann, stig.bergmann@skolekom.dk,  
senest d. 2. juli. Pris 1.150 kr. for medlemmer og 1.250 for samlevende  
ikke-medlemmer.
Danmarks Skolebibliotekarer yder tilskud til årsmødet. Detaljeret program/
indbydelse sendes til alle medlemmer pr. mail.

Venlig hilsen

Stig Bergmann
Grete Søbye
Jørgen Kristensen
Frank Gudman
Torben Larsen 

Advokater for deres 
børn

”Derfor ser vi forældre, som 
ringer til barnets lærere ved 
den mindste konflikt og be-
der læreren gå ind i sagen, 
og jeg møder mødre, som 
er blevet ringet op af andre 
mødre, som vil have dem til 
at hjælpe med at finde en 
løsning på en banal konflikt 
i en børnegruppe. Barnet 
ville lære mere, hvis mor 
eller far tog en snak om det 
hændte og drøftede, hvad 
man kunne gøre næste 
gang, det eksempelvis op-
levede drillerier.”

(Familievejleder Lola  Jensen 
til Else Marie Nygaard  
i ”Kristeligt Dagblad”  

d. 4. maj 2013)

"SIGTATET"

 
                            (KORT) 

 

Hotel Skjalm Hvide 
Bygaden 1, Jørlunde, Slangerup 
Bus 600s fra Roskilde og Ølstykke 
holder ved døren. 

Konferenceudvalg: 
PCK:      Addy Petersen Lokalkreds Hovedstaden: Anna Barbara Bach  Lokalkreds Nordsjælland: Lisbeth Johansen Lokalkreds Nordsjælland: Kent Poulsen  

Pris:    
Medlemmer: 3695,00 kr    
Andre:  3995,00 kr      
 
Tilmelding: Senest d. 7.9.2013  

E-mail: addy.petersen@skolekom.dk Addy Petersen tlf.: 2160 8446 
Husk at notere:  
Navn, cpr, skole/kommune, medlem af lokalkreds, CVR og EAN-nr. Optagelse på konferencen sker fortløbende. 

 
Til medlemmer af Danmarks Skolebibliotekarer, PCK og andre interesserede 

Konference  
D. 20.-21.–22.november 2013 

Pris:
Medlemmer:  3.695 kr.
Andre: 3.995 kr.
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Af Eline Mørch Jensen, cand.mag.  
& Master i Børnelitteratur

Alle synes at Ordet Fanger er 
et fedt projekt og at ideen 
om, at branchen går sam-
men om at øge børns lyst til 
at læse er fantastisk. Allige-
vel har vi ikke modtaget så 
meget som en bøjet femøre.

Ordene er Lars Møllers. Idémanden 
bag og tovholder på læseprojektet 
Ordet Fanger, som er en sammenslut-
ning af private og offentlige spillere 
i og omkring børnebogsbranchen 
der bl.a. tæller bibliote-
ker, foreninger, forlag, 
boghandler, m.fl. Ordet 
Fanger blev sat i søen i 
2011 som et foreløbigt 
treårigt samarbejde, 
hvis overordnede mål er 
at gøre børn og unge til 
bedre læsere. 

- Vi har formået at 
samle alle dele af 
branchen i et historisk partnerskab, 
til glæde for alle parter, men det har 
på én gang vist sig at være både en 
styrke og en svaghed. Det er lidt af 
et paradoks, men fordi vi også har 
kommercielle spillere som forlag, 
boghandler og supermarkeder med, 
er der ingen der vil bakke os øko-
nomisk op, for så kan vi jo bare selv 
finansiere det, siger Lars Møller. 
 - Det er jeg faktisk lidt sur over, for 
jeg synes jo det bør være i alles inte-
resse at vi får sat gang i læselysten 
hos børnene og de unge herhjemme, 
tilføjer Lars Møller. 

Stor optimisme, men…
Optimismen var ellers stor i begyn-
delsen, i 2011 da projektet var i sin 
vorden, bl.a. fordi man fik involveret 
Bibliotek og Medier, som hører under 
Kulturministeriet.
 - Lige som de fleste andre blå-
stemplede de Ordet Fanger, men der 
fulgte desværre ingen penge med. 
Det samme gælder for alle de fonde 
vi indtil nu har søgt: Ingenting. Det 
første halve år havde vi ansat en 
person til at klare det praktiske, og 
håbet var, at vi kunne skaffe midler 
til at forlænge ansættelsen, men 
sådan gik det altså ikke, hvilket vores 
hjemmeside fx bærer et vist præg af, 
erkender Lars Møller.

 Bortset fra de implicerede partner-
nes næsten symbolske årlige kontin-
gent, som dårligt nok dækker omkost-
ningerne til porto, har Ordet Fanger 
stort set har klaret sig ved hjælp af 
frivillig arbejdskraft. Lars Møller selv 
er reklamemand, og hans bureau 
lægger hus til, lige som han og flere af 
firmaets medarbejdere har udarbejdet 
pr-materialer samt en kampagnema-
nual til brug for skoler, biblioteker m.fl. 
med ideer til forskellige lokale aktivi-
teter som fx højtlæsningsarrangemen-
ter og forfatter-autograf-skrivninger i 
storcentre m.m.

Bredt engagement  
- Det er jo den slags, vi kan, som 
reklamefolk, og på samme måde har 
andre partnere bidraget med dét, de 
er gode til. Dansklærerforeningen har 
fx lagt gratis bøger ud i læskure ved 
busholdepladser over hele landet, 
og Føtex og Bilka har kørt spots om 
Ordet Fanger i deres butikker. En 
fuldstændig ubetalelig støtte, for det 
ville jo koste en formue, hvis vi skulle 
betale for det, forklarer Lars Møller. 
 Han tilføjer at al den velvilje og 
presseomtale – mere end tusind 
omtaler af lokale aktiviteter - der er 
blevet projektet til del heller ikke 
kan gøres op i penge. For selv om 
hjemmesiden ikke er fuldt opdate-

ret og der står ”ingen 
kommende begivenhe-
der” har den løbende 
opbakning såvel som 
det lokale aktivitets-
niveau været stort. 
Netop med hensyn til 
hjemmesiden er det 
ellers ærgerligt at det i 
perioder har stået lidt 
småt til med kræfterne, 
efter som det ikke har 

skortet på gode ideer. Fx lancerede 
man fænomenet ”Spørg forfatte-
ren”, hvor skiftende forfattere skulle 
besvare skrivelystne børns spørgsmål 
og give gode råd om det at skrive 
og blive forfatter. En god idé og et 
fint tilbud - problemet var blot at alt 
for få opdagede det og udnyttede 
chancen, efter som Ordet Fanger ikke 
har haft ressourcerne til at rekla-
mere for den. Hermed er ideen givet 
videre, for det er endnu ikke for sent, 
men bare om at gå til tasterne for 
alle børn og unge med en forfatter i 
maven.

”ORDET FANGER” STADIG…

Fra ord til handling

Bag Ordet Fanger står sammenslutningen Dansk Ordforråd, 
der består af: BUPL, Dansk Forfatterforening, Danmarks Biblio-
teksforening, Danmark Skolebibliotekarer, Bibliotek & Medier 
(Kulturministeriet), Kommunernes Skolebiblioteksforening, 
Dansklærerforeningens Forlag, Gyldendal, Rosinante, Politikens 
Forlag, Forlaget Carlsen, Forlaget Alvilda, Turbine Forlaget,  
Forlaget Tellerup, COOP, Dansk Supermarked, Arnold Busck, 
Indeks Retail, Bog & Ide, Boghandleren, Bøger & Papir, Center  
for Børnelitteratur, Nationalt Videncenter for Læsning.
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 - Udover de mange og vidt forskel-
lige lokale aktiviteter over hele landet, 
ja selv syd for grænsen, har vi skabt 
en kæmpe tradition omkring FNs 
internationale læsedag som foregår i 
dagene den 8.-10. september. Hvert 
år opfordrer vi elever fra alle landets 
skoler til at læse højt, skrive og op-
træde med rap og meget mere, hvil-
ket der bl.a. er lagt nogle rigtig sjove 
eksempler på ud på skoletube.dk

Børn elsker eventyr
- Et andet initiativ, vi har haft succes 
med, er den landsdækkende skole-
kampagne, Ordet Fanger afholdt i 
efteråret 2012. Her udskrev vi en 
konkurrence for elever mellem 3. og 
10. klasse, som kunne byde ind med 
deres bud på et nutidigt eventyr. Der 
kom i alt 150 forslag og vi fik kåret en 
vinder, nemlig 3.B fra Grønnemose 
skole i Søborg. 
 - Deres idé og synops om Hr. 
Nisses møde med en fæl bjørn, som 
spiser små børn, er nu med hjælp fra 

forfatteren Sally Altschuler blevet til 
eventyret Hr. Nisses eventyrlige rejse. 
Vinderhistorien står trykt i Eventyr-
samlingen Heksens Briller, som Ordet 
Fanger udgav den 6. juni i år, fortæller 
Lars Møller og tilføjer: 
 - Heksens Briller er vores helt store 
satsning som er blevet til i et tæt 
samarbejde med Dansk Forfatterfor-
ening, Danmarks Biblioteksforening, 
Danmarks Skolebibliotekarer og 
en række af landets førende forlag. 
Ideen bag har været at skabe en 
eventyrsamling anno 2013.

- Noget af det, Danmark er mest 
kendt for er vores tradition for even-
tyr. I Ordet Fanger, syntes vi, at det var 
tid til at gå i de store eventyrforfat-
teres fodspor. Med eventyrkonkur-
rencen ville vi involvere skolerne 
samtidig med at vi - gennem leg og 
læring – kunne være med til at øge 
bevidstheden om det at læse og 
skrive. Og er der noget børn elsker,  
så er det eventyr!

13 eventyr
Skoleklasserne fik tre uger til udvikle 
ideen til et eventyr, beskrive handlin-
gen og rollerne i en synopsis, hvoref-
ter deres bud blev sat til afstemning 
på Palles Gavebod (bibliotekernes 
website til børn og unge) og dermed 
bedømt af eleverne selv såvel som 
af et professionelt dommerpanel. 
Desuden inviterede Ordet Fanger 
forfattere og illustratorer til bidrage 
til samlingen, sådan at Heksens Briller 
i alt er kommet til at indeholde 13 
eventyr med illustrationer af bl.a. 
Tove Krebs Lange, Dorte Karrebæk 
og Touraj Khosravi og tekster af bl.a. 
Hanne Kvist, Annette Herzog og Ken-
neth Bøgh Andersen, hvis eventyr i 
øvrigt har lagt navn til titeleventyret.
 - Vi er rigtig stolte af resultatet og 
håber at den vil blive vel modtaget af 
både børn og voksne. Drømmen er at 
Heksens Briller vil blive en ny klassiker 
i forlængelse af den stolte danske 
eventyrtradition, siger Lars Møller. 
Om læseprojektet Ordet Fanger kom-
mer til at leve længere end året ud er 
endnu en af hans drømme, men på 
nuværende tidspunkt stadig et åbent 
spørgsmål.
 Heksens Briller kan lånes på alle 
landets biblioteker og købes i detail-
handlen for 99,95 kr. Se i øvrigt  
www.ordet-fanger.dk
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Til september 2013 sæt-
ter Golden Days spot på de 
store tanker, der har ændret 
verdenshistorien og hverda-
gen. Festivalen hiver filoso-
fien ud af de vante rammer 
og byder bl.a. på sadomaso-
chisme, fantasy og fodbold 
- set med det filosofiske blik

På med det filosofiske blik 
Hvert år sætter den historiske festival 
Golden Days spot på en historisk 
periode eller et tema. Festivalen har 
undervejs været forbi både renæs-
sancen, 1700-tallet, guldalderen, 
kroppen og troen. I 2012 var fokus 

1950’erne – et populært årti, der blev 
belyst gennem bl.a. foredrag, film, 
byvandringer, fester og debatter hos 
kulturinstitutioner i København og 
rundt om på Sjælland.
 I år går Golden Days festival 
ganske andre veje og krydser hele 
vejen op gennem historien med 
et samlende tema - nemlig filosofi. 
Med festivalen ’Philosophy Now!’ 
sætter Golden Days spot på filoso-
fien som en vigtig ressource, der kan 

bruges til noget 

– også i vores moderne hverdag. 
Festivalen vil hive filosofien ud af de 
vante rammer ved læsepulten - og 
arrangementernes indhold byder på 
bl.a. sadomasochisme, fantasy og 
fodbold, set med det filosofiske blik. 

Filosofiens historie - fra Platon 
til Mindfullness 
Anledningen til festivalen om filosofi er 
200-året for Søren Kierkegaards fødsel, 
der markeres internationalt fra maj til 
november 2013. Filosofi har i dag an-
taget en lang række forskellige former 
- fra virksomhedsetik til mindfullness 
- og mens mange i dag frit jonglerer 
frem og tilbage mellem Syv gode Vaner 
og Kernesund Familie, er deres forbin-
delse til gedigne klassikere som Platon, 
Rousseau og vores egen Kierkegaard 
mere eller mindre gået tabt.
 Golden Days vil med festivalen 
tage den tabte tråd op og byde på 
et overblik over filosofien, set med 
historiske briller. Mennesket har 
brugt mere end 5000 år på at undre 
sig over verden, og det har forsøgt at 
definere dets egen plads i universet. 
De store tanker er blevet skrevet ned, 
delt med andre og ført ud i livet; og 
de har været med til at forme både 

GOLDEN DAYS FESTIVAL 2013

Golden Days tilbyder undervisningsmateriale og undervisningstilbud i 
forbindelse med festivalen om filosofi i september.

Lærernetværk
Meld dig ind i festivalens lærernetværk og bliv opdateret med festivalens 
tilbud til skoler og gymnasier. Du kan få festivalprogrammer sendt direkte 
til din arbejdsplads. Skriv en mail til info@goldendays.dk med dit navn og 
adresse og mærk emnefeltet ’Lærernetværk’. 

Undervisningstilbud fra Skoletjenesten
En række af festivalens samarbejdspartnere tilbyder i forbindelse med festi-
valen særligt undervisningsmateriale til folkeskoler og gymnasier.  
Læs mere på www.skoletjenesten.dk/goldendays

DR skole
DR Skole byder også på undervisningsmateriale, både i forbindelse med 
Kierkegaard-markeringen og i forbindelse med filosofi-festivalen.  
Læs mere om de konkrete tilbud på www.dr.dk/skole

”Golden Days” formidler kultur og historie gennem blandt andet festivaler, 
udstillingskoncepter, digital formidling, trykte udgivelser og historiske 
markeringer. Golden Days stod i 2012 for en stor historisk festival om 
1950’erne og har desuden bl.a. budt på historiske festivaler om 1700-tal-
let, guldalderen og Christian 4.s København - og på særlige temafestivaler 
om tro og om kroppen.
Læs mere på www.goldendays.dk

FAKTA FOR UNDERVISERE 

FAKTA OM GOLDEN DAYS FESTIVAL 

PHILOSOPHY  

NOW! 
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vores fjerne historie - og vores nære 
hverdag. Tænk bare på, hvordan man 
kan spore en lige linje fra Kants ideer 
om ’Den evige fred’ til EU-kravet om 
agurkers krumning - og fra 1700-tals 
sloganet ’Frihed, Lighed og Broder-
skab’ til nutidens hidsige debat om 
kønskvotering og nøgenbadning…
 ’Philosophy Now!’ vil tage fat i 
filosofiens historie fra en ende af, 
og med festivalsporet ’Én filosof 
om Dagen’ byde både kendere og 
nybegyndere på en rask opdatering 
af deres viden. Fra Platon til Foucault 
tager festivalen rundt om i byen fat 
på de store tænkere, og sætter dem i 
perspektiv. Men filosofi påvirker mere 
end den historiske udvikling – nem-
lig vores aktuelle hverdag. Vil man 
derfor selv et dyk ned i filosofiens 
værktøjskasse, kan man følge festiva-
lens debatter, foredrag og alternative 
events, der sætter nutidens dilemma-
er i spil - med det filosofiske blik på.

Over 200 arrangementer  
– oplev bl.a. udstillingen  
’FRIHED!’ På Børnenes Museum
Festivalen finder sted 6.-22. sep-
tember, og der bliver budt på både 
udstillinger, forestillinger, debatter, 
byvandringer, fester – og selvfølgelig 
også en stribe særlige undervisnings-
tilbud. De mange arrangementer 
spænder fra udstillinger af klassisk 
kunst, der bliver set i lyset af idehisto-
rien - til en omrejsende Filosofi-bus, 

der bringer de store tanker ud til 
omegnskommunerne. 
 Hele festivalen åbnes den 6. sep-
tember med en storstilet Antikfest på 
Ny Carlsberg Glyptoteket, hvor græsk-
romersk brydning, Tale-battle om Eros 
og koncert i Søjlehallen vil være dele 
af programmet. Af festivalens store 
udstillinger kan nævnes Arkens Frida 
Kahlo-udstilling, der sætter spot på de 
eksistentielle grundvilkår i værkerne 
hos den symbolistiske mexicanske 

maler – og på 

Statens Naturhistoriske Museum kan 
man spise ’Dinner With Darwin’ og 
smage sig gennem hele evolutions-
historien ved et veldækket bord – fra 
plankton til gris!
For børn og unge lukker blandt andet 
Statens Museum for Kunst og deres 
’Børnenes Museum’ op for særudstillin-
gen ’FRIHED!’, der udforsker friheden, 
som begreb og værdi. Med markante 
værker udfordrer udstillingen børns 
fantasi og tankelyst, som årets 200-års 
fødselar, Søren Kierkegaard, gjorde det. 
Både her og på masser af andre mu-
seer og kulturinstitutioner vil festivalen 
byde på særlige undervisningstilbud til 
både skoler og gymnasier. Vil man vide 
mere om de specifikke tilbud for børn 
og unge, vil festivalens webside www.
goldendays.dk/festival fra maj/juni 
løbende opdatere festivalprogrammet. 

’Philosophy Now!’ er en tvær-historisk tema-festival, der finder sted 6-22. 
september 2013. Festivalen kan opleves i hele København og i en række 
omegnskommuner på hele Sjælland. Anledningen til tema-festivalen er 
200-året for Søren Kierkegaards fødsel, et jubilæum, som markeres både 
herhjemme og internationalt. 
Læs mere på www.goldendays.dk/festival

2013 - Festival om filosofi
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”SKOLEBIBLIOTEKET” FÅR NY REDAKTØR FRA 1. JANUAR 2014

v/ Bent Rasmussen, redaktør af 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Den nye redaktør fra 1. janu-
ar 2014 hedder Eline Mørch 
Jensen og er født i Birkerød i 
1964. Hun er mor til Rosa på 
12 år, tvillingerne Jonathan 
og Vitus på 10 år og gift med 
deres far, Henrik Ib Jørgen-
sen, direktør i Muskelsvind-
fonden. 

I 2011 blev hun Master i Børnelittera-
tur ved Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet med en meget flot karakter 
for masterprojektet ”Hele verden ind 
i børneværelset” om tendensen lige 
nu til at bringe den store verden, og 
navnlig børns forhold i fjerne, fattige 
og fremmedartede egne af verden, i 
øjenhøjde med danske børnelæsere. 
Det skrev hun to glimrende artikler 
om i ”SKOLEBIBLIOTEKET Nr. 2-2012 
med titlerne ”Børnebøger bygger 
bro” og ”Formidling af det fremmed-
artede”, og hun har siden da skrevet 
en række fine artikler til bladet. Hun 
har i øvrigt også skrevet artikler til 
”BOGMARKEDET”, ”Weekend-avisen”, 
Tidsskriftet ”Social Kritik”, m.fl.
Eline Mørch Jensen er cand. mag 
fra Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab ved Københavns 
Universitet med specialet ”Den lit-

terære righoldighed – Set i lyset af 
den øgede konkurrence på bogmar-
kedet” i 2006. Hun studerede mellem 
1997-05 - dog afbrudt af barsels- og 
forældreorlov – med vægten lagt på 
litteratur og formidling, bl.a. orga-
nisationsteori inkl. tre måneders 
praktik på Samlerens Bogklub, hvis 
hjemmeside og medlemsblad hun 
skrev til og redigerede.
 Efter endt uddannelse har Eline 
Mørch Jensen arbejdet freelance som 
journalist, forfatter og redaktør. I 2010 
modtog hun et arbejdslegat fra Sta-
tens Kunstråd for at skrive en bog om 
Cambodjas opgør med fortiden under 
Khmer Rouges regime 1975-79. Forud 
for skriveprocessen lå måneders re-
search og diverse interviews foretaget 
under en rejse til landet støttet af hhv. 
Danida og Dansk Forfatterforening. 
Hun har desuden skrevet artikler 

herfra til bl.a. Red Barnet, DIIS (Dansk 
Institut for Internationale Studier), 
Undervisningsministeriets Undervis-
ningsportal EMU, m.v.
 Engang sidste år mailede den æl-
dre redaktør og Eline Mørch Jensen 
sammen om forskellige ting & sager, 
og på et tidspunkt skrev hun, at 
hun syntes, jeg måtte have verdens 
dejligste job. Det bekræftede jeg 
hende omgående i og mailede mine 
præmisser til hende. Det afskræk-
kede hende ikke, og hun indsendte 
en ansøgning og er nu klar til at være 
”føl” fra 1. august og redaktør fra 1. 
januar 2014. Som det fremgår oven-
for, er det en yderst kompetent og 
dygtig person, der indtager redaktør-
stolen fra nytår 2014. Den snart fhv. 
redaktør ønsker hende alt mulig held 
og lykke med jobbet. Det skal ikke 
skorte på opbakning herfra!

Eline Mørch Jensen,  
ny redaktør på ”SKOLEBIBLIOTEKET”

 •  Sigøjneren i os. 23 samtaler med skandinaviske sigøjnere, Borgens Forlag 
1993. Om skandinaviske sigøjneres forhold, identitet og kultur.

 •  Romanen Rosas vej, Borgens Forlag 1998. 
Omhandler en ung sigøjnerkvindes flugt- og 
udviklingshistorie gennem et krigshærget 
Europa 1943-44.

 •  Afvist. Asylansøgere i Danmark, Red: Eline Mørch 
Jensen, Tiderne Skifter 2009. En hvidbog om 
Danmarks asylpolitik inkl. eksempler på asylan-
søgeres cases samt gennemgang af regler og 
vilkår på områder som sundhed, jura, økonomi, 
menneskerettigheder m.v.

Eline Mørch Jensen har udgivet: 
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v/ Bent Rasmussen, redaktør af 
 ”SKOLEBIBLIOTEKET”

Vær med i 
”SKOLEBIBLIOTEKET”s 
sommerkonkurrence. Der 
er gode præmier på spil. 
Førstepræmien er 3 fl liflig 
hvidvin og trøstpræmierne 
er 2 signerede eksempla-
rer af Sanne Munk Jensens 
strålende ungdomsroman 
”Arangutang” (Gyldendal, 
2012).

Hvem har sagt?

SOMMERKONKURRENCEN 2013

Læs!
”There are worse crimes than 
burning books. One of them is 
not reading them.” 

(Ray Bradbury (1920-2012), 
amerikansk science  

fiction forfatter)

"SIGTATET"

Send din besvarelse til bent.ras@
stofanet.dk senest d. 10. august 2013.  
Der vil blive trukket lod mellem de 
rigtige besvarelser.

Rigtig god sommerferie!

?
?? ?

?
??

?

? ? ?
??

??Hvem har sagt følgende?
Frygt for at blive hellig
”Dybest set er jeg en tvivler. Samtidig er jeg åben og nysgerrig over for den 
virkelighed, der er større end os. Problemet opstår, når man bliver hellig og 
får travlt med at fortælle andre om sin tro. Det bliver nemt så messiansk, 
når folk træder frem, som om de har set lyset. De gør i mine øjne verden 
mindre. Derfor er noget af det, som jeg frygter allermest i livet, at blive 
hellig.”

Er det?

1: Manu Sareen, kirke- og ligestillingsminister

X: Jens Blendstrup, forfatter

2: Marianne Jelved, kulturminister
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Ved første øjekast ser hver-
ken ”Røvrendt” af Ulla Ras-
mussen eller ”En del af mig” 
af Palle Scmidt ud af meget. 
Man skal dog ikke lade sig 
snyde af bøgernes få sider 
og store bogstaver, da beg-
ge forfattere formår at skabe 
hvert sit dystre teenage-
univers. 

Palle Schmidts ”En del af mig” er den 
mest skæve og dunkle af de to bøger. 
Hovedpersonen Camilla føler sig 
ret alene i sin klasse – hvis det ikke 
var for Mia, ville hun slet ikke have 
nogen venner. Camilla er den usikre, 
stille pige, der ikke tør sige nogen 
imod, hvorimod Mia komplimente-
rer hende perfekt med sin komplet 
anarkistiske opførsel. Det er kun, når 
Mia giver Camilla et skub i ryggen, 
at der sker noget. Mia snakker heller 
ikke med de andre piger i klassen - 
faktisk kigger de bare mærkeligt på 
Camilla, hvis hun engang imellem 
nævner Mia. For hun findes nemlig 
kun i Camillas bevidsthed. Palle Sch-

midt maler et klart billede igennem 
de to modsætninger, hvordan man 
kan være to forskellige personer, og 
hvor svært det kan være at opdage 
det - og så især når man er et ungt 
menneske.

Ulla Rasmussens ”Røvrendt” er hand-
lingsmæssigt mere ordinær. Dog 
kan siderne næsten ikke rumme al 
den vrede, der bliver skabt. Magnus 
er netop blevet droppet af Emma, 
hvilket så betyder, at han skal alene 
på skiferie med sin mor. Og altså – 
som om han gider det. Men af sted 
kommer de alligevel. Efter moderen 
møder sin gamle studieflirt, Flem-
ming, bliver ferien kun endnu værre, 
end Magnus havde forestillet sig, 
for slet ikke at tale om mødet med 
Flemmings datter, Anna, der er 
endnu vredere end Magnus. Det hele 
eskalerer en stormfuld nat, hvor både 
forældre og teenagere er ved at falde 

fra hinanden. Magnus kan ikke skelne 
sandheden fra løgnen og ender med 
at blive trådt over fødderne igen. 
Men i det mindste har han fået hår på 
brystet!

Begge bøger er korte, spot-on , let 
læselige men samtidig med mas-
ser indhold. Så det er lige før, at der 
næsten ikke er nogen undskyldning 
for ikke at læse dem.

”En del af mig” (Zoom On)
Palle Schmidt
Forlaget 
 Forum, 2013 
64 sider

”Røvrendt” (Zoom On)
Ulla Rasmussen
Forlaget 
 Forum, 2013 
99 sider
NB: Fås også 
som e-bog

”JEG HAR LIGE LÆST…”

Ulla Rasmussen (f. 1961) er 
uddannet pædagog og har 
igennem mange år arbejdet som 
freelance historiefortæller og 
billedkunstner. Hun debuterede 
i 2006 med en serie gyserbøger 
for mindre børn.

Palle Schmidt (f. 1972), selvlært illustrator, tegneserietegner og forfatter. Var 
med til at starte rollespilsmagasinet ”Fønix” som illustrator og skribent. Har 
studeret engelsk og filmvidenskab på Københavns Universitet samt læst på 
arkitektskolen og senest Filmskolens manuskriptlinie. Har siden 1998 levet 
af illustration til bl.a. bøger, magasiner og workshops. Kendt for rollespillet 
”Fusion” samt egne graphic novels, hvoraf to er udgivet i USA.

”Røvrendt” og 
”En del af mig”



23

Af Hans-Jørn Riis, skolebiblioteks-
konsulent i Silkeborg Kommune

For nyligt viste DR1- en 
række udsendelser, der sam-
menligner en dansk og en ki-
nesisk klasse. Her kunne man 
bl.a. helt nøgternt konstatere, 
at danske elever nogle gange 
har alt for mange fokuspunk-
ter i læringssituationen. Det 
ser ud til, at det er sværere 
for danske elever at komme 
i gang med en opgave og 
efterfølgende holde fokus.

Kineserne vandt i de fleste discipliner. 
Men på ét punkt skilte den danske 
klasse sig ud. Det viste sig, at den 
danske klasse havde både en større 
top og bund end den kinesiske. Det 
rejser mange spørgsmål, men ikke 
helt enkle svar. Kan vi hæve bunden? 
 Sammen med skoleledere og læ-
rere blev vi inviteret til Kina for at lave 
et oplæg om undervisning og læring 
i skolen i Danmark. Lærere fra andre 
kinesiske skoler blev inviteret, og 
der var stor interesse og spørgelyst. 
Det gør også os mere skarpe på at 
forholde os kritisk til egen praksis.

Kina og Danmark kan lære  
af hinanden
Fra besøg i Kina er min klare over-
bevisning, at vores tilgang til læring 
interesserer og inspirerer. ”Hvis du 
ser noget, som du mener, vi kan gøre 
bedre, vil vi gerne vide det,” var den 
holdning, vi blev præsenteret for.
 Uanset store kulturelle forskelle og 
traditioner er det gavnligt for begge 
parter at sætte systemer og metoder til 
diskussion. Vi ønsker ikke kinesiske sko-
leforhold for vore børn, men vi kan med 
sikkerhed lære noget af et folk med en 
5000 år gammel tradition bag sig.

Overfladisk søgekultur 
 hæmmer fordybelsen
I Danmark er vi bl.a. udfordret af 
hastighed og overfladiske oplevelser. 
Det resulterer ofte i en manglende 
evne til at fordybe sig. Statistikken 
ud for anvendelsen af f.eks. SkoDa og 
EMU kontra Google viser, at elever 
sjældent når længere end til Google. 
Vi oplever ofte, at der skal overta-
lelse til, for at eleverne bevæger sige 
ud over Google. Ja, måske også for 
voksne? 
 At få kvalificeret informations-
søgning og faglig fordybelse tilbage 
på skemaet udgør en af de store 
udfordringer i den kommende tid. 
Læringscentret kan være med til at 
løfte disse. Det kan være nødvendigt 
at være mere tydelig i struktur og 
læringskultur– sæt dagsorden.

Læringscentre kan højne 
 kvaliteten af læring
Professor Sven Erik Nordenbo skriver: 
”Der er tre kompetencer, du skal be-
sidde for at være en god lærer: Faglig 
kompetence, relationskompetence 
og ledelseskompetence”. 
 Den betragtning kan uden besvær 
overføres til en læringscentermed-
arbejder. Derfor er det lige så vigtigt 
at tænke i læringscenterledelse som 
klasserumsledelse. Man skal selv-
følgelig ikke glemme dialogen med 
kollegerne om læringscentrets rolle 
og funktion. 
 Målet er at gøre eleverne uafhæn-
gige og selvstændige i deres læring. 
På den anden side er der behov for 
at øge brugen af læringscentret. Det 
kan vi gøre ved at lukke dem ind i 
planlægningen, give ansvar for om-
råder og lade dem deltage i konkrete 

opgaver, når de alligevel er der. Det 
gælder såvel praktiske som pædago-
giske opgaver. 
 Mediepatruljerne er oplagte 
medspillere at inddrage til at få det 
til at ”ose” af læring og med til at 
opbygge traditioner for arbejdskultur 
i læringscentret.
 Vi kan gøre endnu mere for læ-
ringslysten ved at lave studierum/mi-
kroområder/produktionsmuligheder 
i forhold til forskellige projekter og 
læringsstile.
 De mindste elever er et godt 
udgangspunkt for opdragelse til 
at arbejde i læringscentret. På den 
måde kan vi være med til at skabe de 
gode arbejds- og læringsvaner. 

Elevinddragelse skaber bedre 
resultater
Silkeborg kommunes vision for 
læringscentrene udløb sammen med 
skolepolitikken i 2012. I efteråret 
2012 vedtog byrådet ”Læring og 
trivsel”-politikken for 0 – 18 år. 
 Fælles elevråd var inddraget i 
processen – en fantastisk og inspire-
rende oplevelse at arbejde sammen 
med elever i en demokratisk proces. 
Eleverne er meget optaget af at have 
medindflydelse og blive hørt.
 Børne og Unge-udvalget vedtager 
derudover snart en ny ”It strategi 
0 - 18 år”. Vi arbejder ligeledes på, at 
Elevråd/Fælles elevråd inddrages i 
udarbejdelsen af næste visionspapir 
for læringscentrene. I lighed med 
elevinddragelsen på andre områder 
har vi set en stor kvalitet i at arbejde 
sammen med elever på overordnede 
strategiske områder.
 God arbejdslyst med fremtidens læ-
ringscenter! – Det kan kun blive godt.

”KONSULENT-KLUMMEN”

Inspirerende oplevelse  
at arbejde sammen med elever!
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Flere funktioner i Superbog
Superbog kan nu også bruges på børnenes iPads, og har samtidig 

fået både opdateret designet og fået flere funktioner. Bl.a.:

• Interaktive opgaver til alle bøger

• Ny søgefunktion, hvor emne og lix kan kombineres

• Nye lærerfunktioner.

Har I allerede Superbog, får I automatisk den nye version.
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Superbog 
på iPad!

NYHED

Superbog er et online-bibliotek med 

adgang til over 250 letlæsningsbøger, 

der kan bruges til læsetræning og 

læseop levelser – i skolen som i fritiden. 


