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Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2016

Den islandske forfatter Arnar Már 

Arngrímsson (f. 1972) blev årets 

modtager af Nordisk Råds børne- og 

ungdomslitteraturpris 2016 for bogen 

Sölvasaga unglings (”Sølvi, sagaen om 

et ungt menneske”) ved Nordisk Råds 

prisuddeling i november i København. 

Arnar Már Arngrímsson voksede op i 

Akureyri. Han er uddannet i islandsk

litteratur ved Islands Universitet og i 

tysk litteratur ved Universitetet i Köln. 

Han har arbejdet som fisker, oversætter, 

i ældreomsorgen og som gymnasielærer 

i Akureyri. 

Uddrag af Bedømmelseskomitéens 

begrundelse:
”Vinderbogen handler om en moderne 

teenager og de udfordringer, han må 

slås med. Problemerne virker bekendte, 

men den unge fyr er noget for sig. Det 

lykkes forfatteren i sin debutroman at 

skabe en person som er interessant, 

underholdende, irriterende, søgende 

og fascinerende. Kulturverdener støder 

sammen i fortællingens sprog, teksten 

er en livlig blanding af de unges jargon 

og den ældre generations skriftsprog. 

Læseren følger hovedpersonen 

igennem stormfulde eksistentielle 

kriser, som viser, hvor svært det er at 

navigere igennem puberteten uden at 

støde på grund…”

Ny forskningsrapport
fra DrengeAkademiet
”Efter DrengeAkademiet har jeg givet skolen en 
ny chance. Jeg rækker hele tiden hånden op, og 
jeg er blevet meget hurtigere til at læse,” siger 
14-årige Mads Vilner Jensby, som brugte 2 
uger af sin sommerferie på at deltage i
LøkkeFondens DrengeAkademi med flotte 
faglige og personlige resultater.
Igen i år kan LøkkeFonden offentliggøre 
markante faglige resultater i kølvandet på 
sommerens DrengeAkademi. På en to ugers 
læringscamp i sommerferien har 95 drenge i 
alderen 14-16 år opnået markant faglig 
fremgang: 1,4 læringsår i stavning, 3,4 
læringsår i læsning og 3,0 læringsår i 
matematiske færdigheder.
Mange er nysgerrige på ’hemmeligheden’ 
bag DrengeAkademiets resultater, men 
sandheden er – iflg. forlagets 
pressemeddelelse – at der ikke kun findes 
én hemmelighed eller én metode. 
LøkkeFondens vision er både at hjælpe 
drenge på kanten ind i fællesskabet og at 
udvikle læringsmetoder, der understøtter 
intensive læringsforløb. 

DrengeAkademiet

Mere om LøkkeFonden og 
DrengeAkademiets resultater på:
www.loekkefonden.dk
Forskningsrapporten kan tilsendes – kontakt 
Kristina Sørensen (krs@akademisk.dk). 

Nordisk Råds Litteraturpris 2016
Den svenske lyriker Katarina Frostenson modtog Nordisk 
Litteraturpris 2016 for digtsamlingen ”Sånger och formler” 
ved Nordisk Råds prisuddeling i Danmarks Radios Koncerthus 
i november 2016. 
Fra begrundelsen: ”Katarina Frostensons diktsamling ”Sånger 
och formler” är en berättelse om livets fysiska och själsliga 
avslöjanden, om det lilla i det stora och om människan i världen. 
I hennes dikter – till synes snäva, men i själva verket mycket 
rymliga – sker det konstanta förvandlingar, där livets 
mångfacetterade märkvärdighet gestaltas.” 

YA-romankonkurrence
I juni 2015 udskrev Forlaget Carlsen 
YA-romankonkurrencen, NYE STEMMER. 
Siden har dommerpanelet læst,
diskuteret, genlæst og sluttelig – meget enigt 
– peget på vindermanuskriptet.
For enden af din pegefinger af 

 (f. 1972). 
For enden af din pegefinger er en rå og gri-
bende roman om at blive forelsket i den for-
kerte og betale prisen for at følge sit hjerte. 
17-årige Sheherazade føler sig klemt imellem 
sin mors ’forventninger om, at hun skal være 
en god muslimsk pige, og sine klassekam-
merater, som lever et helt andet liv. For at 
holde sig oven vande skriver hun fanzines (af 
fan + magazine, red.) om de ting, hun oplever 
som flygtning i Danmark, selv om hendes 
mor insisterer på, at hun ikke skal skrive, men 
være læge. Hendes far bakker hende op, men 
da han bliver indlagt med hjerteproblemer, 
bliver det sværere for Sheherazade at holde 
til presset.
Så møder hun den jævnaldrende Thea, og 
pludselig åbner der sig en helt anden 

verden. Sheherazade kan ikke lukke øjnene 
for, at hun er forelsket, men er hun parat til at 
betale prisen?
Romanen er illustreret med sider fra 
Sheherazades fanzines – produceret af Sune 
Ehlers.

Dommerpanelet bestod af: 

og forfatter)
 

Forlaget Carlsen)

 
Weekendavisen)

Madsen (fra 
boghandler-
kæden Arnold 

(forfatter og
bibliotekar).
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Deadlines:

Nr. 2: 1. februar (udkommer primo marts)
Nr. 3: 1. marts (udkommer primo april)
Nr. 4: 1. april (udkommer primo maj)

Status over året der gik 

Artikler i LæringsCentret dækker ikke 
nødvendigvis redaktionens og/eller Pædagogisk 
LæringsCenterForenings synspunkter.
Forside: Patrick Steptoe 

 Skriftligt via hjemmesiden på 
www.plcf.dk.

 Opkræves én gang årligt i oktober.
 Skriftligt 

via hjemmesiden (PLCF.dk)
 Skriftligt via 

 hjemmesiden (PLCF.dk) eller direkte til 
 laeringscenterforening@dansklf.dk.

LEDER

Hjemmeside: www.plcf.dk
E-mail: plcf@outlook.dk

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

Tel (privat): 2329 6263
Tel (arbejde): 3366 4100
birgitte.reindel@skolekom.dk

Anne Foverskov
anne.foverskov@skolekom.dk

kirsten.bundgaard.lassen@skolekom.dk

Steen Juul Møller
steen.juhl.moeller@skolekom.dk

Karin Kjeldsen
karin.kjeldsen@skolekom.dk

Stokkemarkevej 19, 2730 Herlev
Tel (privat): 2254 5456
Tel (forening): 51 95 6777
stig@bergmann.st

PLCFKom@dansklf.dk

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

Næste nummer af LæringsCentret 
udkommer primo marts 2017.

Udkommer 8 gange årligt.

CS Grafisk A/S

Randi Solvang fra Søborg, som i øvrigt også 
skriver bøger, nemlig LæsLydret-serien fra 
Special-pædagogisk forlag. Stort tillykke – der 
er et par boblende flasker Champagne på vej! 

portrætter af 10 danske forfattere fra

Kirsten Middelboe og Grete Søbye. 

Se de rigtige løsninger på medlemskonferencen 
på Skolekom. – Godt nytår!

Selv om det i læsende stund er en måned siden, vi sprang ind i det nye år, er der 
i skrivende stund endnu nogle timer til den store aften. Jeg vil derfor benytte 
lejligheden til at kigge tilbage på året, der er gået og gøre en slags status for 
vores forening.

Der har været både positive og negative elementer for foreningen i 2016. 
Lad os starte med det negative. Vi har haft medlemstilbagegang. Det har vi haft 
i flere år, så vi prøver selvfølgelig at undersøge årsagen til nedgangen, så vi kan 
prøve at stoppe den. Der er imidlertid flere årsager, og mange af dem kan vi ikke 
gøre så meget ved. En af dem er alderen på vores medlemmer. Mange nærmer 
sig efterløn eller pensionering, og det er ikke alle, der ønsker at vedligeholde 
medlemsskabet, når først de har trukket sig tilbage, selvom medlemsskabet 
kun koster det halve som pensionist. Der er også en del medlemmer, der skifter 
arbejdsfunktionen ud med en, der ikke indeholder tilknytning til et pædagogisk 
læringscenter, og endelig er der medlemmer, der ikke efter indførelsen af lov 
409 ønsker selv at betale for medlemskab af en fagfaglig forening, og hvis 
arbejdspladsen ikke vil betale, resulterer det i en udmelding.
En anden udfordring, vi har haft i år, er besættelse af pladserne i vores 
landsstyrelse. På repræsentantskabsmødet fik vi kun fyldt én plads ud af fire, 
så vi har nu en landstyrelse bestående af fem personer mod normalt otte. Det 
er rigtig ærgerligt, for vi har mange opgaver, vi gerne vil løse bedst muligt, og 
vi vil gerne nå endnu længere ud, end vi gør i dag. Igen gætter jeg på, at det 
er denne større skelnen mellem arbejdsliv og fritidsliv, der er kommet med lov 
409, der har en betydning, men jeg tror også en del af årsagen kan findes hos 

deltagelse i møder. Nogle kræver betaling for en hel dag, hvis man skal have fri 
efter kl. 12, og det er ikke rimeligt. 
En måde at imødegå dette er ved at samarbejde med Skolelederforeningen, så 
deres medlemmer oplever det positive ved de faglige foreninger. Og det fører 
mig til nogle af de positive ting, der er sket i året, der gik. Vi havde på vores 
formandsmøde besøg af næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas 
og kontorchef Anders Andersen fra det, der dengang hed Ministeriet for børn, 
undervisning og ligestilling. Det resulterede i, at ministeriet gik i gang med at 
planlægge en temakonference, hvor også Danmarks it- og 
medievejlederforening og Kommunernes Landsforening trådte ind som 
samarbejdspartnere. Det blev til to temakonferencer, en i øst og en i vest, og de 
løber af stablen i marts måned. 
En anden positiv ting er, at ministeriet har inviteret os til at deltage i flere 
sammenhænge end normalt. Vi blev inviteret til at deltage i nogle workshops 
i projektet ’Lettere adgang til digitale læringsressourcer og læringsforløb via 
udvikling af fælles standarder og metadata’. Vi blev også inviteret til at deltage 
i følgegruppen for it i undervisningen, og vi er blevet inviteret til at være med 
til et oplæg på Danmarks Læringsfestival. Jeg tillægger disse invitationer den 
betydning, at det er gået op for flere, at vi som forening gerne vil dække hele 
området, - at vi spænder vidt, når vi taler om det pædagogiske læringscenter. 
I disse sammenhænge deltager vi omtrent altid sammen med Danmarks it- 
og medievejlederforening, og det fører mig til endnu en positiv ting ved det 
forgangne år. Vi arbejder nu endnu tættere med it-vejlederne, og vi er begyndt 
at drøfte, hvordan vi på længere sigt kan slå os sammen til én forening for 
PLC-området. Dét samarbejde glæder jeg mig meget til at fortsætte i det nye år!
Sammenfattende kan man sige, at selvom der var 
udfordringer i det gamle år, er der også ting at 
glædes over, og dem tager vi med os ind i det nye år.

Alle vores medlemmer, abonnenter og 
samarbejdspartnere ønskes et sent, men ikke 
mindre velment godt og lykkebringende nytår!

Birgitte Reindel, Formand

PS Vi har også medlemstilgang af nye og 
yngre kræfter, hvoraf nogle forhåbentlig 

snart er klar til at tage en tørn i foreningen. 
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Af Birgitte Reindel

I midten af december 2016 var jeg 

styregruppemøde. Invitationen 
kom på initiativ fra styregruppen, 
som synes, det er uheldigt, at 
skoleområdet ikke er repræsenteret 
blandt styregruppens medlemmer. 

lavet vedtægterne for styregruppens 
sammensætning, og i vedtægterne 
er der ikke taget højde for, at det er 
to meget forskellige verdener, 
som skal benytte det samme 
bibliotekssystem. 

Vi kunne på forhånd godt se, at det 
ville være meget usandsynligt, at der 
kom repræsentation fra 
skoleverdenen i styregruppen, så 
jeg henvendte mig allerede inden 
valget og udtrykte vores bekymring 
for, at det blev svært at komme til 

hvis ingen i styregruppen kom fra 
skoleverdenen. Den henvendelse 
blev fulgt op på et møde i september 
måned med projektleder Jesper 
Munch Jespersen og Helle Kolind 
Mikkelsen fra KL, hvor jeg uddybede, 
hvorfor vi fandt det bekymrende, at 
skoleverdenen ikke var 
repræsenteret i styregruppen.

På styregruppemødet var jeg 
inviteret til at komme med et oplæg 

dagens fokus var en workshop om, 
hvordan der fremover skal arbejdes 

Det var mit indtryk i løbet af dagen, 
at alle i styregruppen er meget 
opmærksomme på nødvendigheden 
af at være i tæt kontakt også til vores 
del af systemet. Der var også fokus 
på kommunikation, så alle kan føle 

Derfor besluttedes det at sende 
referater ud af styregruppemøderne 
fremover.

Dagens fokus var på en workshop 
med drøftelse af, hvordan der 
fremover skal prioriteres i de mange 

PLCF og det Fælles Bibliotekssystem

Ny hjemmeside
Da vores tidligere leverandør af hjemmeside har lukket den gren af 
forretningen, har vi nu fået ny hjemmeside. Adressen er stadig den 
samme: www.plcf.dk.

Ny blog
På Folkeskolen.dk har vi nu fået en blog, hvor vi vil skrive løst og fast 
om PLC-området. Her er der mulighed for at kommentere artiklerne, 
og det håber vi, I vil gøre. I kan følge bloggen her:
http://www.folkeskolen.dk/blogs/paedagogisk-laeringscenterforening/

PLCF Kommunikation. Vi har ved årsskiftet lagt aktiviteterne over til 
Dansklærerforeningens Hus, som også står for PLCFs medlemsregister 
og regnskab. Det er PLCF Kommunikation, der står for bladdriften og 
salg af plakater fra PLCFs bogpris samt konferenceadministration. 
Se på hjemmesiden www.plcf.dk under menupunktet PLCF 
Kommunikation eller skriv til plcfkom@dansklf.dk.

N
yt

 i 
20

17

udviklingsønsker. Der vil blive 
nedsat en gruppe, der skal belyse og 
prioritere udviklingsønskerne til 
styregruppen. Denne ’udviklings-
gruppe’ skal bestå af folk fra begge 
sektorer. De kan så bede om 
ekspertbistand, hvis nogle af 

it-viden eller en særlig faglighed). 
Der er lavet en liste over, hvordan 
forskellige slags ønsker skal vægtes 
i prioriteringen. Det er stadig i sidste 
ende styregruppen, der vælger, 
hvilke udviklingsønsker der bliver 
gennemført.

Når det er sagt, så er det også 
sådan, at der er begrænsede midler 
at udvikle for. Der er pt. afsat kr. 2 
mio. pr. år til både drift, vedligehold 
og udvikling, og da drift og vedlige-
holdelse vil spise flere og flere penge, 
vil der være færre til udvikling. 
Man kan så håbe, at der fremover er 
færre elementer at udvikle på. 

Eller man kan forestille sig, at der 
samles flere penge ind. 

Det ligger dog ikke i kortene de 
første år.

Sammenfattende kan man sige, at 
det ikke er sikkert, at vi får alt det, 
vi ønsker os, men at vores område 
bliver inviteret til at deltage i 
udviklingsprocessen.

Tid: Torsdag den 16. marts 2017 
kl. 17:30
Sted: Kystens Perle – 

9000 Aalborg.

http://test.plcf.dk/?page_id=55 
Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, sendes eller 
mailes til formanden senest 
14 dage før generalforsamlingen 
- altså senest torsdag den 
02/03-2017.

Med foreningshilsen
Terkel Jessen Jensen, formand 

terkel.jessen.jensen@skolekom.dk
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DANSK 0-2. KLASSE

Klar til nye tider

Grib elevernes naturlige sprog-undren, og styrk evnen til 
samarbejde og innovation. 

På dansk0-2.gyldendal.dk finder du nu 5 nye sprogforløb, 
hvor eleverne arbejder reflekterende og eksperimenterende 
med kommunikation og sprogforståelse. Bag forløbene står 
Rum for Undren, som arbejder med elevers læring  
ud fra en filosofisk tankegang. 

■  5 nye sprogforløb

■  Styrk elevernes sproglige bevidsthed

■  Sæt fokus på dialog og samarbejde

■  Arbejd innovativt og reflekterende

Se mere på dansk0-2.gyldendal.dk

Mere end 50 
undervisningsforløb
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Af Susanne Rasmussen, seniorkonsulent 
Kommunernes it-fællesskab kombit

Der er forbedringsmulighe-

system, men der er altid  
omkostninger og udfordrin-
ger ved at skifte it-løsninger. 

-
pen i den gode ende. 

I september 2017 blev bibliotekschef 

valgt som styregruppeformand for 

-
system – der også går under navnet 
Cicero. Styregruppen er valgt af de 
96 kommuner, der har tilsluttet sig 

stille op til posten som styregruppe-
formand, bl.a. fordi han mener, at 
han dermed kan bidrage positivt til 

”Styregruppen er den bedste 
mulighed for at præge udviklingen af 
det, der er motoren i bibliotekernes 
virksomhed. Det er vigtigt, at der 
bliver skabt nogle klare prioriteringer, 
og at disse bliver fastholdt ud fra en 
bred ledelsesmæssig vurdering. Det 
vil jeg arbejde for.”

landets kommuner, men er også en 
fælles løsning for folkebiblioteker og 
pædagogiske læringscentre. 
Det har skabt udfordringer, men 
grundlæggende mener Jørgen 

den nye løsning.

professionelt redskab til støtte for 
bibliotekernes kernefunktioner, 
som også kan fremme samarbejde 
og samskabelse mellem skoler og 
biblioteker.”

I forbindelse med valget til styre-
gruppen lød der kritik af, at de otte 
valgte medlemmer alle har baggrund 
i folkebibliotekerne. Det er en kritik, 

han lover, at han vil være lydhør over 
for. Han vil derfor prioritere højt at 
få etableret og vedligeholdt en god 
dialog med skolerne på både PLC- og 
ledelses-niveau.  

Som eksempel på samarbejdet 

formanden for Pædagogisk 

Reindel deltog i styregruppens 
seneste møde. Desuden er 
styregruppen i dialog med 
skolelederne på et mere formelt plan. 
Han mener dog ikke, at man kan 
sige, at PLC’erne er blevet overhørt i 

stedet peger han på organisering som 
en stor udfordring for samarbejdet:

”Når utilfredsheden blandt PLC’ernes 
medarbejdere er større end blandt 
de folkebiblioteks-ansatte – hvorfra 
der bestemt også høres kritik – tror 
jeg, det skyldes den organisatoriske 
placering PLC’erne har i skolever-
denen. Hvor de ulemper, der har 
været i forbindelse med systemskiftet, 
i vid udstrækning er blevet opvejet 

Cicero lover lydhørhed 
over for PLC’erne blandt de deltagende 

kommuner. Alle kommuner, der 
har tilsluttet sig løsningen har en 
stemme i valget om, hvem der 
skal være med i fællesskabets 

otte kommunale medlemmer. 
De nuværende medlemmer af 
bestyrelsen er:

borgercenterchef, Skanderborg 
kommune (formand)

-
tekschef, Aalborg Kommune 
(næstformand)

Odense Kommune

og mediechef, Silkeborg 
kommune

Herning kommune
-

tekschef, Skive kommune

udvikling og drift, Tårnby 
kommune

Systemadministrator, Rebild 
kommune

Desuden deltager vicedirektør 

Det er kommunernes 

er ejet af kommunerne og er 
et non-profit selskab, som har 
til formål at udvikle effektive 
it-løsninger til kommunerne. 

hjemmesiden www.kombit.dk

Formand for styregruppen 
Jørgen Bartholdy
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af en mærkbar økonomisk gevinst 
i folkebibliotekerne, har PLC’erne 
kun mærket ulemperne, mens 
gevinsten er faldet på det generelle 
skolebudget.”

og fortsætter frem til november 2017. 
Udviklingen af løsningen fortsætter 
sideløbende med udrulningen, og der 
kommer nye releases ca. hver anden 
uge. Indtil nu har fokus været på at få 
udrullet de funktioner, der var med i 
den oprindelige aftale. Men til april 
2017 er alle basisfunktioner rullet 
ud, og det bliver tid til at fokusere 
på ændringer og forbedringer af 
løsningen. Her har styregruppen en 
meget væsentlig funktion, da en af 
deres opgaver bliver at prioritere 
ændringsønsker i forhold til ressourcer 
og forventede gevinster.

”For at sikre at prioriteringerne 
tilgodeser alle brugere vil der bl.a. 
blive nedsat et udvalg, der skal 
undersøge de indmeldte ændrings-
ønsker og deres mulige gevinster. 
Dette udvalg vil komme til at bestå 
af medarbejdere fra de pædagogiske 
læringscentre,” fortæller Jørgen 

Han tilføjer, at udvalget som hjælp i 
arbejdet bl.a. vil have resultaterne af 
en spørgeskemaundersøgelse, som 
er gennemført i januar 2017 blandt 

vil der desuden blive gennemført 

er opmærksom på, at der er 

mindst hvad angår brugervenlighed 
og samarbejde med andre systemer 
- mener han, at det grundlæggende 
er en god løsning, som lever op til 
målsætningerne. Og han minder 

om, at der altid er omkostninger og 
udfordringer forbundet med at skifte 
it-løsninger: 

”De uregelmæssigheder, der 
forekommer, ligger inden for 
rammerne af, hvad man må betragte 
som normalt bøvl ved udviklingen 
af så omfattende et system. Ser vi 
på, hvad der er sket med andre store 

i den gode ende. Det er vigtigt, at 
huske at skift af et så betydende 
system altid vil udfordre gamle vaner 
og kendte arbejdsrutiner.”

da et bredt udsnit af de danske 
folkebiblioteker tog initiativ til 
forberedelse af et udbud af et 
nyt fælles bibliotekssystem, der 
samtidig skulle understøtte et 
samarbejde mellem folke- og skole-
biblioteker. 
Kommunernes it-fællesskab 

projektet og mere end 30 
kommuner stillede medarbejdere 
til rådighed for deltagelse i arbejdet 
med udarbejdelse af kravspeci-
fikationen. Det er virksomheden 

Systematic, der leverer løsningen, 
efter at de opkøbte Dantek A/S, 

I dag har 96 kommuner samt 

af løsningen begyndte i 2015 
og vil efter planen være færdig 
i november 2017, når de sidste 
kommuner tager løsningen i brug. 
Den løsning, som kommunerne har 

-

bygget i Systematics system Cicero, 
og man kan derfor høre den omtalt 
under dette navn.

Foto: Colorbox
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Af Lene Pagh, skolekonsulent, 
Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC), 
Aabenraa Kommune

Et nyt bibliotekssystem - To 
udviklingsprojekter:  
”Pilotkommune for det 
fælles bibliotekssystem” og 

I forbindelse med udvikling og 
implementering af det ny biblioteks-
system, Cicero, blev Aabenraa 
Kommune sammen med Horsens 
valgt som pilotkommune. For at det 
hele ikke kun skulle handle om teknik 
og systemer, igangsatte vi et parallelt 
udviklingsprojekt, hvor vi satte fokus 
på, hvordan det ny bibliotekssystem 
kunne bruges til at styrke elevernes 
læring og lærernes undervisning. 

Skole- og folkebiblioteksområdet 
i Aabenraa og Kolding Kommuner 
gik ind i projektet sammen med 
producenten af bibliotekssystemet, 
Systematic.

På skoleområdet fandt vi det 
interessant og udfordrende at skulle 
være med til at udvikle et nyt biblio-
tekssystem, som de fleste skoler og 
biblioteker i Danmarks ville få. 

Vi havde ikke kunnet forudsige 
omfanget af det enorme arbejde 
og det psykiske arbejdspres som 
et totalt ufærdigt bibliotekssystem 
skulle give os det efterfølgende år.

Skolerne i Aabenraa Kommune 

velfungerende bibliotekssystem, hvis 
funktionalitet løbende blev tilpasset 
skolernes behov igennem en 
konstruktiv dialog mellem skoler og 
firmaet Dantek. Som pilotkommune 
var vi meget indstillet på ekstraar-
bejde og videndeling med både 

som efterfølgende konverterede til 
Cicero. 

Virkeligheden blev omfattende mer-

arbejde og tilsidesættelse af alt andet 
arbejde. Grundlæggende funktioner 
i Cicero fungerede overhovedet 
ikke. Selv som pilotkommune burde 
skolerne og PUC først have mødt den 
udgave af systemet, som fulgte et 
halvt år senere, og så ville der  
alligevel have være rigeligt at arbejde 
med. Med det nye system blev vi 
bombet tilbage til stenalderen!

Fra at yde pædagogisk vejledning til 
elever og lærere blev skolebibliote-
karerne tvunget tilbage til skranken 
for at løse administrative opgaver og 
konstante ”workarounds” – 
tidskrævende måder at løse grund-
læggende opgaver på, som systemet 
burde, men ikke kunne klare. 

I dag kan Cicero selvbetjening få 
hverdagen til at hænge nogenlunde 
sammen, men Cicero LMS er endnu 
ikke særlig velegnet til en travl 
skolehverdag med mange børn på 
én gang. Systemet er langsomt og 
tidskrævende, har alt for mange 
klik, er stadigvæk ikke driftssikkert 
nok og kræver alt for ofte personlig 
betjening, hvilket der ofte ikke er på 
skolernes PLC’er. 

Skolerne har brug for et driftssikkert 
system, der effektivt og hurtigt 
kan håndtere bl.a. masseudlån, 
masseprint og masseoprettelser. 

Vores primære behov er ikke at 
kunne se alle kommunens 19 skoler 
på én gang. Det er filialafgrænsning, 
så man i første omgang kan navigere 
på egen skole. Ligesom folkebiblio-
tekerne har også skoleområdet brug 
for at kunne katalogisere fællesskabs-
poster. En rettighed som ikke engang 
skoleområdets kommunale 
superbrugere kan få.

Af positive elementer kan nævnes 
den automatiske hentning og 
opdatering af lånere, et lækkert 

Cicero – en hård fødsel

Fra venstre Tina Schmidt, Jim Højberg, Pelle Sølvkjær Christensen 
(siddende), Lene Pagh, Kirsten Fisker. Foto: Jane Lyngsø Bundgaard.



layout og det samlede overblik over 
funktioner via faneblade.

Vi har desværre oplevet et biblio-
tekssystem, som langt hen ad vejen 
er udviklet til folkebibliotekernes 
behov og ikke til skolernes. Det fælles 
bibliotekssystem blev fra starten 
kaldt et samarbejdsprojekt, men i 
hele processen har det været svært 
at finde forståelse for, at skolerne 
og folkebibliotekerne ikke har helt 
de samme behov i forhold til et nyt 
bibliotekssystem.  

For godt 2 år siden sendte skole- og 
folkebiblioteksområdet i Aabenraa 
og Kolding Kommuner sammen med 
Systematic en ansøgning afsted til 
Slots- og kulturstyrelsens udviklings-
pulje og fik midler til udviklingspro-

-
gere af det fælles bibliotekssystem.  
Et samarbejdsprojekt, hvor det 
faglige grundlag er Folkeskoleloven 
og Fælles Mål for 3.-4.klasse og 5.-6. 
klasse. 

har vi ønsket at styrke børns 
søgekompetencer. Intentionen er, 
at børn skal lære at søge i Cicero 

udvalgte baser som Forfatterweb 
og Faktalink light. Det er dog også 
muligt at anvende andre søgepor-
taler. Vi ønskede at udvikle et 
interaktivt lærings- og oplevelsesspil 
til undervisning og formidling på 
henholdsvis skolernes PLC’er og 
folkebibliotekerne.

Udviklingsprojektet og produktionen 

nu sin afslutning. I februar 2017 bliver 
spillet frit tilgængeligt for alle skoler 
og folkebiblioteker på bl.a. App Store 
og Google Play. 

Level 1 er for 3. klasser og spilles på 
skolernes PLC’er.

Level 2 er for 4. klasser og spilles på 
folkebibliotekerne.

Level 3 er for 5.-6. klasser og spilles 
på skolernes PLC’er.
Der er en faglig progression i de tre 
spil fra start til slut, så børnene 
udfordres og lærer at bruge de 
muligheder, der er i PLC’ernes og 
folkebibliotekernes søgesystemer på 
en mere og mere avanceret måde. 

som er under opbygning:  
www.systematic.com/bibgame

Her vil man bl.a. kunne finde 
navnene på deltagerne i projektet, 
vejledning til selve spillet, uddybning 
af de faglige mål og supplerende 
inspiration til arbejdet med søgning 
og kildekritik. Forfatteren Jim 
Højberg har skrevet spillets 
fortællinger og udgiver sammen 

bøger, som udvider og komplemen-
terer handlingen i spillet. Producent 
af spillet er Pelle Sølvkjær 
Christensen, direktør for Gamecraft. 
På hjemmesiden vil være tekster 
om det teoretiske fundament og 
om projektets evaluering skrevet af 
forsker Carsten Jessen, Lektor, ph.d. 
Center for Uddannelsesudvikling og 
Digitale Medier, Aarhus Universitet. 
Det har været en stor udfordring, at 
bibliotekssystemet og Skoleportalen 

blev meget forsinket. Vi har været 
nødt til at køre en parallel proces for 
at få rettet fejl og mangler i Skolepor-
talen. Processen startede i september 
2015. Her i januar 2017 venter vi 
stadigvæk på helt fundamentale 
funktioner i Skoleportalen. 

Systematic har nu selv valgt at 
prioritere tilretning af søgeportalen, 
så vi forventer en ny forbedret 
udgave her i foråret. Alle kan i øvrigt 
afprøve Skoleportalen på 
www.cicero-web.dk

har været interessant og givtigt. 
Det er mit håb, at det nyudviklede 
læringsspil vil styrke børns 
søgekompetencer på skolerne og 
folkebibliotekerne, og at mange vil 
få glæde af spillet. Mht. udviklingen 
af bibliotekssystemet Cicero og 
prioriteringen af skolernes behov er 
jeg på baggrund af erfaringer indtil 
nu bekymret for fremtiden.  En ny 

repræsentanter for skoleområdet. 
Det er da fint, at formanden for PLCF 
inviteres med til et styregruppe-
møde, men måske skulle man hellere 
have skabt en organisering, hvor 
både skoler og folkebiblioteker var 
repræsenteret - med henblik på et 
ligeværdigt samarbejde i fremtiden.

Foto: Kay Wong
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Af Jesper Holtoug, skolekonsulent i 
Allerød 

For nylig deltog jeg i en 
paneldebat på Københavns 
Hovedbibliotek om ”bogens 
vej til barnet”, arrangeret 

drøftede vi bl.a., hvordan vi 
på bibliotekerne og i skoler-
nes læringscentre vælger 
”de rette bøger” til børn og 
unge.
 
Jeg fortalte her, hvordan skolerne i 
Allerød stadig afholder faste 
materialemøder, stadig skaffer 
materialer hjem til gennemsyn og 
stadig læser disse inden møderne. 
Undervejs i debatten - og flere 
gange siden - blev der spurgt til den 
pudsige, gammeldags måde vi i 
Allerød stadig afvikler materialevalg 
på. Materialemøder er afskaffet de 
fleste steder og erstattet af enten 
færdige materialepakker, af helt 
individuelle, elektroniske indkøb eller 
fælles indkøb foretaget af én enkelt 
person, som beslutter for alle. 

Vi har imidlertid fastholdt en 
hæderkronet, faglig 
bibliotekstradition på skolerne i 
Allerød, mens man efter 
kommunalreformen de fleste andre 
steder har rationaliseret de fysiske 
materialevalg bort.   

Materialevalg på den gamle måde

Her kommer begrundelsen:

På møderne deltager én fra hver 
skole, en HK-medarbejder og jeg 
som skolekonsulent - 8 personer i 
alt. På møderne gennemgås to ugers 

bogudgivelser samt de digitale 
læremidler, der giver anledning til 
drøftelse. Gennemsynsmaterialerne 
har inden mødet været til fordelt til 
gennemsyn i gruppen – typisk  
mellem 4 og 8 bøger til hver pr gang. 
På mødet gennemgås materialerne 
et efter et. Materialerne vises frem, 

Materialeudvalget i aktion. Ét er at læse om 
et materiale, noget helt andet er at se det, 

mærke det og få det genfortalt og vurderet af 
en kendt fagperson, mener Jesper Holtoug.



11

refereres, gennembladres,  
fornemmes og drøftes i gruppen.  
Vi indkøber først materialerne efter at 
have vurderet disse konkret og fysisk. 
Ikke alle køber det samme. Hvert 
læringscenter har sin særlige stil og 
karakter. 

 
HK-medarbejderen markerer, hvem 
der bestiller hvad og hvorledes  
materialerne eventuelt skal mærkes – 
og bestiller efterfølgende  
materialer hjem for alle skolerne.  
 
Det er også HK-medarbejderen, 
som katalogiserer det hele og fører 
løbende regnskab med skolernes 
konti.

Vi bestiller ikke alle materialer til  
gennemsyn, men lægger  
hovedvægten nyudgivelser,  
debutantudgivelser, smalle og sære 
materialer - samt billedbøgerne, for 
det vores erfaring, at disse kun kan 
vurderes kvalificeret, efter at vi selv 
har haft hænder og øjne på dem. 
Også starten på nye serier er det 
vigtigt, vi har til gennemsyn for ikke 
i årevis at hænge på seriebøger af 
tvivlsom kvalitet.De fleste velkendte 
forfattere og de serier, som helt har 
slået deres navne fast, har vi ikke helt 
så meget brug for at nærstudere, 
selvom vi også her af og til tjekker, 
om kvalitetsniveauet stadig holder. 
Kan det virkelig passe, at Palle-bog 
nummer 44 stadig er sjov og  
overraskende? 

Her i efteråret var PLC´erne i Allerød 
ramt af en dobbelt udfordring, idet vi 
både var havnet i en ny, bøvlet  
indkøbsaftale og samtidig skulle 
overgå til det ny, fælles  
bibliotekssystem. Mens vi var ved at 
afvikle det gamle bibliotekssystem, 
kunne vi i flere måneder ikke  
indkøbe materialer. Dette kunne vi 
nok overleve, men det, som viste 
sig at være svært var, at undvære 

gennemsynsmaterialerne. Med ét 
oplevede vi, hvor utilfredsstillende 
det er, at forholde sig til materialer, 
som man kun har læst  
lektørudtalelser og anmeldelser af.

Hos vores tidligere leverandør havde 
vi en virkelig god aftale, som i praksis 
tillod os at returnere alt, som vi ikke 
ønskede at købe - uden omkostning. 
Sådan er det ikke længere. Nu koster 
det dyrt, at returnere et materiale. 
Alligevel har vi besluttet stadig at 
bestille alt relevant materiale hjem 
til gennemsyn, fordi netop de sære, 
usædvanlige og eksperimenterende 
er vigtige at få tjekket selv. Nu er 
gennemsynsordningen er så dyr, 
at vi i stedet har besluttet ganske 
enkelt at indkøbe et test-eksemplar 
af de materialer, vi er i tvivl om. Vi har 
indgået en deal om at skiftes til at 
”aftage skidtet”, når noget slet ikke 
fungerer. Hellere brænde inde med 
nogle uheldige eksemplarer end at 
overse en masse guld.

En uundværlig sidegevinst ved 
materialemøderne er, at en kollegas 
gennemgang af et materiale, som 
rent faktisk er læst eller skimmet og 
researchet gør, at vi bagefter kan  
huske det. Ét er at læse om et  
materiale, noget helt andet er at se 
det, mærke det og få det genfortalt 
og vurderet af en kendt fagperson. 
Ofte får nogle af deltagerne stærk 
lyst til straks at læse materialet, inden 
det sluses ud i samlingen.
For at få de beskedne budgetter til 
at række længere, køber vi desuden 
en hel del materialesæt hjem i 
fællesskab og undgår således, at 
materialer samler støv på de enkelte 
skoler. Også dette sket på  
materialemøderne.

Det stærke ved disse materiale-
vurderingsmøder er, at vi bliver holdt 
fagligt skarpe på det, som rører sig 

på markedet og på hinandens skoler 
og ikke blot lader os styre af gamle 
vaner - eller endnu værre: af andres 
materialepakker, som jo i sidste ende 
blot er deres gæt på, hvad der er 
relevant. 

Af og til placerer vi materialevalg-
møderne på hinandens skoler, og 
forlænger mødet med kaffeslabberas 
for alle på PLC. Kaffeslabberasen er 
uden dagsorden og aldeles frivillig, 
og har til formål, at fremvise  
læringscentrene for hinanden - altså 
simpel pædagogisk turisme.

Tiden til forberedelse er blevet også 
meget mere knap hos os, og der er 
ikke længere tid til at gå i dybden,  
hvilket selvfølgelig har givet 
anledning til en drøftelse af, om vi 
skal fortsætte med at alle læser alle  
materialevurderinger og at alle 
gennemsynsmaterialer har været 
hjemme til vurdering. Der er ikke tid 
til den samme grundighed længere,  
men der er stadig en verden til 
forskel på at have læst nogle udpluk, 
tjekket materialets holdbarhed og 
lækkerhed - eller slet ikke at have set 
det. Derfor fortsætter vi for møderne 
giver os materialekendskab, de  
kvalificerer beslutningerne og de 
øger samarbejdet mellem skolerne. 

Helt gratis er det selvfølgelig ikke at 
afvikle to-timers møder hver anden 
uge. På den anden side, så drejer det 
sig om 8 personer i 40 timer årligt – 
altså i alt 320 timer. Hvis én person på 
hver enkelt skole skulle gennemgå  
materialelister, læse lektørudtalelser 
og anmeldelser, gennemgå visse 
gennemsynsmaterialer samt bestille 
og registrere materialer, så er jeg 
ret sikker på, at man også på hver 
skole ville bruge mindst én ugentlig 
time på dette. Og resultatet ville 
blive mindre kvalificeret, mere 
vanebetonet, og der ville ske flere 
fejlkøb.
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Af Mette Liv Skovgaard, koordinator i 
Nationalt netværk af skoletjenester 

SkoletjenesteNetværk er et 
tilbud fra Undervisnings-
ministeriet og Kulturministe-
riet, der støtter samarbejdet 
om den åbne skole mellem 
skoler, eksterne lærings-
miljøer og kommuner. 
Nye natio-
nale kort-
lægninger 
peger på 
PLCs betyd-
ning for den 
åbne skoles 
succes.

Nationalt 
netværk af 
skoletjenester 
har over de 
sidste to år 
belyst en 
bred vifte af 
muligheder 
for hvordan 
den åbne 
skole sættes i 
spil over hele 
landet. Det 
har resulteret i 
seks nationale 
kortlægninger. I 
kortlæg-
ningerne 
videndeles 
erfaringer om 
samarbejdet 
mellem 
skoleverdenen, 
kommunerne 
og eksterne 
læringsmiljøer 

kunsthaller eller 
forsyninger.

Kortlægningen ”Mål for elevernes 
læring” viser, at 86 procent af de 
eksterne læringsmiljøer har mål for 
elevernes læring i nogle eller alle 
deres undervisningstilbud. Og en 
stor del af dem, der ikke har opstillet 
mål, er i gang med det. 

Kulturinstitutionernes formål med 
at opstille læringsmål er især at 
øge kvaliteten, sikre at lærerne får 

det udbytte, de forventer, og øge 
muligheden for elevernes læring. 
Undervisningsforløb i de eksterne 
læringsmiljøer er dermed blevet et 
endnu mere kvalificeret 
undervisningsmateriale, som 
PLCerne kan distribuere videre til 
lærerne.

Kortlægningerne viser dog også en 
udfordring. Figur 28 illustrerer, at de 

Eksterne læringsmiljøer

 
 

39 
 

Figur 28 
Kulturinstitutionernes/de eksterne læringsmiljøers markedsføring af deres tilbud og PLCernes kilder til 
viden om deres undervisningstilbud 

 
Kilde: Nationalt netværk af skoletjenesters spørgeskemaer til statsanerkendte/statslige museer og eksterne læringsmiljøer, samt til 
PLC-ansatte, 2016. 
Note: Denne tabel er baseret på tallene præsenteret i tabel 22 og 40, bilag 1. 
Note: Kategorierne ”Via kommunen” og ”Via CFU” er i spørgeskemaet til de PLC-ansatte henholdsvis opdelt i kategorierne 
”Kommunens hjemmeside” og ”Nyhedsbrev fra kommunen” samt ”CFUs hjemmeside” og ”Nyhedsbrev fra CFU”. 
Note: Respondenterne havde mulighed for at afgive flere besvarelser til dette spørgsmål. 
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– et undervisningsmateriale til PLC

 
 

34 
 

I figur 23 ser vi  at der er stor forskel  i hvilken grad PLCerne løser de forskellige o gaver relateret til 
realiseringen af den bne skole  hvor formidling af undervisningstilbud til lærerne  som vi neto  har berørt i 
de tre foreg ende figurer  er den o gave  der løses af den største andel af PLCer  om figur 1  viste  
forventer 8 ct  af skolecheferne  at PLCerne varetager arbejdet med at formidle undervisningstilbud til 
lærerne  og som vi ser af figur 23 ovenfor  er det en o gave  der i høj eller nogen grad løses af 84 ct  af 
PLCerne  
 
Vi kan se af figuren  at PLC i størst grad løser o gaver  der handler om at formidle og give overblik  mens 
o gaver som r dgivning og vejledning  hvor de PLC ansatte i højere grad skal hjæl e lærerne med at 
vurdere ædagogisk kvalitet og relevans  løses af en mindre andel af skolernes PLCer  I forhold 
bekendtgørelsens m l kan der argumenteres for  at PLCerne nøgternt set lever o  til deres o gave  n r de 
formidler og giver overblik  men hvis m let ogs  er at styrke lærerne i at bruge undervisningstilbuddene fra 
de eksterne læringsmiljøer som lærermidler  der understøtter undervisningen fagligt og ædagogisk  er der 
endnu et udviklings otentiale  
 

ette afs ejles ogs  i de PLC ansattes egen vurdering af  hvor meget det samlede arbejde med den bne 
skole fylder i deres PLC  samt hvor meget de synes  det bør fylde  som ses i figur 24 herunder  
 
Figur 24 
PLCernes arbejde med den bne skole 

 
Kilde: Nationalt netværk af skoletjenesters spørgeskemaer til PLC-ansatte, 2016. 
Note: Denne tabel er baseret på tallene præsenteret i tabel 24 og 26, bilag 1. 
 
Vi ser af figuren  at 31 ct  af de PLC ansatte mener  at arbejdet med den åbne skoler fylder ”Meget” eller 
”Noget”, mens hele 80 ct  af de PLC ansatte til sammenligning mener  at det bør fylde ”Meget” eller 
”Noget”. Der er altså en stor forskel på, hvor meget arbejdet reelt fylder, og hvor meget de PLC ansatte 
mener  at det bør fylde  I de kvalitative besvarelser til de bne s ørgsm l i s ørgeskemaet bliver der blandt 
andet lagt vægt  at der mangler tid til at kunne realisere den nye bekendtgørelse  n PLC ansat fra 

egion yddanmark skriver for eksem el  
 

” ed den nye bekendtgørelse for PLC er det en ny stor opgave. ange PLCer har slet ikke 
den fornødne tid eller ressour e til at løse opgaven tilfredsstillende” PLC-ansat, Region 
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eksterne læringsmiljøer markedsfører 
deres undervisningsforløb andre 
steder end dér hvor PLC orienterer 
sig. Der er derfor et stort potentiale 
i, at PLC får et tættere kendskab til 
de eksterne læringsmiljøer. Det kan 
skabe mulighed for en bredere
implementering af den åbne skole.

Den nationale portal skoletjenesten.
dk har samlet undervisningsforløb 
i eksterne læringsmiljøer over hele 
landet. Her kan du let finde emne, 

fag, læringsmål og sted for, hvor 
lærerne ønsker at tage ud i den åbne 
skole. På Facebooksiden ”Skole-
tjenesten for lærere og pædagoger” 
kan du også følge med i nye 
undervisningstilbud fra hele landet.

Kortlægningen ”Samarbejder og 
partnerskaber” viser, at 86 procent 
af de eksterne læringsmiljøer har 
indgået partnerskaber med skoler, og 

http://skoletjenestenetvaerk.dk/kortlaegninger 
 
Kortlægningerne er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse 
blandt 441 folkeskoleledere, 60 skolechefer, 443 konsulenter fra de  
pædagogiske læringscentre og 185 medarbejdere fra kulturinstitutioner/ 
eksterne læringsmiljøer. Dertil kommer dybdeinterviews med 15 lærere  
og 21 undervisningsansvarlige i eksterne læringsmiljøer på Sjælland.

Nationalt netværk af skoletjenester skaber videndeling, udvikling og netværk 
mellem skoler, eksterne læringsmiljøer og kommuner. Vi understøtter implemente-
ringen af den åbne skole, og som PLC kan du som PLC få information og sparring fra 
vores regionale koordinatorer.  
Find en koordinator nær dig på www.skoletjenestenetvaerk.dk/kontakt

Du kan også finde anbefalinger fra Undervisningsministeriet om den åbne 
skole i udgivelsen ”Øget samspil mellem skole og fritidsliv” her:  
http://www.emu.dk/sites/default/files/%C3%98get%20samspil%20mellem%20
skole%20og%20fritidsliv%20PIX_web.pdf 

initiativet hertil 
ligger både hos 
de eksterne 
læringsmiljøer, 
skolerne og 
kommunerne. 
I partnerska-
berne udvikles 
nye undervis-
ningstilbud, der 
både foregår 
på kulturin-
stitutionen 
og i skolen, 
hvilket giver 
udbytte for alle 

parter. De eksterne læringsmiljøer 
mener, de øger kvaliteten af under-
visningstilbud og giver indsigt i 
skoleverdenen, mens lærerne får 
arbejdsglæde og nye faglige input. 

eleverne får større læringsudbytte af 
at besøge kulturinstitutionen flere 
gange og af at fordybe sig fagligt.  
 
Samarbejder mellem skoler og 
kulturinstitutioner er i 89% af 
tilfældene karakteriseret ved at 
primært en enkelt lærer er involveret. 
Det giver en sårbarhed i samarbejdet. 
Kortlægningen peger på, at PLC her 
kan være en afgørende støtte for 
partnerskaber i den åbne skole. Det 
kan ske gennem tættere samarbejde 
og aflastning af lærerne. Og figur 24 
viser, at ca. 70% af PLC-konsulenterne 
ønsker, at den åbne skole fylder mere 
i deres arbejde, end den gør nu.  
 
Kortlægningerne peger også på, at 
ledelsen er en afgørende medspiller. 
Der hvor der er øremærket tid, hvor 
samarbejder er formaliseret og PLC 
inddraget, kvalificeres implemen-
terings-mulighederne af den åbne 
skole væsentligt. På nuværende 
tidspunkt er ledelsen involveret i 29 
procent af partnerskaberne.
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af en samling grafiske særtryk af 
udstillingens billeder i de havnebyer, 
man lagde til i, billeder som siden er 
blevet udstillet på skoler, biblioteker 
og kulturinstitutioner og set af mere 
end 250.00 børn og voksne. 

sig om Region Nordjylland og 
lagde i august og september til i 
10 nordjyske havne, hvor der blev 
sat fokus på arkitektur og børne-
brugerinddragelse. Med om bord 
på kunstskibet var kunstnere og 
arkitekter, som i samarbejde med 
lokale kunstnere, kulturaktører og 
frivillige arbejdede sammen med 
børnene om at udvikle ideer til nye 
rekreative blå områder og dermed 

tegnede og byggede modeller i 
hånden og indgik derudover i et 
virtual reality-projekt i et studie om 
bord på skibet, hvor de tegnede 

Af Eline Mørch Jensen

lastet med kunst og kultur 
og hvis din skole eller kom-
mune byder ind med gode 
ideer til læringsprojekter, 
kommer det måske oveni 
købet til en havn nær dig i 
løbet af 2017. 

kunstskib for børn og med direktøren 

ord ”en sejlende udstillings- og 
læringsplatform for børnekunst 

non-profitforening, som arbejder for 
at inspirere og undervise børn i kunst 
og kultur, bl.a. gennem formidling 
af de allerbedste børnebogsillu-
strationer fra hele verden og ved at 

Til lands, til vands og i luften 
inspirere til og åbne op for børnenes 
egen fantasi og skaberlyst. 

– Vores udgangspunkt er kunsten 
– og kun det bedste af det bedste! 
–  og vore værdier er nærvær og  

demokrati, vi er til for alle børn i  
danmark og vil være børnenes 

Projektet blev søsat i 2015 efter 
en bevilling fra Nordea-fonden på 
9 millioner kroner over en treårig 
periode. Første år anløb kunstskibet 
14 danske havne og havde i alt 
30.000 besøgende om bord, heraf 
270 skoleklasser, som fik lov til at 
opleve og arbejde med en udstilling 
af internationale prisvindende børne-
bogsillustrationer med fortællinger 
fra havet.
 

I Nordjylland arbejdede børnene i 
workshops, hvor de lavede arkitektur-
modeller, som er blevet udstillet på 
M/S BIBIANA og Utzon Center.
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deres ideer i 3D for derefter at kunne 
bevæge sig rundt i deres egen fantasi 
iført 3D-hjelm og -briller. 

- I 2017 er der indtil videre frit slag, så 
vi er meget åbne over for at modtage 
gode forslag fra skolerne. Det eneste 
der ligger fast er at vi skal lægge til i 
13 havne rundt omkring i landet med 
vores nye skib, fragtskibet SAMKA fra 
Marstal, som er en Carolina-coaster 
med 200 kvadratmeter lastrum som 
kan bruges til både undervisning og  
udstilling. Jeg håber vi i år kan 
medbringe en udstilling af et dvalg af 
de helt fantastiske illustrationer, som 

hvorfra den i samarbejde med 
Slovakiets Kulturministerium driver 
et børnekulturhus og hvert andet år 
siden 1967 har stået for en biennale 
for børnebogsillustrationer fra hele 
verden, som bliver indstillet af de 

Young People (her i landet Selskabet 

2011 også har haft en dansk afdeling,  
pt. beliggende i Ørestaden i  
København, som den eneste af sin art 
i verden. 

gang i 2009 og faldt fuldstændig 
for stedet og ideen bag. Huset er en 
fascinerende juvel, et fint gammelt 
barokpalæ, fuld af undervisning, 
kunst-workshops, seminarer og 

indretter og udsmykker de forskellige 
rum efter kapitler i børnebøger, 
opbygger hele universer med brug 
af bl.a. træ, papir og stof – sådan 
helt low tech – fuldstændig som 
rummene i et dukkehus, bare i 
størrelse én til én, fortæller Janne 

blandt slovenske børn som Tivoli 
er det blandt danske børn. Hvor vi 
her siger ”skal vi ikke tage i Tivoli?”, 
siger man i Slovakiet ”lad os besøge 

besøger jævnligt børnekulturhuset 
både privat og op gennem deres 
skoletid – og det er ikke bare børn 

entreen er vist også kun på en euro. 

Det er egentlig ret bemærkelses-
værdigt at et land som Slovakiet 
prioriterer området så højt …

- Det er utrolig inspirerende, ja, og 
faktisk ret imponerende at et så 
fattigt land vælger at bruge så mange 
ressourcer på kunst og kultur for børn 
– og helt forrygende at de bliver ved 
med at gøre det! 

vores udstillinger om bord på M/S 

opbygge sanselige universer i  

Danmarks årlige nytårskur, hvor 
foreningen i januar måned viser 

biennale som lyskunst på indkøbs-

Vores udgangspunkt er kunsten - og kun 
det bedste af det bedste! Siger Janne Bech. 
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centret Fields facade er inspireret af 

kultur er noget der skal komme alle 
mennesker – og ikke mindst alle børn 
- til gode.  

Samme tanke ligger også bag når 

af særtryk plus undervisnings-
materialer til de havnebyer, de har 
besøgt på deres togt, dvs. ønsket om 
at illustrationerne får et langt efterliv 
og at så mange som overhovedet 
muligt kan få glæde af dem.  

- Vi vil meget gerne overrække og 
efterlade os noget, når vi tager 
af sted, for hvis vi ligger i havn i 
mellem 3 og 8 dage er det alligevel 
begrænset hvor mange vi kan nå at 
få om bord på skibet. I år forestiller 
vi os også at børnene i samarbejde 
med vores undervisere skaber et 

eller en skulptur i havnen, lavet af 

materialer som drivtømmer, tang og 
skrald fundet på stranden, som kan 
stå tilbage når vi sejler derfra.

- I Vesthimmerland ved jeg 
eksempelvis at udstillingen af 
særtrykkene vandrer rundt på 
alle skole- og folkebiblioteker og 
mange andre af kommunens kultur-
institutioner helt frem til og med 
2018, og det er jo skønt at vide 
at der bliver arbejdet videre med 
tingene. På samme måde med alle 
de spændende arkitektur-modeller, 
de nordjyske børn har lavet på vores 
workshops, som er blevet udstillet 

sammen med udstillingen Sea Fairy 
Tales, et udvalg fra biennalen af de 
bedste børnebogsillustrationer fra 

man dykke ned i udstillingerne og 
børnenes kreative arbejder. Noget 
der gjorde mig helt ødelagt af lykke 
var at opleve besøgende bedstefor-
ældre blandt publikum iføre sig en 
3D-hjelm og -briller og gå ind i deres 
børnebørns tegnede fantasier udført 
i virtual reality. Så vildt! 

I 2017 lægger skibet SAMKA til i 13 havne rundt 
omkring i landet, en Carolina-coaster med 200 
kvadratmeter lastrum som kan bruges til både 
undervisning og udstilling - så der er frit slag for 
alle skoler om at komme med ønsker og forslag.

Virtual reality: Børnene tegner deres ideer til 
hvordan man skabe mere liv i de danske havne 
for derefter at bevæge sig rundt i deres egen 
fantasi iført 3D-hjelm og -briller.
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Af Bent Rasmussen

medlemmer er der en 
oprigtig og stærk interesse 
for foreningens gøren og 
laden. Det fremgik tydeligt 
på årsmødet i september i 
Aalborg, hvor 50 
pensionister var samlet til 
et spændende, hyggeligt og 
indholdsrigt døgn.

Det er derfor meget vigtigt, at Lands-
styrelsen (LS) husker at informere om, 
hvad der sker i foreningen, bl.a. ved 
at lægge LS-referaterne på medlems-
konferencen i Skolekom. Programmet 
startede med en rundvisning i 
Utzon Center, der ligger lige ned til 
Limfjorden. Jørn Utzon (1918-2008) 
er vokset op i Aalborg. Vores guide 
kunne fortælle – og fremvise – en 
3D-kopi af planerne for et fælles 
museumsprojekt mellem Jørn Utzon 
og Asger Jorn om et helt specielt 
museum i Silkeborg, men desværre 
blev det ikke til noget på grund af 
Jorns alt for tidlige død i 1973.  

Formanden for pensionistgruppen 

valgt til dirigent og Torben Larsen 
til referent. Sidste års årsmøde blev 
afholdt i Nyborg med en tur til 

Sprogø som en meget fin oplevelse. 
Desuden blev der afholdt arran-
gementer med god tilslutning i 
Københavnsområdet. Regnskabet 
balancerede, og bestyrelsen udtrykte 
tilfredshed med, at PLCF fortsat 
støtter Pensionistgruppens aktiviteter 
med et årligt beløb. Alle valg var 

formand, Frank Gudmann og Torben 
Larsen er menige medlemmer af 
bestyrelsen. Grethe Søbye er fortsat 

som revisor.

Efter middagen fortalte Stig 

til Nepal for Røde Kors og fremviste 

er leder af en Røde Kors´ genbrugs-
butik i Herlev og gør et kæmpestort 
frivilligt arbejde. Det er i øvrigt meget 
karakteristisk for pensionisterne i 
gruppen: Ingen ligger på den lade 
side!

Næste dag bød programmet på 
en gåtur til KUNSTEN – Museum of 
Modern Art Aalborg, hvor vi fik en 
glimrende rundvisning. Museet, der 
er tegnet af den finske arkitekt Alvar 
Aalto (1898-1976), har gennemgået 
en omfattende restaurering, der bl.a. 
har medført en ny udstillingssal, nye 
undervisningslokaler, ny café, ny 
butik, en totalrenoveret skulpturpark 
med ny stor terrasse samt udskiftning 

af 317 tons italiensk marmor både 
ude og inde. Ophængningen/opstil-
lingen af kunstværkerne har også 
været igennem en revurdering og 
fremstår på en fin måde som lidt 
”hjemme-i-stuen”-agtigt.

Vi begyndte med en guidet 
rundvisning i Lille Vildmose-Centret, 
hvor man bl.a. kan opleve en 
interaktiv udstilling, naturværksted 
med levende dyr, ørnesimulator og 
biograf. Undervejs fortalte vores 
fortræffelige og morsomme guide 
om den unikke natur- og kultur-
historie, som knytter sig til Lille 
Vildmose, der nu også inkluderer 
5 elge. Man har også urkvæg, som 
guiden fortalte en morsom historie 
om: For at få nyt blod ind i flokken 
havde man indkøbt to tyre i Spanien 
fra den race, der ender i tyrefægter-
arenaen. Den ene tyr skaffede 
man sig hurtigt af med, mens den 
anden i en periode gjorde, hvad den 
skulle over for køerne. Imidlertid 
begyndte den at kede sig, selv om 
der egentlig var nok at bestille, men 
så ”forelskede” den sig i en græs-
slåmaskine med en medarbejder 
ved styretøjet. Til sidst blev det så 
faretruende, at man var nødt til 
at skille sig af med dyret! Ak, den 
”kjærlighed”!

Tak til bestyrelsen for et godt og 
hyggeligt arrangement!

Årsmøde i PLCF ś Pensionistgruppe

På tur med tørvetoget i Lille 
Vildmose-centret. Tv. PLCFs  fhv. 
formand, C.C. Rasmussen.
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Af Eline Mørch Jensen

Litteratur Akademiet er en 
investering i elevernes læ-
selyst og skal genbruges år 
efter år, skole efter skole og 
elev efter elev på alle seks 
skoler i Fredensborg. 
Her er en god ide til fri 
afbenyttelse! 

- Litteratur Akademiet vil kort og 
godt levendegøre litteraturen for 
børnene sammen med forfatterne. 
Egentlig er det ikke noget nyt vi 
gør, for vi har længe haft fokus på 
bøgerne på skolerne i Fredensborg, 
i en tid hvor læsning og bøger ellers 
får stadig mindre opmærksomhed og 
det er som om litteraturen er blevet 
lidt klemt og glemt, særligt efter 
skolereformen, mener initiativtage-
ren bag det nye projekt, Ida Kongsø, 
som er koordinator for netværket af 
læringscentre i Fredensborg. 

- Vi har haft nogle fantastiske 
oplevelser med forfatterbesøg og 
skabt gode resultater inden for 
læsning, som har tændt elevernes 
læselyst - og det er lige præcis den 
gnist Litteratur Akademiet bygger 
på. Ideen til projektet opstod fordi 
vi gerne ville have bøgerne og 
læsningen til at fylde mere både i 
skolen og derhjemme, og fordi vi 
i vores netværk længe har haft en 
bekymring for elevernes frilæsning. 

– Eleverne har svært ved at finde 
roen til at læse, men vil egentlig 
gerne, hvis vi er med til at gøre 
dem nysgerrige og giver os tid til 
at præsentere dem for bøgerne. 
Litteratur Akademiet sikrer at alle 
elever møder en forfatter og hans 
eller hendes bøger hvert år, fra 0. 
klasse til 9. klasse, tilføjer Ida Kongsø. 

Litteratur Akademiet blev skudt i 
luften den 28. november sidste år 
på Endrupskolens hyggelige PLC. 
Her blev projektet introduceret til 
inspiration for alle interesserede, 
ligesom de indkøbte titler for 
skoleåret 2016/17 blev præsenteret 
sammen med de forfattere, der står 
bag udgivelserne og har indvilget i at 
deltage ved at tage ud på 
forfatterbesøg. De er nemlig rigtig 
glade for og stolte af deres ide og 
håber på at smitte andre skoler og 
kommuner med deres begejstring!

Der er pt. indkøbt 600 bøger til 3.-8. 
årgang, men man satser på også 
at få råd til at købe klassesæt til de 
resterende årgange i 2017/18 ”når 
alle kan se hvor stor en succes det er”, 
som Ida Kongsø formulerer det. Det 
drejer det sig om Peter Gotthardts 
serie Elverdronningens riddere til 3. 
årgang, Kasper Goffs Gamerz, Doktor 
Z og Zonen til 4. årgang, Jan Kjærs 
Englejægeren og Menneskejægeren 
til 5. årgang, Line Kyed Knudsens 
Hvidt støv, Hjemsøgt og Heksens 
forbandelse til 6. årgang og Sara 
Engells 21 måder at dø til 8. årgang. 

Litteratur Akademiet finansieres dels 
af forfatterne, forlagene Gyldendal 
og Carlsen, som har givet rabat på 
bøgerne, samt af de seks skoler selv, 
som hver især har betalt 15-20.000 kr. 
alt efter størrelse og desuden givet 
tilsagn om at betale de næste to år 
frem. For at holde udgifterne nede 
får 7. årgang her i første omgang 
ikke forfatterbesøg som de andre 
årgange, men til gengæld et par af 
de nyeste populære amerikanske 
bestsellere, nemlig The Young World, 
Den 5. Bølge, Frøken Peregrines hjem 
for sælsomme børn og Drengen  
der var verdens bedste fodbold-spiller. 
Titlerne bliver præsenteret af lærings-
centermedarbejdere, som på skift 

holder booktalks om bøgerne ude i 
klasserne.  
 
For at nå hele vejen rundt fra 0.-9. 
årgang søger Litteratur Akademiet 
derudover fondsstøtte til indkøb af 
bøger og forfatterbesøg i 2017/18, 
hvor man håber på at få følgende 
forfattere koblet på projektet: 0. 
årgang: Marianne Iben Hansen, 1. 
årgang: Lene Møller, 2. årgang: Ellen 
Holmboe og 9 . årgang: Conrad Fields 
og Sanne Søndergaard.    
 
- Vi har generelt valgt nogle forfattere 
med noget på hjerte og nogle forfat-
terskaber, som vi ved at eleverne vil 

Længe leve læselysten

Det er som om litteraturen 
er blevet lidt klemt og glemt, 
særligt efter skolereformen, 
mener Ida Kongsø.



læse af lyst. Ikke nødvendigvis bøger, 
der skal bruges til analyse eller  
gennemgang i undervisningen. Alle 
forfatterne har sagt ja til at besøge 
vores seks skoler, så eleverne får 
samme oplevelser med forfattere og 
bøger. Og forfatterne har alle skrevet 
en stribe bøger, sådan at der er noget 
at vælge mellem og fortsætte med på  
egen hånd, når Litteratur Akademiet 
flytter videre til næste skole.  
 
Ida Kongsø tilføjer at det har været 
en fornøjelse at pakke de første 600 
bøger ud og opleve hvor sultne  
eleverne var efter at få fingre i dem:  
 
- Vi har ikke haft en klar plan for 
hvilken rolle PLC skulle have, en 
med Litteratur Akademiet jubler 
læringscentrene over igen at kunne 
sætte spot på litteraturen over for 
eleverne – samtidig med at de har 
travlt med at undervise i internet-
søgning, kildekritik, 3D-print og 
diverse medie-kompetencer som er 
nødvendige for at kunne begå sig. 

Litteratur Akademiet er en gave til 
eleverne – her kan de bevæge sig 
ind i universer de ellers aldrig ville nå 
og møde personer de ellers ikke ville 
komme tæt på, og her kan de udvikle 
empati og fantasi, som vil gavne dem 
resten af livet, mener Ida Kongsø og 
tilføjer:

 - Ja, faktisk er Litteratur Akademiet 
en gave til os alle, som vi skal passe 
godt på og få til at blomstre. 

Jan Kjær var den første forfatter og 
illustrator der kom på besøg for at 
fortælle om sine bøger på åbnings-
dagen for Litteratur Akademiet.  
Endrupskolens to 5. klasser myldrende  
ind på PLC i højt humør og fordelte 
sig på stolerækkerne. Allerførst  
fortalte Jan Kjær lidt om sine to bøger 
Englejægeren og Menneskejægeren, 
som er blevet indkøbt i klassesæt til 
5. årgang til Litteratur Akademiet. I 
alt har han udgivet 46 bøger, som er 
blevet oversat til 14 sprog og udgivet 
i 15 lande, hvoraf de mest kendte 
vel er Taynikma-serien, som han har 
udviklet i samarbejde med Merlin.  
 
Jan Kjær tegnede på en flipover, 
stillede spørgsmål á la ”Hvor mange 
af jer ville bryde loven for at redde 
jeres familie?” (en skov af hænder var 
parate til at bryde loven!) og inddrog 
aktivt eleverne i sit oplæg undervejs 
og han havde da også deres fulde 
opmærksomhed fra start til slut. Ikke 
mindst var de optagede af at høre 
ham fortælle om sin læretid som 
tegner i Hollywood, på en skrækkelig 
dyr tegneserieskole og som tegner 
for Lego, hvor han lærte at arbejde 

hurtigt, effektivt og skrue et plot 
sammen.  
 
- Og et rigtig godt trick til jer der 
gerne selv vil prøve at skrive og 
tegne historier og måske drømmer 
om at udgive jeres egne bøger 
en dag, er at der skal være en 
hovedperson der vil noget, altså 
virkelig vil noget og er parat til at 
kæmpe til det sidste for det, det kun      
t gerne også være en skurk der vil 

være?  
 
En skov af hænder røg i vejret: 
”Herske over hele verden?”, foreslog 
en af eleverne. 
- Overherredømmet i verden, ja! 
Der skal altså helst være en konflikt 
af en slags i historien. Lige gyldig 
hvor forskellige mine bøger er, så er 
de altid bygget op omkring en eller 
anden konflikt eller et  vanskeligt 
dilemma, så der bliver noget at 
arbejde med og tænke over og det 
ikke bliver for kedeligt.  

 
Jan Kjær fik også selv en del 
nysgerrige spørgsmål, ikke så meget 
til sine bøger, som eleverne jo endnu 
ikke havde nået at læse, men mere til 
sin person. ”Har du ikke nogen kone 
eller børn?” eller ”hvor meget tjener 
du pr. bog?” ville 5- klasse-eleverne 
bl.a. vide, og jo, Jan Kjær havde 
skam både kone og en femårig søn, 
fortalte han beredvilligt. Omkring 
økonomien kunne han berette, at 
det ændrede sig fra år til år og var 
umuligt at forudsige, efter som alt 
afhænger af om hans bøger slår 
igennem eller ej. Men han kunne 
da fortælle så meget som at han 
selv tjener 15 kr. på en bog, som i 
butikken koster 125 kr. 

Jan Kjær var den første forfatter 
som deltog i Litteratur 
Akademiet og var rigtig god
til at inddrage børnene.



20
N

r. 1       februar 2017
Læ

ringsCentret

Af Eline Mørch Jensen

I løbet af tre år, fra 2014-17, 
bringer Kulturbussen i Vest-
sjælland skolerne i syv kom-
muner gratis i forbindelse 
med Museum Vestsjælland, 
Museet for Samtidskunst og 
Sorø Kunstmuseum.

Kulturbusprojektet, som er støttet 
af Nordea-fonden med 3,3 millioner 
kroner, tilbyder alle grundskoler i 
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, 
Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø 
kommuner gratis bustransport til de 
tre kulturinstitutioner, hvor Museum 
Vestsjælland, som råder over i alt 
11 besøgssteder, er projektejer. 
Pt. arbejdes der på at fortsætte 
ordningen efter projektets ophør.

- Kulturbussen må siges at være en 
rigtig stor succes. Alle kommuner 
benytter tilbuddet i stort omfang, 
selvom nogle selvfølgelig er mere 
med end andre, ligesom nogle skoler 
og lærere har flere gengangere, 
som vender tilbage med nye klasser 
på grund af deres tilfredshed med 
projektet, fortæller Kathrine Noes 
Sørensen, som er projektleder på 
Kulturbusprojektet i Vestsjælland. 
Projektet har i alt 160 køredage til 

rådighed om året, hvilket svarer til lidt 
over 20 køredage pr. kommune, men 
om nødvendigt kan eventuelt ubrugte 
”klip” overføres til kommuner der 
gerne vil bruge flere klip. 
 
Ifølge Kathrine Noes Sørensen har alle 
hidtil fået deres ønsker imødekommet, 
men ind imellem har man været nødt 
til at stille en ansøgning i bero, mens 
man ventede på at skoler som endnu 
ikke havde benyttet sig af tilbuddet, 
skulle have chancen. 

 
Roskilde, som selv har flere kulturelle 
institutioner og muligheder, har været 
lidt mindre tilbøjelige til at bruge 
Kulturbussen, men generelt oplever vi 
at alle kommuner er kommet fint med 
i takt med at de har fået kendskab 
til projektet, siger Kathrine Noes 
Sørensen og tilføjer: 

- Projektet blev søsat midt i en ny 
skolereform, efter sommerferien i 
skoleåret 2014/15, hvor der var mange 
andre kabaler der skulle gå op end 
lige netop Den åbne skole. Vi har 
derfor gjort en del ud af markedsfø-
ringen, bl.a. belært af de erfaringer 
man har fået fra et lignende projekt 

på skolerne og holdt møder med 

læringscentermedarbejdere og 
skolekonsulenter og sendt materialer 
til fagudvalg m.fl., ligesom vi har 
udvekslet ideer og erfaringer med 
andre Kulturbus-projekter både 
i Roskilde, på Lolland Falster og i 
Herning. 
 
Det er især mellemtrinnet der har 
deltaget i projektet, og på museums-
siden er det Museum Vestsjælland, 
der med sine i alt 11 besøgssteder, er 
blevet mest benyttet. Klasserne har 
typisk været af sted på ture med en 
transporttid hver vej på mellem 45 og 
60 minutter, oftest henover kommu-
negrænser. Man råder over Kultur-
bussen en hel skoledag ad gangen 
og bussen har plads til 50 passagerer, 
hvorfor det er op til klassernes 
størrelse hvor mange klasser der kan 
deltage. 

vognmand, fordi det hænger 
økonomisk bedre sammen end at 
købe en bus.

- Der er en chauffør med på turen, 
men ellers er klasserne overladt til 
deres lærere og i nogle tilfælde også 
til en museums-underviser som følger 
med som led i undervisningsforløbet. 
Desuden tilbyder projektet en 15 
minutters lydmontage. Vi opfatter 
nemlig bussen som et rum for læring 
og refleksion for at tune dem ind på 

Kulturbussen ruller
Foto: Museum Vestsjælland
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museumsbesøget, så her kan eleverne 
lytte til forskellige historier fra det 
vestsjællandske område undervejs. 

stenalderen og sagn og myter, hvor 
eleverne ved hjælp af buzzwords 
tages med fra en fortælling til den 
næste, bl.a. om dronning Dagmar i 
Ringsted kirke, fortæller Kathrine Noes 
Sørensen. 

Endemålet er de forskellige museer, 
som hver især står for undervisning 
og aktiviteter inklusive en omvisning 
udarbejdet af de enkelte museers 
skoletjenester. Museum Vestsjælland, 
som bl.a. har Holbæk Museum, 
Flakkebjerg Skolemuseum og kunst-
nerfamilien Swanes Malergården som 
besøgssteder, har tilrettelagt under-
visning med flerfagligt fokus med 
inddragelse af sansebaserede øvelser, 
dialog og værkstedsaktiviteter. 
 
Sorø Kunstmuseum udstiller kunst 
fra en periode på mere end 350 
år, bl.a. en samling fra 1700-tallet, 
russiske ikoner og skiftende særudstil-
linger med danske og internationale 
kunstnere, og har diverse aktiviteter 
for børn med fokus på dialog og 
sanselighed. 
 
Museet for Samtidskunst er et lille 
kunstmuseum, midt i Roskilde by, der 
bl.a. udstiller dansk og international 
installationskunst, video- og lydkunst, 
performance og dokumentations-
værker. Museet arbejder dialogisk og i 
grupper med små opgaver og øvelser, 
der giver eleven indblik i de mange 
udtryksformer og temaer. 

- Som regel er der også mulighed 
for at inddrage spændende steder i 
kulturlandskabet i forbindelse med 
et besøg på et at museerne. Flere af 
vores undervisningsforløb har nemlig 
medtænkt steder i landskabet, der 

man stoppe ved en gravhøj eller  
jættestue i forbindelse med under-
visningsforløbet ”Arkæolog for en 
dag” på Holbæk Museum, fortæller 
Kathrine Noes Sørensen. 



22
N

r. 1       februar 2017
Læ

ringsCentret

JEG HAR LIGE LÆST

Af Eline Mørch Jensen

Den store ordsprogsbog indeholder 
illustrationer af 90 kendte og mindre 
kendte ordsprog fra hele verden 
udført af 90 medlemmer af 
Illustratorgruppen i Dansk Forfatter-
forening, og dermed også tæt på at 
være en præsentation af det samlede 
antal af illustratorer af børne- og 
ungdomslitteratur herhjemme. 

Derudover rummer bogen 
yderligere 60 ordsprog og ideer 
til opgaver og lege med ordsprog 
sammensat af Tove Krebs Lange, 
som udover selv at medvirke som 
illustrator i bogen også er formand 
for Illustratorgruppen, som har 
fået ideen og taget initiativet til 
denne flotte udgivelse. 

Og sikken en rigdom og 
mangfoldighed der folder 
sig ud over de i alt 217 sider 
– i alverdens farver og et par 
enkelte i sort/hvid, i diverse 
teknikker og i symbolske såvel 
som i bogstavelige fortolk-
ninger af de 90 ordsprog. 
Hvoraf nogle er ofte anvendte 
á la ”En fugl i hånden er bedre 
end ti på taget”, ”Kærlighed 
kan flytte bjerge” og ”Man skal 
ikke kaste perler for svin”, mens andre 
er sjældnere og mere kryptiske som 
bl.a. ”Holder man tand for tunge, 
flyver ingen fluer ind og ingen tudser 
ud”. 

Mange af ordsprogene er muntre og 
lette i tonen, mens andre er mørkere 
og mere ildevarslende – men alle er 
gode at blive klogere af. Det samme 
gælder opgaverne, hvor man dels 
kan færdiggøre begyndelserne på en 
række ordsprog ved at vælge mellem 
forskellige afslutninger (løsningerne 
findes i bogen), dels selv kan gå i 
gang med at illustrere sine egne 

foretrukne ordsprog, samt flere ideer 
til quizzer og ordsprogslege. 
Frem for alt er det dog en sand 
fornøjelse at blive præsenteret for 
hele den guldgrube af 
fantasifulde, finurlige, 
fandenivoldske og fabelagtige 
illustratorer, som befolker bogen 
med deres sjove, frække, poetiske, 

bevægende, smukke, grimme og 
ikke mindst grumme illustrationer. 
De medvirkende illustratorer har 
hver især udvalgt sig et ordsprog, 
som personligt sagde lige netop 
dem noget særligt. 

Hvert ordsprog deler et opslag med 
sin egen illustration, sådan at der 
er ro på oplevelsen som kan nå at 
bundfælde sig, inden man bladrer 
videre til næste opslag, ligesom 
format, omslag og papirkvalitet er 
i orden og bogen er god at holde i 
hænderne. 

Egentlig er det ikke rimeligt at 
fremhæve nogen af illustratorerne 
frem for andre, da bogen er så 
sprængfuld af kreativ og kunstnerisk 
kvalitet på et så imponerende højt 
niveau at man bliver helt stolt over 
at komme fra så lille et land og 
sprogområde, som ikke desto mindre 
fostrer så unikke kunstnere. 

Personligt er jeg særligt 
glad for i Den store 
ordsprogsbog at have fået 
øjnene op for bl.a. Oliver 
Streich, Kirsten Tind, Mette 
Uldal, Kirsten Raagaard og 

ikke selv kendte så meget 
til i forvejen. Sammen med 
gensynet med alle de andre 
gode ”gamle” kendinge 
naturligvis! 

Eneste streg i regningen er at 
bogen kun kan købes online 
og derfor ikke vil komme ud og 
pryde boghandlernes hylder 
eller vinduer, hvorfor der er 
grund til at frygte at mange 
interesserende og potentielle 
aftagere aldrig vil støde på den 
eller i det hele taget opdage 
dens eksistens. Det er en skam! 

Så her kommer en lille ekstra 
forbrugerinformation: Den store 
ordsprogsbog kan bl.a. bestilles hos: 

samt Gyldendal.dk Hold derudover 
øje med Dansk Forfatterforenings 
hjemmeside for at få oplysning om 
hvor og hvornår Illustratorgruppen 
udstiller bogens illustrationer. 

Illustrationer til inspiration  

Den store ordsprogsbog
90 danske tegnere illustrerer ordsprog
217 sider
Gyldendal 2016
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Gl. Avernæs konference 2017
Eksperimenterende digitalt design
Fra mange sider er der i øjeblikket 
fokus på, hvordan børn, unge 
og voksne opnår de nødvendige 
kreative, digitale problemløsnings- 
kompetencer. Hvordan kan 
folkeskolen fremme udviklingen 
af disse i det almindelige faglige 
arbejde, særlige valgfag eller 
gennem SFO-aktiviteter?
Lærere, pædagoger og ressource-
personer inviteres til to intensive 
dage med oplæg og hands-on 
workshops om, hvordan vi kan 
arbejde med 3D-fortællinger, 
programmering, Minecraft, droner, 
design til laserskærer og 3D i både 
folkeskolens ældste og yngste klasser. 
Konferencen foregår onsdag den 
5. april kl. 10.00 til torsdag den
6. april kl. 15.00 og arrangeres som 
sædvanligt af Danmarks it- og 
medievejlederforening og 
Pædagogisk Læringscenterforening.

Sted
Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 
Ebberup 

Pris
Medlemmer  3.095 kr.
Ikke -medlemmer 3.395 kr.
Udstillere  5.000 kr. 
(Hvis der ikke er indgået anden aftale 
om bidrag til konferencen)

Tilmelding inden 5. februar 2017
http://www.tilmeld.dk/
eksperimenterendedigitaltdesign

Early Bird
Ved tilmelding inden 15.01.2017 
er der en gratis forfriskning under 
opholdet

Rabat
Der gives reduceret pris ved flere 
deltagere fra fælles institution. Ved 
deltagelse af et medlem af enten 
Danmarks it- og medievejleder-

forening eller Pædagogisk 
Læringscenterforening kan øvrige 
kolleger deltage til medlemspris. 
 

Laserskæring - hvor svært er det og 
hvad kan det bruges til?
1½ times kursus der giver et hurtigt 
indtryk i software og hardware for 
en standard laserskære til undervis-
ningsbrug. Alle får mulighed for at 
lave et design og skære eller gravere 
i et af de medbragte materialer 
(træ, papir, akryl og aluminium). Vi 
snakker undervejs om den didaktiske 
anvendelse både inden for de natur-
videnskabelige og de æstetiske fag.

Praktisk: Medbring PC og mus. 
Software til PC udleveres på dagen. 

Fusion 360 er det smart at ha’ den 
installeret. 

Bogplast
- hurtigt og billigere!

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

Leveringstid maks. 7 dage

Dimension Pris/stk. Antal Dimension PVC-fri 
Pris/stk. Antal

02 cm x 30 m 37,75 02 cm x 30 m 43,00

04 cm x 30 m 56,50 04 cm x 30 m 68,50

06 cm x 30 m 72,25 06 cm x 30 m 87,50

22 cm x 30 m 200,00 22 cm x 30 m 232,50

24 cm x 30 m 218,50 24 cm x 30 m 253,50

26 cm x 30 m 237,00 26 cm x 30 m 275,00

28 cm x 30 m 258,00 28 cm x 30 m 296,00

30 cm x 30 m 273,25 30 cm x 30 m 317,25

32 cm x 30 m 291,25 32 cm x 30 m 338,00

34 cm x 30 m 309,50 34 cm x 30 m 359,00

36 cm x 30 m 327,50 36 cm x 30 m 380,50

38 cm x 30 m 345,75 38 cm x 30 m 401,50

60 cm x 30 m 546,00 60 cm x 30 m 634,00

Bogplast

Bibliodan    Tlf.: 70 20 71 80    bibliodan@bibliodan.dk    www.bibliodan.dk

Send bestillingssedlen til:
Bibliodan
Låsbygade 67-69
6000 Kolding

eller bestil via vores  
 hjemmeside



Temakonference om  
det pædagogiske læringscenter
I samarbejde med Kommunernes Landsforening, It-vejlederforeningen, Pædagogisk læringscenter-
forening og Skolelederne inviterer Undervisningsministeriet til en praksisnær temakonference om det 
pædagogiske læringscenter. 
De pædagogiske læringscentre har med bekendtgørelsen fra 2014 fået et øget fokus på læringsrettede aktiviteter og 
skal som en del af sit formål understøtte skoleudviklingsinitiativer og samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner 
– til gavn for elevernes læring og trivsel. 

Formålet med temakonferencen er at de deltagende skoler får et godt afsæt for etablering eller udvikling af det pæ-
dagogiske læringscenter som katalysator for skoleudvikling og kapacitetsopbygning.

Målgruppe
Den primære målgruppe er skoleledelser og nøglemedarbejdere med tilknytning til det pædagogiske læringscenter. 

Forvaltningsmedarbejdere, pædagogiske konsulenter og repræsentanter fra folkebiblioteket er også meget velkom-
ne. 

Dagens indhold
Dagen indledes med et rammesættende oplæg ved ph. d. Helle Bjerg, der stiller skarpt på organisering og ledelse af 
ressourcepersoner i det pædagogiske læringscenter. 

En væsentlig del af dagen afsættes til drøftelser i mindre grupper. I kommer derfor til at deltage i to runder sam-
talesaloner. Hver samtalesalon fokuserer på et tema, som vi erfaringsmæssigt ved har høj aktualitet i relation til 
udvikling af læringscentret. I får her mulighed for at få talt om og få nye perspektiver på aktuelle dilemmaer og 
udfordringer. I vælger samtalesaloner ved ankomsten.

Som deltagere får I desuden lejlighed til at påbegynde udarbejdelsen af en konkret udviklingsplan på baggrund af 
drøftelser om nogle centrale pejlemærker for opbygning eller udvikling af læringscentret som katalysator for skole-
udvikling og kapacitetsopbygning. 

Praktiske oplysninger
Bella Center, København torsdag d. 23. marts 2017 kl. 9.00-15.30
Scandic Jacob Gade, Vejle onsdag d. 29. marts 2017 kl. 9.00-15.30

Deltagelse på temakonferencen er gratis. 

Tilmelding sker via nedenstående link. Som en del af tilmeldingen beder vi om, at I formulerer et spørgsmål eller et 
dilemma i relation til udvikling af læringscentret. Vi bruger jeres input til den endelige udformning af samtalesalo-
nerne.  

www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne/Arrangementer


