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Orlapriserne 2017

BEDSTE HANDLING:
Ternet Ninja af Anders Matthesen
BEDSTE BOG MAN BLIVER KLOG AF:
Sådan blev jeg Rasmus Brohave af Rasmus
Brohave
BEDSTE TEGNING:
Gamerz, Gamer 4ever af Kasper Hoff og
Jan Solheim
BEDSTE KARAKTER:
K for Klara 11: Er vi venner? af Line Kyed
Knudsen
BEDSTE INDLEVELSE:
Vinderen i ”Bedste indlevelse” (en
kategori udvalgt blandt læsernes indsendte forslag til kategorien) er
Ravnenes hvisken af Malene Sølvsten.
PS: Orlapriserne blev uddelt d. 29.
oktober i Dokk 1, Hack Kampmanns Pl. 2,
8000 Aarhus C.

Debutantprisen 2017

Kommunernes Forening for Pædagogiske
LæringsCentre (KFPLC) uddelte d. 4. oktober
2017 Læringscentrenes Forfatterpris ved
Edvard Pedersens Biblioteksfond. Prisen gik
til forfatter Tina Sakura Bestle og illustrator
Anna Jacobina Jacobsen for den fantastiske
bog Hund.
Rosa bor sammen med sine forældre og –
ikke at forglemme – kongepudlerne Daisy og
Mitsy. Sidstnævnte har forældrenes – især faderens – ekstreme opmærksomhed. Det skal
gå galt, og det gør det selvfølgelig i denne
smukke, barske og tankevækkende billedbog. Anna Jacobina Jacobsen tegner fantastisk, lægger til og trækker fra, forstår til sin
sjæls inderste, hvad Tina Sakura Bestle skriver.
Da det hele strammer til for Rosa, vælger hun
de mørke farver, og Rosa ser verden igennem
en tunnel. Hund er strålende kunst for børn,
og der er så sandelig meget at tale om, når
man læser/kigger i billedbogen – gerne
med en kærlig
og formidlende
voksen ved
siden af. Vedkommende og
tankevækkende
bog. Hjerteligt
til lykke med
prisen!

Ultimo september blev Danmarks største debutantpris, Bodil og
Jørgen Munch-Christensens (nu afdøde boghandlere i Vejle) på 2
x 50.000 kr. uddelt til Liv Nimand Duvå og Andreas Pedersen. Liv
Nimand Duvå
modtog den ene pris for sin roman Vi er vel helte (Forlaget Kronstork, 2017), mens den anden gik til Andreas Pedersen for værket
Fryden (Gladiator, 2016), som er en blanding af prosa og digte.
Litteraturprofessor Anne-Marie Mai, medlem af juryen, motiverede
Liv Nimand Duvås Vi er vel helte, der fik masser af rosende ord med
på vejen. Debutantprisbogen handler om at vokse op med en
alkoholisk
far. Litteraturkritikeren
og medlem
af juryen Lars
Bukdahl talte
for den anden prismodtager, Andreas
Pedersen. Fryden var – sagde Lars
Bukdahl bl.a. – ”tredobbelt frydefuld”
og rummer både lyriske og mere
prosaagtige formater og stilarter.
Se mere på: https://vejlebib.dk/nyheder/nyhed/debutantprisen-gik
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Stinus-Prisen 2017

På Danmarks Lærerforenings kongres i oktober modtog lærer på Syvstjerneskolen i Værløse Mette Frederiksen Stinus-Prisen, der er
opkaldt efter Danmarks Lærerforenings fhv.
formand Stinus Nielsen (1902-1997), som var
formand for foreningen fra 1956-1972.
”Hvis ikke vi selv
definerer, hvad det
vil sige at være en
professionel lærer,
er der andre, der
gør det for os.” Det
er parolen for Mette
Frederiksen, der derfor i 2015 startede på
Ceveas og Danmarks
Lærerforenings
meningsdanneruddannelse som springbræt
til at løfte sin stemme ud i den offentlige
debat. Mette Frederiksen er bl.a. kendt for
at have introduceret begrebet formålsstyret
undervisning til forskel fra begrebet læringsmålstyret undervisning, som så dagens lys
med reformen i 2013. Når hun kigger tilbage,
er hun overrasket over, at vejen til at slå igennem med en stemme i den offentlige debat
ikke er længere. (Kilde: www.folkeskolen.dk)

Læs løs, ny og
overskuelig
letlæsningsserie

Forlaget Gyldendal
lancerer nu letlæsningsserien Læs
løs. Serien afløser
seriekonceptet
Dingo, der har været
yderst værdifuldt for
mange, mange læsere igennem årene, har samme høje kvalitet,
men er langt enklere med 10 overskuelige læseniveauer og tydelig progression i elevernes
læseudvikling.

Jesper Wung-Sungs billedbog Lillefingeren - med Otto Dickmeiss’ vidunderlige illustrationer – blev i oktober på
Frankfurt Bogmessen udnævnt som “White Raven”- den prestigefyldte titel som tilfalder udvalgte internationale
værker.
Lillefingeren er en forunderlig, eventyrlig, surrealistisk og tankevækkende historie om sygdom, lidelse, kærlighed,
om de eksistentielle livtag med tilværelsen, for Jesper Wung-Sung har altid noget – meget! – på spil, når han
skriver. Sygdom spiller i øvrigt en stor rolle i Wung-Sungs seneste udgivelser. Den smukke bog om William og
kræften, Ud med Knud (2014), som var nomineret til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris, er ét eksempel,
Lillefingeren et andet.
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Hvad vil vi med PLCF?
På vores nyligt afholdte repræsentantskabsmøde, som du kan læse mere om inde i
bladet, tog vi de første drøftelser om, hvorfor vi er til, hvilke udfordringer vi har, og
hvordan organisationen skal udvikle sig over de næste år.
Vi fik indført vores MISSION i vores vedtægter i enighed, hvilket er et rigtig godt
fundament for foreningen.
Vores mission er simpelt hen grunden til, at vi eksisterer. Hvis vores mission lykkes
til fulde, så er det tid til at finde på en ny mission, - men det tror jeg nu heller ikke, vi
lykkes med foreløbig. I hvert fald ikke for alle vores medlemmer.

.JTTJPO

PLCF understøtter medlemmerne i at udvikle det pædagogiske læringscenter, så det er en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole.

For at lykkes med, at det pædagogiske læringscenter skal være en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole, har vi en vision, som vi arbejder med. Den vision
blev også en del af vedtægterne.

7JTJPO

- PLCF er et netværk for videndeling og sparring omkring udvikling af
skolens pædagogiske læringscenter i alle dets former
- PLCF tilbyder kompetenceudvikling og faglige arrangementer inden for
områder nævnt i bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter
- PLCF er en aktiv stemme i udviklingen af folkeskolen
- PLCF arbejder for at bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for
medarbejdere på de pædagogiske læringscentre
Formålet søges virkeliggjort gennem samarbejde mellem lokalkredsene,
repræsentantskabet og landsstyrelsen samt eksterne samarbejdsparter.

Visionen arbejder vi hen imod hver dag, men det er dejligt, at den nu er beskrevet,
for så kan vi tage diskussionen om, hvordan vi skal indrette os, så vi bedst kan
leve op til den. Altså kan vi drøfte strategien for at nå visionen. Skal vi fortsat have
lokalkredse? Eller skal vi have interessegrupper på tværs af landet? Skal væsentlige
beslutninger tages på et repræsentantskabsmøde, et landsstyrelsesmøde eller ved
afstemninger i medlemskredsen? Bruger vi vores tid på den bedste måde? Bruger
vi vores penge, så vi nærmer os opfyldelsen
af vores vision? Hvordan kommunikerer vi
bedst med vores medlemmer?
Vi vil gerne have vores medlemmer med i
den drøftelse, så hold øjne og ører åbne i det
nye år, hvor vi spørger ind til din mening.
Indtil da må du nyde den søde juletid og
den endnu sødere ferietid. Tak for det år, der
er gået.
På glædeligt gensyn i 2018!
Birgitte Reindel, formand
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Rasmus Bregnhøis tale
(- i en let redigeret og forkortet version, som kan ses og høres i sin helhed på PLCFs hjemmeside)
LæringsCentret
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Jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad
for den her pris. Det er sådan lidt
underligt, for faktisk har jeg en slags
jubilæum i år, fordi jeg har været
tegner eller levet af at være tegner
i 25 år. Jeg startede på Information
som bladtegner. Jeg havde egentlig
ikke tænkt, at jeg skulle være børnebogstegner, for det var min far, og
hvis der er noget, man ikke gider, så
er det at lave det samme som sin far.

om man kommunikerer med børnene
- nej, ikke helt.

Så jeg tænkte: Jeg laver bare noget
helt andet. Og jeg syntes det var
meget mere interessant at være
journalistisk - også fordi jeg så mig
selv sådan lidt som en udenrigskorrespondent - det var lidt mere sejt,
hvis jeg sådan lidt á la Jan Stage. Jeg
forestillede mig at jeg kunne tegne
under Bosnien-krigen - være en
tegnerapporter – de findes jo bare
ikke rigtig. Faktisk spurgte jeg Lasse
Ellegaard, om han ville sende mig til
Kosovo. Men nej, det mente han ikke
jeg skulle, for det turde jeg garanteret
ikke, når det kom til stykket, og der
var også krig og jeg ville sikkert blive
slået ihjel. Det havde jeg ikke tænkt
over… Måske var det også mest fordi
jeg gerne ville være enormt sej. Tit
er ens drivkraft jo desværre visuel,
eller for mig er den visuel, for jeg så
mig selv som sådan en slags korrespondent der sidder på et hotel og
ryger cigaretter ...

Så bliver man jo ældre og får også
selv børn, og det giver lige pludselig
muligheder for at forstå, hvordan
børn egentlig er. Jeg havde sådan
en kort periode, hvor jeg ikke lavede
nogen billedbøger, fordi jeg tænkte,
at nu skulle jeg være kunstner, og
så spændte jeg nogle kæmpe store
lærreder op og malede en masse
billeder, og det var egentlig også
meget sjovt, men jeg vendte tilbage
til at lave billedbøger.

”Opfindelser, strikkede huer og en dum
Kat er den fedeste bog, jeg har læst”.
Så bliver man virkelig, virkelig glad,
for det giver blod på tanden.

Og hold k… hvor er det fedt, og nu
skal jeg simpelthen bare koncentrere
mig 100% om - ikke at tage børnene
som gidsler - men at blive dygtigere
og dygtigere, til at kommunikere
med børnene og tage det alvorligt.
Ikke at jeg ikke altid har taget det
alvorligt …

Den oplevelse, som Sabine og jeg har
haft med Mira har været fantastisk!
Det der med at der lige pludselig er
10-årige piger - jeg har faktisk ikke
snakket med nogen10-årige drenge
om det - som siger:

Så jeg droppede at være bladtegner
og havde ikke lige tænkt, at jeg
skulle være børnebogstegner. Men
på en eller anden måde, så kom
jeg til at lave den første billedbog
og så syntes jeg faktisk, at det var
vældig interessant, og det synes jeg
stadigvæk. I starten prøver man bare
at “trykke sig selv af” og tager på en
eller anden måde også børnene som
gidsler i ens eget udtryk. Og man er
faktisk også ligeglad med - næsten! -

Jeg har altid været helt vild med al
mulig børnelitteratur. Hvis jeg i det
mindste fik figurerne til at ligne et
eller andet Pokemon-noget, så ville
børnene måske synes om det, og så
kunne jeg skjule, at jeg var ude i et
helt andet ærinde, og det er egentlig
bare at “trykke mig selv af”.

Man er altid bange for, at folk siger,
at man var meget bedre før i tiden.
Det er jeg fuldstændig bedøvende
ligeglad med - og det er enormt rart.
Jeg bliver vildt glad, når jeg hører,
at en masse børn læser Opfindelser,
strikkede huer og en dum Kat. Og på
den måde, var det også et forsøg
på at lave en klassisk billedbog. Det
fede er, at hver gang jeg har lavet
en opgave, så har jeg lært et eller
andet og så kan jeg bruge det til
den næste. Altså fx da jeg skulle til at
lave Mira, som jeg har lavet sammen

med min kæreste, Sabine. Der var det
enormt fedt at have været i “Mogens
og Mahdi-skole ”, for så var jeg faktisk
bedre til at lave tegneserier, og vidste
hvordan jeg skulle gribe det an.
Jeg var i Aarhus i sidste uge og
holde foredrag sammen med Peter
Norddahl, som jeg laver Hunden Ib
sammen med. Da vi var færdige, kom
der en pige op og sagde:

Det er jo altid fedt at få ros, sådan er
det nok. Hvorfor man bliver ved med
at tegne, eller lave noget som helst,
det er måske hele tiden for at få ros
- af sine forældre – eller i hvert fald
blive klappet på skulderen. Det er
virkelig berigende!

“Det er den fedeste bog, jeg har
haft med på sommerferien!” Det er
megafedt, for så synes man jo, at man
ikke bare har ramt rigtigt, men også
at man giver andre mennesker noget.
Jeg er virkelig glad for denne pris!
Det betyder noget, for det er jo
derude, hvor I formidler og hvor
børnene er, det sker, så det er jo fedt.
Og det er meget bedre at få ros fra
denne kant end alle mulige andre
kanter. Min far er død, så han kan
faktisk ikke rose mig mere …
Jeg er utrolig glad!
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NY SERIE
OM FRØKEN
IGNORAS VEN

Hvem ville ikke gerne
have en Momse?
I sin nye serie om Mister Georg tager Katrine Marie Guldager kærligt
og humoristisk fat om nogle af de udfordringer, mange børn møder i
skolen og i samspillet med andre børn. Katrine Marie Guldager skriver
om følelser, som er genkendelige for såvel børn som voksne.
I de to første bøger møder du Mister Georg og hans mormor Momse, som både lytter og
forstår, og som med stok og Mister Georg ved hånden tager ud for at løse problemerne.
Bøgerne er fortalt i samme poetiske sprog som kendetegner Frøken Ignora-serien.
A072

Bestil bøgerne på gu.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Repræsentantskabsmøde
Af Birgitte Reindel, formand
LæringsCentret
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Sidste weekend i oktober
mødtes repræsentanter for
lokalkredsene og landsstyrelsen til repræsentantskabsmøde 2017 i de smukke
omgivelser på Gl. Avernæs
på Sydfyn.
Mødet startede traditionen tro
med formanden, Birgitte Reindels
velkomst hurtigt efterfulgt af efterårssangen ”Det lysner over agres
felt”. Efter sangen fik alle deltagere et
minut til en meget kort præsentation
for resten af forsamlingen. I løbet
af præsentationsrunden blev det
tydeligt, at der er enorm forskel på,
hvordan de enkelte kommuner/skoler
prioriterer PLC-området. Ikke at det
er nyt for os, men selv kommuner, der
tidligere har prioriteret området højt,
har nogen steder skiftet kurs.
Der var dog stadig nogle, hvis
kommuner/skoler udnytter
muligheden for at drive skoleudvikling gennem PLC og derfor

prioriterer det højt. Til gengæld
kunne man her bruge en del tid
på det nye fælles bibliotekssystem
Cicero, - et merforbrug af tid, der
opleves som ineffektiv brug af
ressourcer.
Efter lidt formalia valgtes Mogens
Lindved, lokalkreds Sønderjylland,
som dirigent, og efter at have
konstateret, at repræsentantskabsmødet var indkaldt i rette tid
efter vedtægterne, gav han ordet
til formanden, som aflagde sin
mundtlige beretning.

%FONVOEUMJHFCFSFUOJOH
4BNBSCFKEFNFE
%BONBSLTJUPHNFEJF
WFKMFEFSGPSFOJOH

Formanden lagde især vægt på
det positive samarbejde med
Danmarks it- og medievejlederforening, som landsstyrelsen mødes
med flere gange om året for at
planlægge fælles aktiviteter. Hvert
forår planlægger vi i fællesskab en
konference på Gl. Avernæs med fokus
på nyere strømninger inden for it

på skoleområdet, og hvert efterår
planlægger vi en konference for
konsulenter i kommunerne.
I år har vi også sammen udgivet
et temanummer ’Skoleudvikling
i praksis – PLC er med hele vejen’
og et par opfølgende temadage i
september måned i hhv. Lyngby og
Aarhus med fokus både på de gode
eksempler fra praksis, men også på
at deltagerne fik mulighed for at
videndele på de områder, de især
interesserede sig for. Vi har fået god
respons på både temanummer og
temadage, og det er uvurderligt med
det gode samarbejde om vores fælles
aktiviteter.

4BNBSCFKEFNFE
%BONBSLT-SFSGPSFOJOH

Næste tema i beretningen var
samarbejdet med Danmarks Lærerforening, som ikke glider helt så
nemt, selvom vi gerne ville arbejde
tæt sammen her op til OK18. Når det
lykkes at få et møde i stand, virker det
som om DLF forstår og deler vores
bekymringer og frustrationer, men
det er svært at se efterfølgende, at

I fremtidsværkstedet brugte deltagerne først tid på at sætte ord på de ting, der ikke fungerer godt nok i foreningen eller som bekymrer medlemmerne, hvorefter grupperne tog
fat på drømmefasen. Der var sat god til af til det, men drømmene var også mange!

2017
det bliver prioriteret særlig højt i det
faglige arbejde.
Vi forstår godt, at der er større
ting på spil i disse år, men vi så
gerne, at DLF også prioriterede at
arbejde for rimelige arbejdsvilkår
på PLC-området. Det er utrolig
opslidende for mange af vores
medlemmer, at der sættes for
få ressourcer af til at kunne leve
op til bekendtgørelsen i et bare
nogenlunde omfang. Det er mange
steder en væsentlig faktor til et
usundt arbejdsmiljø.
Man må håbe, at den øvrige fagbevægelses støtte til DLF får en positiv
betydning for modpartens forhandlingsvilje.

'#4$JDFSP

Sidste år havde vi lavet så meget
ballade over, hvordan styregruppen
var sammensat, at vi blev inviteret
med til et styregruppemøde, og
siden fik vi en plads i videreudviklingsudvalget, som prioriterer videreudviklingsønskerne for styregruppen.
Desværre ville Kombit ikke betale for

evt. frikøb, så det bliver i øjeblikket
taget ud af formandens tid.
Selv om der er langt igen, er systemet
heldigvis blevet meget bedre, end
det var fra start af. Det er dog stadig
helt galt med tempoet, men det
forventes, at dette problem mindskes
væsentligt, når der ikke skal nye
kommuner på systemet hver uge,
hvor importen af deres data lægger
voldsomt stort beslag på systemet –
og dermed sænker hastigheden. Hen
imod jul skal der ikke flere kommuner
på, før Tønder skal på til foråret.
Skoledelen har det sidste år været
prioriteret højt i både videreudviklingsudvalget og i styregruppen.
Der har været nedsat et særligt
udvalg til at kigge på skolernes udfordringer med systemet, og mange
af problemerne er blevet sendt til
videreudvikling.
Vi kan dog også enkelte gange se, at
man ude på nogle af skolerne måske
ikke har fundet den bedste måde at
bruge systemet på, hvilket måske
skyldes, at den enkelte medarbejder
har for få timer til at lære systemet at
kende, eller at der har været sparet på
kompetenceudviklingen i forbindelse
med skiftet fra et system til et andet.
Nogle kommuner har lavet et tæt
samarbejde med folkebiblioteka-

rerne, som kan hjælpe PLC’erne med
at lære de bedste genveje til at få
mest muligt ud af systemet. Hvis
ikke man har et sådant samarbejde
i kommunen, kan det måske stadig
sættes i værk.

'SFNUJEFO

Det næste tema i beretningen var de
nye vinde, der blæser over landet.
Det er blevet legitimt igen at tale om
dannelse, og den stramme målstyring
løsnes i hvert fald i Undervisningsministeriet. Det bliver spændende, hvor
det fører os hen. Vi vil følge udvalget,
der er nedsat til at følge op på, om
kommunerne lever op til hensigten
med at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Vi kunne have
ønsket os en plads i udvalget, da vi
de sidste tre år utallige gange har
hørt fra ministeriets læringskonsulenter, at PLC’erne netop skulle
vejlede i den læringsmålstyrede
undervisning, så det peger også på
vores arbejdsområde.
Sidste del af beretningen handlede
om det fremtidsværksted, som
det meste af eftermiddagen skulle
bruges på.
En dokumentanalyse på hhv. vores
vedtægter og et drømmepapir fra et
landsstyrelsesmøde viste, at vi måske

Den nyvalgte landsledelse minus en fraværende Steen Juhl
Møller. Fra venstre: Anne Foverskov, Karin Kjeldsen, Birgitte
Reindel, Kirsten Bundgaard Lassen og Marlene Drost.
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Rasmus Bregnhøi flankeret af de heldige modtagere af fire af
hans illustrationer, som der traditionen tro blev trukket lod om.
ikke helt har overensstemmelse
mellem det, vi gerne vil, og det vi er
og udstråler.
Derfor havde landsstyrelsen lagt
op til, at vi skulle diskutere vores
mission og vores vision, og de havde
foreslået, at vi nedsatte en arbejdsgruppe til at kigge på foreningens
struktur.
Der blev stillet lidt opklarende
spørgsmål, og et par pointer blev
sagt højt, men hurtigt gik vi til
afstemning, og beretningen blev
vedtaget enstemmigt.
Også regnskabet for 2016 blev
vedtaget, selv om kassereren,
Karin Kjeldsen, måtte fremlægge
et regnskab med underskud. Det
skyldtes bl.a. at der i regnskabet er
sat penge af til hensættelser, idet en
del medlemmer ikke har fået betalt
deres kontingent.

,PSUPQMHGSB#KSO
)BOTFO %-'

Bjørn Hansen fra Danmarks Lærerforening kom med et kort oplæg
om OK18, og der var efterfølgende
mulighed for at stille spørgsmål. Vi

kunne spore en forsigtig optimisme
omkring, at der denne gang måske
kommer gang i reelle forhandlinger.
Flere elementer er med til at presse
vores modpart, fx den førnævnte
opbakning fra de andre organisationer. Samtidig er der internt i KL et
pres fra flere borgmestre, der ønsker
en aftale. Også udgivelsen af bogen
Søren og Mette i benlås har været med
til at sætte fokus på de helt urimelige
forhold, der herskede i 2013.
DLFs krav er sendt til KL, men vi er
afhængige af, hvordan forhandlingerne går på statens område. Det
bliver et meget spændende forår!

'SFNUJETWSLTUFE

Efter en kaffepause var det tid til
at suspendere repræsentantskabsmødet og starte på fremtidsværkstedet. De første ti minutter blev
brugt til at udfylde KRITIKFASEN, en
vægplakat i stor størrelse med alle de
ting, der ikke fungerer så godt i vores
forening, eller ting vi er bekymrede
over.
Så blev vi delt i grupper, som skulle
udfylde DRØMMEFASEN, en lige så
stor vægplakat med vores drømme

for foreningen. Det var der god tid
til at drøfte, men drømmene er også
mange, så der skulle god tid til.
Sidste del af værkstedet var REALISERINGSFASEN, hvor vi skulle prøve
at finde veje til at få udfordringerne
flyttet over i retning af drømmene.
Her var vi delt i lidt større grupper,
men arbejdet måtte fortsættes næste
dag, da det snart blev til festmiddag
og prisoverrækkelse.

0H1-$'TCSOFCPHTQSJT
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Allerede under festmiddagen kunne
den opmærksomme deltager regne
ud, at Rasmus Bregnhøi var dette
års prismodtager, da han sad med
ved bordet. Under middagen blev
der trukket lod om 4 af hans billeder,
hvilket modtagerne var godt tilfredse
med.
Prisen blev motiveret og overakt af
formanden for prisudvalget, Karin
Kjeldsen. Det meste af talen kan
man finde i særtrykket om Rasmus
Bregnhøi i sidste udgave af LæringsCentret. Karin afslørede samtidig
årets plakat, som er tegnet af Lars

Andersen. En skøn plakat, man kun
kan blive i godt humør af at kigge på.
Plakaten kan købes ved henvendelse
til PLCF Kommunikation (plcfkom@
dansklf.dk).
Rasmus Bregnhøi holdt en underholdende takketale, som kan læses her
i bladet og ses på vores hjemmeside
(www.plcf.dk), inden hans redaktør
Julie Koch Rotne holdt en rørende
tale, som også kan læses i særtrykket.
Efter taler og sange fik Rasmus travlt
med at signere plakater til skoler
landet over, inden der var hygge i
kælderen.

3FQSTFOUBOUTLBCT
NEFUGPSUTBU

Søndag morgen startede som vanligt
med sangen ”Godmorgen, lille land”.
Derefter fortsattes arbejdet med
REALISERINGSFASEN den næste time.
Der var god energi i grupperne, og
der blev skrevet mange konstruktive
idéer på vægplakaten.
Så var det tid til at fortsætte selve
repræsentantskabsmødet, og det

startede med fremlæggelse fra
grupperne om realiseringsfasen.
Derefter kom vi til punktet med
indkomne forslag, og her blev det
vedtaget at nedsætte forskellige
udvalg: et strukturudvalg, et
bladudvalg, et hjemmesideudvalg og
et debatudvalg.

7BMH

Birgitte Reindel blev genvalgt
som formand med alle stemmer.
Desværre lykkedes det ikke i år at
få landsstyrelsen fyldt helt op, men
Anne Foverskov (Nordsjælland) blev
genvalgt, og Marlene Drost (Sjælland
og øer) blev valgt ind igen efter et års
pause. Karin Kjeldsen (Midtjylland),
Steen Juhl Møller (Sønderjylland) og
Kirsten Bundgaard Lassen (Sønderjylland) var ikke på valg.
Prisudvalget 2017: Karin Kjeldsen
(LS), Lone Braad (Midtjylland), Ann
Nielsen (Nordjylland), Marianne
Stokbæk (Syddanmark) og ekstern
deltager er Stine Reinholdt Hansen.
Bladudvalget 2017: Anne Foverskov

(LS), Anne Abery (Nordsjælland),
Anna Johansen (Sjælland og øer) og
Eva Øland (Midtjylland).
Hjemmesideudvalget: Per
Brock (Midtjylland), Lone Braad
(Midtjylland), Michael Poulsen
(Hovedstaden), Mogens Lindved
(Sønderjylland), Birgitte Reindel (LS).
Strukturudvalget: Kaja Pedersen
(Sjælland og øer), Birgitte Reindel
(LS).
Der er plads til flere i strukturudvalget, så hvis man har lyst til at kigge
nærmere på vores organisation, kan
man sende en mail til plcf@outlook.
dk.
Debatudvalget var der ingen, der
ønskede at deltage i denne gang,
men vi prøver igen næste år.
Alt i alt var det et positivt repræsentantskabsmøde med en masse
god energi til at se udfordringerne i
øjnene og komme på bud om vejen
frem. Jeg glæder mig allerede til
næste år!

En travl prismodtager signerer plakater.
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Bibliotek bygget i børnehøjde
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- Det er fantastisk at tænke på hvor
kort tid siden det er vi sad med alle
vores ideer på post it-sedler og nu
er det pludselig virkeligt, så selvom
det har været et kæmpe arbejde er
det gået enormt stærkt, siger Pernille
Gerhardt.


Nr. 8

"MULBOHFOCSVHFT

december 2017

Af Eline Mørch Jensen

På Gurreskolen i Helsingør
har man indrettet PLC som
en landsby i Ole Lund Kirkegaards univers – skørt, skævt
og med en vis risiko for at få
en splint i fingeren - og det
endda med vilje!
Der dufter skønt af en blanding af
træ, maling og lakridspiber fredag
den 3. november, da Skolen ved
Gurrevej slår dørene op for et
splinternyt PLC, som er blevet til
i et kreativt samarbejde mellem
skolens elever og medarbejdere og
genbrugskunstneren Thomas Dambo
og hans kolleger. Hele dagen myldrer
læringscentret af små og mellemstore
elever, som på skift kommer på
klassebesøg for at opleve det sted,
de selv har været med til skabe: Et
PLC indrettet som en landsby med
gader, huse og træer fulde af bøger
og læsekroge – alt sammen bygget i
genbrugsmaterialer.
Ideen opstod da Skolen ved Gurrevej
for et år siden blev til en indskolingsog mellemtrinskole og blev slået
sammen med Nordvangskolen, som

til gengæld blev til en udskolingsskole. I dag rummer Gurreskolen
600 elever fra 0. til 5. klasse og
omlægningen har krævet en total
nytænkning af PLC.
- Pludselig stod vi der og tænkte
”hvad gør vi?” Helt fra starten af var
det vigtigt at få eleverne med i
processen for at få det bedste ud af
det. Ikke alle var jo lige begejstrede
over at skulle sammenlægges og
flytte skole, så alle skulle føle de
havde indflydelse udviklingen af
skolens PLC, fortæller Pernille
Gerhardt, der ligesom Tine Lind
Hansen har taget turen med fra
Nordvangskolen til Gurreskolen, og sammen med deres kollega Lisa Ruus
- udgør det ny PLCs medarbejderstab.

Det er nemlig ikke bare lige sådan
at slå to biblioteker sammen. Der er
blevet sorteret og smidt ud til den
store guldmedalje, omkring 40 fulde
flyttekasser med slidte bøger og
mindst ligeså mange med forældede
klassesæt. Desuden er der blevet
ryddet ud i møblerne for at give plads
til sæbekassebiler m.v., som vel at
mærke kun er blevet fremstillet af
genbrugsmaterialer, fx er de gamle
hvide reoler blevet savet af foroven
og beklædt med træ, så de fremstår
som små skæve huse.
- Jeg har jo været med hele vejen og
også da vi købte vores bogreoler på
hjul for cirka 15 år siden - for 400.000
kr. i øvrigt og meget dyrere end det vi
har givet for nyindretningen af vores
nye PLC - men Thomas Dambo kunne
naturligvis ikke drømme om at smide
dem ud! Fortæller Lisa Ruus, som
tilføjer at børnene syntes det var ret
sejt at skolen hyrede netop Thomas
Dambo til opgaven og at de fleste
havde helt styr på hvem han var, fordi
de kendte ham fra tv-udsendelsen
Fra yt til nyt, hvor han bygger nyt af
genbrugsmaterialer.

- Vi fornemmede også at både han
og de medarbejdere, der var med
til at lave i projektet, syntes det var
sjovt. Vi forelagde dem vores plan i
december 2016, da den var kommet
nogenlunde på plads, og de var
straks med på ideen. Før vi vidste af
det, var de i fuld gang med at måle
op, siger Lisa Ruus og fortsætter:
- Det har været en større øvelse end
man lige forestiller sig at få det hele
klar. Oveni omlægning og byggekaos
har vi jo også fået meget mere at se
til på biblioteket, som har holdt åbent
undervejs! Først og fremmest fordi
udlånet er steget monstermeget,
fordi børnene i indskolingen og på
mellemtrinnet kommer rigtig meget
på biblioteket. De har også brug for
mere hjælp og vejledning og låner i
snit mellem 2 og 5 bøger om ugen,
mens børnene i udskolingen måske
kun låner en bog på 300 sider en
gang om måneden.
Hvordan har I rent praktisk
inddraget eleverne og taget dem
med på råd?
- Vi har spurgt alle elever og medarbejdere – pr. spørgeskema - om hvad
der var et godt bibliotek. De store
har selv besvaret dem og de mindste
besvarede dem på klasseplan. Mange
efterlyste små læsekroge, hvor
der var ro, og hjørner, hvor det var
hyggeligt at være og hvor der var
plads til at man kunne sidde og spille
et brætspil sammen. Faktisk er der
også blevet skabt plads til at man
kan lege – stille og roligt selvfølgelig
– og spille dukketeater og den slags,
fortæller Tine Lind Hansen.

de børn, hvor førstevalget måske ikke
lige er at gå på biblioteket og låne
og læse bøger. Så hvordan kunne vi
bedst imødekomme deres behov?
Her fandt vi hurtigt ud af at de ønsker
der kom op faldt virkelig godt i tråd
med ånden i Ole Lund Kirkegaards
bøger, bl.a. Lille Virgil – ja, med hele
hans univers. Derfor var det oplagt at
gå videre med dén ide.
Tine Lind Hansen supplerer: - Som
billedkunstlærer talte jeg så med
børnene om Ole Lund Kirkegaards
tegninger og om hans lidt skæve stil.
Det var den der sjove, skøre og skæve
måde at tegne på, vi ville have i vores
PLC – som der var én der udtrykte det
”det skal være et sted hvor man godt
kan få splinter i fingrene” ... Det kan
man godt få, måske især de voksne,
for vi støder ind imellem ind i en
gren, fordi alt er bygget i børnehøjde.
Heldigvis har vi en nødhjælpskasse
stående!
Og så blev eleverne ellers selv sat til
at tegne. Mere end 300 tegninger af
hvordan de forestillede sig at deres
PLC skulle se ud blev det til, inden
Thomas Dambo fik hele stakken af
tegninger med hjem til inspiration på
værkstedet i Nordhavn. Her har han
en kæmpe hal fyldt med genbrugsmaterialer, hvor skolens 4. og 5.
klasser undervejs i forløbet kom på
besøg og deltog i workshops.

)OTJCJCMJPUFLFU

- De var vant til at have skoleklasser
på besøg og eleverne var vilde med

det – de havde også en slyngelstue,
hvor man kunne spise madpakker –
og alle ville bare så gerne i praktik på
værkstedet. Workshoppen bestod i
at male de modeller, som Thomas og
hans kolleger selv havde bygget.
Herefter gik de i gang med at indrette
biblioteket, hvorfor vi blev nødt til
at lukke af i en kort periode fordi
der flød med boremaskiner og var
træspåner og larm overalt, fortæller
Tine Lind Hansen.
Hun tilføjer at han var begejstret
for iderigdommen, akkurat ligesom
mange elever har haft stor fornøjelse
ud af at genkende ”deres egne ideer”
i indretningen i det nye PLC.
Også faget Håndværk og Design
har været inddraget i processen,
bl.a. i indretningen til et ”hønsehus”
til de hjemmelavede papmachéhøns, ligesom 1. klasserne har lavet
sommerfugle og specialklassen har
lavet tegninger og dukketeaterdukker som udsmykning af vægge og
i urtepotter.
Pernille Gerhardt lægger til: - Det
hele er ikke mindst lykkedes fordi
Anne-Mette Hermansen, konsulenten
for læringscentrene i kommunen, har
opmuntret os og guidet os igennem
den første proces med ideudviklingen på post it-sedler – ja, og så
har hun været en uundværlig hjælp
da vi søgte støtte hos Lærerstandens
Brandforsikring, som har sponseret
vores nye PLC med 100.000 kr.

0HTÌFUTUFEUJMESFOHFOF
I idéfasen har Anders Pilgaard,
skoleleder på Skolen ved Gurrevej,
desuden haft særligt fokus på at
skolens nye PLC ikke kun skulle
appellere til pigerne. Som han selv
udtrykker det:

- Generelt har drengene jo knap så
god trivsel som pigerne i skolen, så
det var vigtigt også at imødekomme
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Bøger og undervisningsmaterialer til låns, analoge såvel
som digitale, og artefakter
af enhver art – kanoer,
mountainbikes, telte og
udstyr til lejrskoler, rustninger, folkedragter, ethjulede
cykler og gummi-dinosaurer
… You name it: UCC har det.

december 2017

Center for Undervisningsmidler på
Campus Carlsberg er efter sommerferien flyttet til nye lokaler, hvor
døren står åben og man frit kan
komme på besøg og se sig omkring.
Skal man have hjælp til noget –
hvis man fx vil have demonstreret
hvordan en bestemt robot fungerer,
er det nu nok en god ide at ringe og
bestille tid i forvejen, for der er ikke
længere råd til at have stedet fast
bemandet.
Marcus Dietrich, pædagogisk
konsulent på Professionshøjskolen
UCC, Campus Carlsberg, Center for
Undervisningsmidler, viser begejstret
rundt i de nye luftige og omfangsrige
omgivelser fulde af diverse digitalt
udstyr og spændende indrettet med
fleksible undervisnings- og fordybelsesrum i rummet:
- Alle landets UCC’er har en informationssamling ligesom vi i Region
hovedstaden, som holder til her på
Campus Carlsberg og så på et mindre
center i Rønne på Bornholm. Der er
en aftale med forlagene, som leverer
materialer til alle centre i landets seks
regioner, så de analoge samlinger er
identiske.
- Derudover har UCC´erne så de
digitale midler, som de selv bygger
op. Her er der forskel på, hvad man
har stående på hylderne, efter som
de mindre centre ikke har den
samme økonomi og derfor heller ikke
det samme udvalg, forklarer Marcus
Dietrich. Der i øvrigt også er projekt-

Frit valg på

å alle hylder

leder på det nye tilbud om streaming
af spillefilm og tv-udsendelser til
skolerne, som blev omtalt i LæringsCentret nr. 6/2017.

'PSNJEMJOHBGMSFNJEMFS

- Herudover er vi som bekendt
på Finansloven og får penge til
at lave kurser, typisk kortvarige
kurser meget tæt på praksis. Vores
konsulenter er som regel ansat
både her og i skolen, så de er så tæt
som muligt på praksis – og så er
det i øvrigt de dygtigste lærere vi
overhovedet kan finde, understreger
Marcus Dietrich.
- Det er nedgangstider på kursusområdet. Vi oplever det ikke så meget
i København, men rundt omkring i
landet er det virkelig tydeligt.
Til gengæld ser vi en kæmpe
fremgang i de rekvirerede kurser,
hvor vi kommer ud på skolerne,
som så sparer transporten og får
et samlet løft inden for et bestemt
fagområde. Det kan fx være ”Det 21.
Århundredes kompetencer”, som vi
er ude at løfte i en kommune eller på
en gruppe af skoler, hvor der er nogle
forventninger til hvad lærerne laver
imellem kurserne og de arbejder
videre i det vi kalder forpligtende
fælleskaber i teamgrupper.
Er der nogle af de kurser, I udbyder,
der er kompetencegivende?
- Nej, vi er jo en del af Professionshøjskolen, hvis efter- og videreuddannelse tager sig af de kompetencegivende kurser. Vores kurser
kan til gengæld bruges direkte i
undervisningen. Sådan har det
faktisk været siden 1970´erne, hvor
vi hed amtscenter. Siden blev vi lagt
sammen og røg ind under professionshøjskolerne, hvorefter vi er
blevet besparet rigtig meget i mange
omgange. Før havde vi centre i både
Glostrup, Hillerød, København og
Rønne, fortæller Marcus Dietrich.
Når man kigger rundt her i
bygningerne, ser det jo ikke ud som
om det er blevet sparet …
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- Nej, det er først og fremmest
mursten der er blevet fjernet – og
sådan har det været i hele landet.
Men før havde vi altså en afdeling i
Hillerød med en fuld informationssamling, bibliotekarer, konsulenter og
daglig åbningstid. Det samme havde
vi i Glostrup, mens vi i dag kun har ét
lager. Jeg har selv været med siden
2009, hvor jeg blev ansat i Hillerød. Så
blev jeg rykket til Titangade, hvor vi
blev lagt sammen med København,
hvorefter vi blev lagt sammen med
Glostrup og flyttede hertil.

december 2017
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- Da vi kom herind var der virkelig run
på, men det handler selvfølgelig også
om at der i Hillerød modsat her ikke
var nogen lærerstuderende, så dér
var det kun lærerne der brugte os.
Vi bor bedre end da vi lå i Titangade,
men til gengæld kommer der nok
ikke så mange fra yderområderne
herind.
Det er især københavnerne der
bruger jer pga. den centrale
beliggenhed?
- Det er nok mest københavnere,
men det er svært at sige, for der er
jo også mange flere skoler her. Men
det er da rigtigt at så mange kommer
der heller ikke valfartende hertil fra
Hundested og omegn. Alligevel er
vi jo heldige geografisk set, for hvis
man fx bor i Nordsjælland er der nok
kortere til København end omvendt,
og skolerne er ofte herinde på besøg
på museer og lignende, hvor de så
også lige benytter lejligheden til at
kigge fordi, mener Marcus Dietrich og
lægger til:
- Det vælter ikke ligefrem ind med
matematiklærere, men snarere
læringsvejledere og dansklærere,
som også er kulturelt interesserede
og alligevel er i teatret eller til koncert
her i byen.
I arrangerer også kurser og
workshops for skoleklasser?
- Det var mest i starten, da vi startede

Future Classroom-lab op, at vi havde
mange skoleelever inde for at teste
ting af. Men så skulle de altså også
lave lige præcis det, vi ville have
undersøgt. Måske ville vi gerne have
testet nogle LEGO-robotter sammen
med noget software, men det har vi
ikke råd til at blive ved med. Jeg ved
at VIA inviterer klasser ind, men mod
betaling. Og hos os er det også blevet
en betalingsservice.
- Nu er i gang med at starte Coding
Pirates op internt, som jo er et gratis
tilbud, hvor frivillige kan komme og
bruge vores lokaler og udstyr efter
lukketid. Det får vi rigtig meget ud
af, for her får vi testet nogle af de nye
teknologier af. I stedet for at bruge
dyre konsulenttimer på at teste en
ny robot af er det jo fedt for os, hvis
en klasse eller en gruppe frivillige
kommer herind og arbejder med det.

)VTLBUCFTUJMMFUJE

Kommer lærerne og skoleklasserne
bare dumpende uden først at have
lavet en aftale?
- I informationssamlingen kan
lærerne bare komme forbi, men
hvis man skal have hjælp til noget,
fx vil vide hvordan en bestemt
robot fungerer, er det nødvendigt
at bestille tid først, for det er vi ikke
bemandet til at kunne klare.
Planen er i følge Marcus Dietrich
at samlingen på sigt vil være
bemandet af frivillige studerende
som grundpakke, men derudover
skal man så kunne bestille tid til at
komme på besøg, hvis man fx er en
gruppe lærere fra en kommune, som
er særligt interesserede i at se på
hvad der er af robotter for at finde ud
af hvad de skal købe – fuldstændigt
ligesom hvis det var bøger.
- Endelig tilbyder vi naturligvis
vejledning. Som lærer kan du bestille
tid til vejledning og hvis det er i
materialesamlingen er det gratis.
Vi har så derudover en masse sites,
hvor man kan gå ind på de enkelte
fag og læse vores konsulenters

anbefalinger af læremidler og ideer
til undervisningen, fortæller Marcus
Dietrich og lægger til:
- De er der for at tage toppen af
isbjerget. Når der fx bliver rykket
på engelsk nede i 1. klasse, så bliver
der også virkelig rykket på vores
engelskkonsulenter. ”Hvad skal jeg
bruge og hvilke materialer findes
der?” Derfor går lærerne som regel
ind og orienterer sig på de forskellige
sites først, for vi har ikke kapacitet til
at hjælpe hver enkelt, men vejleder
hellere hele fagteams ad gangen.
- Døren er åben og man kan bare
komme herind, og så kan man jo
være heldig at der lige er en historiekonsulent tilstede, hvis det er dét
man har brug for, men måske sidder
der i stedet en matematik- og en
tyskkonsulent.
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- Informationssamlingen er de
materialer som findes her på Campus,
som du kan orientere dig i, men
derudover har vi så en masse andre
udlånsmaterialer, som læreren kan
låne til brug i undervisningen.
Dem har vi rigtig, rigtig mange
af, men de findes på nogle store
fuldautomatiske lagre, hvor der kører
en robot rundt. Her kan man altså
ikke selv komme ind og kigge sig
omkring.
- Udlånsmaterialerne kan man kun
finde digitalt, hvorefter man kan
bestille og låne dem i seks uger og få
dem afleveret på skolen. Det drejer
sig bl.a. om en masse robotter, vi har
indkøbt og som man kan få lov til
at prøve af, men også om alverdens
andre artefakter – kanoer, mountainbikes, telte og udstyr til lejrskoler,
rustninger, folkedragter, ethjulede
cykler og gummi-dinosaurer hvis du
nu har dinosaur-emne i børnehaveklassen … Altså, det er helt vanvittigt
hvad vi har!
Og sig nu at det faktisk også bliver
brugt?

- Det gør de, endda rigtig meget!
Tit er det sådan at folk deler med
hinanden på Facebook hvad de har
brugt og fået en masse ud af. Typisk
låner man noget fordi man fx har en
temauge om bevægelse eller også
fordi man måske overvejer at købe

en robot i kommunen og gerne lige
vil prøve den af først. Men det skal
understreges at 90 % af det vi låner
ud er bøger. Bøger på papir!
Og ja, ifølge Marcus Dietrich blev der
sidste skoleår lånt 6102 materialesæt,

som blev kørt ud på skolerne, mens
lærerne (især dansklærerne) lånte
18110 skønlitterære klassesæt, sådan
at i alt 409.860 eksemplarer er nået
ud til børnene.
Vel at mærke alene i UCC Region
Hovedstaden.
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Uddannelse af verdensborgere og realisering af FNs
verdensmål kan ikke overlades til andre – det er dit
og mit ansvar og en oplagt
kommende opgave for PLC
at gå ind i.
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FN har vedtaget den mest ambitiøse
plan nogen sinde med 17 mål for
jordens udvikling på områder som
klima, energi, lighed, fattigdom,
produktion, byudvikling, sundhed,
ligestilling og retfærdighed og
globalt samarbejde. FN kan vedtage
sådanne mål, men:
”FN har ikke magt og midler til at
sikre målenes gennemførelse eller
implementering. Det må andre tage
sig af – og ’andre’ er dig og mig. Der
findes ingen andre end dig og mig
… At uddanne unge danskere til at
praktisere et globalt medborgerskab
er for mig en værdig og vigtig
opgave for den danske folkeskole.
Hvad det konkret vil sige, kan vi
allerede nu læse noget om i den
danske folkeskolelov, men måske
burde loven udbygges bl.a. set i lyset
af, at verden har fået noget mere at
være fælles om, nemlig FN’s 17 mål

Jordkloden er vor
for en global bæredygtig udvikling.
At tilegne sig disse mål, at forstå disse
mål, at reflektere over og forholde
sig til disse mål og at arbejde for at
realisere dem kunne være en del af,
hvad der i fremtiden skal foregå i den
danske folkeskole”.
Steen Hildebrandt ph.d. og
professor
Jeg er meget enig med Steen
Hildebrandt, og ”dig og mig” kan
passende være dig og mig, der
arbejder på de pædagogiske læringscentre landet over. Vi bør understøtte
kollegerne i arbejdet med at
uddanne vore elever til globale
medborgere og dermed bidrage til
realisering af verdensmålene.
Ved at varetage denne opgave
mener jeg, at vi på fornemste vis vil
leve op til hensigterne i bekendtgørelsen for læringscentre om at
fremme elevernes læring og trivsel
i en varieret skoledag, understøtte
skoleudviklingsinitiativer mm. Men
først og fremmest understøtter vi
meningsfuld læring for motiverede
elever, for de fleste elever er heldigvis
parate til at trække i arbejdstøjet for
at ”redde verden”.

7FSEFOTCPSHFSTLBCo
IWBEFSEFU 

Min skole, Endrupskolen i
Fredensborg kommune, er en
Unesco skole. At deltage i Unescos
inspirationsmøder og være skolens
internationale koordinator er en del
af min funktion på PLC. Derfor var
det også mig, der var tovholder da
udskolingen allerede sidste efterår
besluttede at afholde temauge om
verdensmål og verdensborgerskab.
Mål for ugen var:
t&MFWFSOFTLBMLVOOFGPSLMBSF IWBE
globalt medborgerskab er.
t&MFWFSOFTLBMLFOEF'/T
verdensmål og kunne formidle dem
til andre, gerne i kunstnerisk form.
t&MFWFSOFTLBMLVOOFEJTLVUFSF
og forholde sig til globale udfordringer.
t&MFWFSOFTLBMVEWJLMFIBOEMFkompetence i forhold til globalt
medborgerskab.
Vores Unesco-valghold deltog i
Ungdomsbyens kursus, som stadig
udbydes: ”I’m a global Citizen”.
Valgholdseleverne påtog sig derefter
at formidle indholdet af kurset til de
øvrige elever. Alle elever fik en fælles
introduktion til begrebet Verdensmål

res fælles ansvar
af Helle Gudmandsen, der er national
koordinator for Unesco skolerne.
Vi havde besøg af spændende
gæstelærere: asylansøgere fra Syrien,
Eritrea og Kina berettede deres
personlige historier. Crossing Borders,
der arbejder for dialog og fred,
stillede med unge fra Polen, Spanien,
Rumænien, Kroatien, Rusland, Iran
og Ukraine. De lavede workshops og
rollespil om verdensmålene. I øvrigt
deltog de i andre aktiviteter i løbet af
ugen, så der som sidegevinst blev talt
engelsk.
Mazen Ismael fra Salaam.dk. viste
dokumentarfilm om asylbørn. Mazen
er selv vokset op i asylcentre. Han gik
i dialog med eleverne og satte dem i
gang med genren ”Talte tanker”.
Outreach - Ungdommens Røde Kors
lavede oplæg om flygtninge og
migration. 8. og 9. årgang udførte
rollespillet ”Uretfærdig Middag”
faciliteret af Mundu – center for
global dannelse. Eleverne oplevede
på egen krop, hvordan mad, vand,
energi og rigdom er fordelt i verden.
Rappolitics stod for rap-workshops,
hvorfor nogle elever afslutningsvis
kunne formidle deres opfattelse af
verdensmål som rap.

Alle årgange havde fået til opgave
også at formidle verdensmålene i
kunstnerisk form den sidste dag,
hvor eleverne udstillede børnebøger,
malerier, tegninger, collager,
flashmobs, spil, opfindelser mm. for
hinanden.
På FN-dagen d. 24.oktober
formidlede nogle af udskolingseleverne desuden deres arbejde
for eleverne i indskolingen. Da
vi evaluerede ugen var der stor
tilfredshed. Udskolingslærerne
ønskede at gentage temaet, men
udskolingen ville have indskolingen
med. Derfor blev en ny temauge
placeret i uge 39, hvor den landsdækkende naturvidenskabsfestival ligger.
Nogle lærere ønskede at deltage i
festivalen, og bl.a. derfor slog vi to
fluer med et smæk. Vi besluttede at
arbejde med verdensmålene, men
denne gang med en naturfaglig
vinkel. Temaet for dette års naturvidenskabsfestival lå nemlig lige til
højrebenet for os: ”MIN NYE VERDEN”.

7FSEFOTNÌMJEBHMJHEBHFO
Inspireret af Unesco netværket
som har fokus på uddannelse i
bæredygtig udvikling, nedsatte vi et

miljøråd bestående af elever, lærere,
leder, serviceleder og med mig
fra PLC som tovholder. Rådet skal
udarbejde en handleplan for skolen,
så skolen kan blive så klimavenlig
som mulig og dermed integrere
FN’s Verdensmål i dagligdagen
og i undervisningen. Miljørådet
blev inddraget i planlægningen af
temaugen, hvor det var vigtigt for os
at få eleverne engageret i projektet
på et tidligt tidspunkt.
Ramme og mål for ugen blev
vedtaget. Målet for Temaugen 2017
var at hele skolen samarbejdede
innovativt om at lave klimaforbedringer på skolen for en mere
bæredygtig verden – og samtidig
styrke elevernes identitet som
globale medborgere.
t7JBSCFKEFSÌSHBOHTWJToUSFMSFSF
pr. årgang, samt pædagoger.
t%FUUJMTUSCFTBUFMFWFSOF
inddrages aktivt – ingen passiv
formidling.
t7JWJMTHFJOTQJSBUJPOGSBGPSTLFSF
og samarbejdspartnere udefra.
t&MFWFSOFTLBMVEJwEFOWJSLFMJHF
verden”.
t6ETUJMMJOHJIBMMFOUPSTEBH)FSTLBM
eleverne formidle deres viden for
hinanden, for forældrene.
t7JJOWJUFSFSEFHSOOFGPSFOJOHFSUJM
at komme med en stand.
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t7JTHFS/PSEFBGPOEFOPNNJEMFS
til infostandere, hvor hver årgang
kan informere om deres projekt.
t7JCFEFSTDJFODFUBMFOUIPMEFUPNBU
lave et science show i hallen.
t4UBOEVQTIPXPNCSFEZHUJHhedsmål v. Mazen Ismail.
t'SFEBHPQSZEOJOHPHFWBMVFSJOH
Hvor langt kom vi? Hver årgang
laver en præsentation af deres
udbytte af ugen.
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Inden sommerferien lavede PLC
et oplæg ved et lærermøde, hvor
strukturen i temaugen blev fremlagt
og godkendt. Alle undervisningsmulighederne på Astras hjemmeside
blev demonstreret. Der blev vist og
gemt en præsentation på Intra med
ideer og links til undervisningsmateriale, gæstelærere, ture ud af huset
mm. Desuden sørgede PLC for at
bestille relevant undervisningsmateriale, udstille læremidler og vejlede i
brug af it.
Samtlige lærere fik et tre timers
kursus i undervisning i Verdensmål
og i globalt medborgerskab, som
blev faciliteret af Unesco/Ungdomsbyen. Mandag i uge 39 havde vi en
fællessamling med alle elever fra
0.- 9. klasse, hvor vi sang skolens
slagsang ”Alle børn har ret” og
eleverne fik en introduktion til ugens

arbejde. ”Verdens Bedste Nyheder”,
som er et uafhængigt medie, der
laver konstruktiv journalistik og
kampagner, gav børnene en introduktion/repetition til verdensmålene.
Vi brugte ugen til at sætte fokus på,
hvordan det nære og individuelle
er med til at påvirke det fjerne
og globale. Vi arbejdede fx med
innovation og design af nye løsninger
og produkter til fremtiden. Hver
årgang fik tildelt et af nedenstående
fokusområder fra naturfagene som
ramme.
t/BUVSFOMPLBMUPHHMPCBMU
t7BOE MVGU WFKS
t3FEWFSEFO
t5FLOPMPHJPHSFTTPVSDFS
t+PSEFOPHTPMTZTUFNFU
t4UPòFSPHFOFSHJ
t.FOOFTLFU
PLC bookede mindst en foredragsholder til hver årgang. På Astras
hjemmeside, samt på bookenekspert.dk, findes der spændende
fagpersoner. Flere forældre meldte
sig også på banen og en af vore
egne lærere, Ivan Olsen, fortalte i
samarbejde med sin søn, der er ph.dstuderende, om ”Jordens biologiske
mangfoldighed”. Det gjorde indtryk.

7JTJPOFSQÌUWST

Uge 39 er slut, men arbejdet er først

lige begyndt. Miljørådet fortsætter
sit arbejde med at udarbejde
handleplan og få sat medborgerskab
og bæredygtighed på skemaet i
alle fag. I november er eleverne i
miljørådet inviteret til en ungdomskonference i ungdomsbyen, hvor
de vil møde elever fra bl.a. Estland,
Trinidad og Tobago, Namibia og
Tyskland. De vil få mulighed for at
udveksle erfaringer med disse unge
om, hvordan vi kan arbejde med
bæredygtig udvikling.
Miljørådet inviterer unge fra Trinidad
og Tobago med hjem på skolen
efter konferencen. Ud over denne
mulighed for at dele erfaringer i
Unesco netværket, har vi partnerskoler i Stockholm og Hessen, som vi
deler viden med omkring bæredygtighed og globalt medborgerskab.
I Evalueringsværktøjet i Intra bad
jeg eleverne svare på to spørgsmål,
nemlig
1) hvilke oplevelser fra ugen de vil
huske. Her er et lille udpluk af svarene:
t+FHWJBMESJHHMFNNFBUWJIBSTQJTU
tang og melorme, for det smager
ikke godt
t+FHWJMIVTLFBUCSOOFEFJ"GSJLB
og alle de andre lande ikke har nok
vand og mad og at vi skal huske og
gøre noget ved det.

t"UEFUIBSWSFUNFHBIZHHFMJHU
t"UGPMLVEFJWFSEFOJLLFUKFOFS
mange penge
t%BWJIBWEFPNHFOCSVHPHMBWFEF
tegneserier og plakater og læste
om pigen Malala
t+FHWJMIVTLFBUWJIBSMSUNFHFU
om genbrug og klima og hvor
meget vand vi får og at andre
steder er der tørke
t+FHWJMIVTLFBUEFUFSWJHUJHUBU
passe på jorden og når man ser
noget skrald så skal man samle det
op og der er børn der bor på gaden
t&LTQFSJNFOUFSOFPHGFTUFO
t%BWJTÌQÌCSFEZHUJHFIVTFJ
Dyssekilde
t+FHTZOUFTBUEFUWBSNFHFU
interessant at se Jagten på det vilde
vejr. Jeg vidste ikke at der havde
været skovbrand i Sverige. Eller at
der i Californien er ekstremt meget
tørke
t7BOEFUTLSFETMCGPSTH
t%FUKFHWJMIVTLFFSBUWJPQEBHFU
hvor mange der ikke kan købe det
samme legetøj som os, men at de
kan selv lave deres legetøj
t+FHWJLVOOFIVTLFBUNBOJLLFTLBM
smide skral og vi var hjemme hos mig
t'PSFESBHPNUBSNCBLUFSJFS
t"UWJCZHHFEFBUCPNCFøZVEBG
skrald
t%BWJISUFPNBUIWJTWJJLLFQBTTFS
bedre på miljøet har vi måske kun
100 år tilbage på jorden

Og 2) hvad de selv vil gøre for at være
med til at opfylde FNs verdensmål,
hvor svarene bl.a. lød:
t4BNMFSFHOWBOEUJMCMPNTUFSOF
t)VTLFBUTMVLLFIFMUGPSWBOEIBOFO
så den ikke drypper
t+FHUSPSKFHWJMQSWFBUHFOCSVHF
lidt mere af mit tøj (hvis jeg husker
det)
t4SHFGPSBUTUPQQFNFEBUTNJEF
skrald andre steder end i skraldespandene og sortere mit eget
skrald ordentligt
t0QöOEFFONBTLJOF
t"MUEFUNBOLBOHSFBOEFSMFEFTWJM
jeg gøre, fx når jeg går en tur og ser
noget skrald på jorden, så samler
jeg det op og smider det ud og jeg
vil også bruge stofposer i stedet for
plastikposer.
t+FHWJMMBWFFOLEGSJEBHIWPSKFH
spiser salat og vegetarisk mad og
slukke for vandet når jeg børster
tænder og bruge mindre plastikposer og cykle meget mere
t(JWFNJUUKUJM3EF,PST
t%FUWJMKFHMJHFUOLFPWFS J
weekenden
t4JHFUJMNPSPHGBSBUWJTLBMLCF
lokale varer, spare på vandet. Sørge
for at naboens høns får vores køkkenskrald
t'ÌFOTUSSFIBWFTÌWJIBSQMBETUJM
høns
t)KMQFIJOBOEFOJCÌEFBPHC

Nyt netværk i
UNESCO arbejder
med verdensmålene
UNESCO har siden
vedtagelsen af verdensmålene i september 2015
påtaget sig opgaven at være
lead på mål 4 om kvalitetsuddannelse for alle og livslang
læring.
UNESCO har samtidig
besluttet, at ASP netværket
på verdensplan vil arbejde
med verdensmålene og især
delmål 4.7. Uddannelse for
bæredygtig udvikling og
globalt medborgerskab skal
være omdrejningspunktet for
skolernes arbejde.
UNESCO ASP Paris har
besluttet, at der skal oprettes
et nyt netværk med fokus på
uddannelse for bæredygtig
udvikling ud fra A Whole
School Approach.
11 ASP skoler i Danmark
har ønsket at udvide deres
netværk som UNESCO skole
og har tilmeldt sig netværket.
Flere skoler vil højst
sandsynligt få lov at deltage i
netværket næste år.



Mennesker før genstande
Af Eline Mørch Jensen
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og ”Sukker,
slaver og
skæbner”, som
frit kan hentes
på museets
hjemmeside.
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Stemmer fra kolonierne
er Nationalmuseets nye
permanente udstilling om
Danmarks kolonihistorie,
som åbnede i oktober i 100året for Danmarks salg af De
Vestindiske øer til USA.
I Nationalmuseets nye udstilling om
Danmarks kolonihistorie i Vestindien,
Indien, Vestafrika og Grønland møder
vi bl.a. den vestindiske oprører Mary
Thomas, Guldkystens slavehandler
Ludvig Rømer, den grønlandske
profet Habakuk, den vestindiske slave
Franciscus og mange andre.
Med Stemmer fra kolonierne vil man
fortælle historien om nogle af kolonitidens menneskeskæbner på begge
sider, fremfor at fokusere på fortællingen om kolonimagtens historie om
handel, varer og ressourcer. Samtidig
lægger Nationalmuseet vægt på at
formidlingen af kolonihistorien sker
ud fra nogle didaktiske principper,
der bygger på dialogbaseret undervisning, flerstemmighed og nuancer.
- Det betyder konkret at vi ikke
tilbyder eleverne en række
sandheder eller færdige svar på
nogle meget komplekse problemstillinger, men derimod præsenterer
dem for forskellige synsvinkler og
stiller dem nogle åbne spørgsmål.
Vi arbejder altså med at få eleverne
til at reflektere over og selv byde ind
med emner og spørgsmål, fordi vi
oplever at det giver dem en større
historisk bevidsthed, fortæller Sarah
Yigzaw, museumsinspektør og
ansvarlig for undervisningen i udstillingen Stemmer fra kolonierne. Hun
fortsætter:
- Til den nye udstilling er der
endnu ikke udarbejdet et forløb

til grundskolen, da vi har valgt at
prioritere ungdomsuddannelserne.
Til den målgruppe har vi udviklet et
dilemmaspil, hvor eleverne arbejder
med dilemmaer omkring forskellige
skæbner i det tidligere Dansk
Vestindien. Fokus er på nogle af de
personer vi møder i udstillingen;
plantageejeren, slaven som tjenestepige og barnepige, oprøreren og
soldaten. Med udgangspunkt i deres
historier arbejder vi med dilemmaer
som bl.a. retten til egen krop, retten
til oprør og handlemuligheder i et
system, du ikke selv er herre over.

%JHJUBMFNBUFSJBMFS

Til grundskolens 7.-10. klasse tilbyder
Nationalmuseet forløbet ”Trekantshandel og slaveriets ophævelse”,
hvor eleverne ”rejser” fra Vestindien
til Danmark. Desuden kan man
forberede sig på et besøg på museet
og/eller arbejde på skolen med
materialerne ”Løvens fortælling”

- Men da
Stemmer fra
kolonierne er en
af museets faste
udstillinger, vil
der helt sikkert
også blive
udviklet undervisningsmaterialer til folkeskolens elever
hen ad vejen.
I forbindelse
med den nye
udstilling og
museets store
digitaliserede
billede-, foto- og
genstandsmateriale fra
Vestindien er vi pt. i gang med at
udvikle et digitalt tool netop til
undervisning i grundskolen, tilføjer
Sarah Yigzaw.
Endelig kan man streame to af
Nationalmuseets såkaldte “Historiske
morgener”, dels om ”Danmarks
kolonihistorie på de vestindiske
øer”, hvor projektseniorforsker
Louise Sebro fortæller om slaveriets
baggrund og seniorforsker Mille
Gabriel om identitetsfølelsen i
Vestindien i dag. I foredraget
”Fru Jensen og andre vestindiske
danskere” holder Per Nielsen oplæg
om de sorte vestindere, som bosatte
sig i Danmark fra 1880 og frem til
salget af De Vestindiske Øer til USA
i 1917. Mange af disse arbejdede
bl.a. som sømænd og tjenestefolk,
mens andre havde statistroller som
”eksotiske afrikanere” i teaterforestillinger og med andre ord blev
betragtet som et kuriosum.

)WJTIJTUPSJFWJMWJGPSUMMF

Hvad bliver skoleklasser, som
arbejder med kolonitiden, mødt med
når de besøger Nationalmuseet?
- Vi har et forløb som begynder i
etnografisk samling, hvor man kan
se en masse genstande som bl.a.
elfenben og smykker fra Guldkysten.
Vi giver et minioplæg, hvorefter
eleverne selv går på opdagelse og
arbejder ud fra montrerne, hvor de
kan se hvilke varer man handlede
med og lære om trekantshandlens
organisering. Så rejser de videre
til Vestindien med udstillingen
Danmarkshistorien 1660-2000, hvor
de bl.a. kan se von Scholtens stok
og en mundåbner, som blev brugt
til tvangsfodring af slavegjorte, som
forsøgte at begå selvmord ved at
sulte sig selv ihjel.

'ZTJTLJOEMFWFMTF

Undervejs i forløbet skal eleverne
bl.a. forsøge at sætte sig ind i de
slavegjorte menneskers sted, helt
konkret gennem en fysisk reb-øvelse,
hvor børnene i en klasse bliver
bundet sammen med reb:
- Ikke sådan at de ikke kan komme fri
selvfølgelig, men med rebet snoet en
gang rundt om armen, sådan at alle
cirka 25 elever i en klasse er bundet

- Den gamle udstilling indeholder
mange fine ting, selvom man
naturligvis kan spørge, hvis historie
det er der fortælles, siger Sarah
Yigzaw og svarer selv:
- Det er mest kolonimagtens traditionelle historie om handel snarere
end de koloniseredes historie der
fortælles, hvilket jo også baggrunden
for at Stemmer fra kolonierne er
blevet til og med fordel kan bruges
som et vigtigt supplement – også af
eleverne i folkeskolen.
- Uanset hvad forsøger vi at give
eleverne indblik i hvad er det er
for et Afrika, man træder ind i som
europæer, dvs. et Afrika som består af
mange nuancer, inklusive forskellige
interne magtstridigheder. Det er en
kompleks scene europæere træder
ind på og skal indgå som en del af.
Derfor er det vigtigt for elevernes
historiske forståelse at de arbejder
med hvad det for argumenter,
slaveejerne handler ud fra, for der er
aldrig kun en side af en sag. De skal
kunne se tingene fra kolonimagtens
side og samtidig opleve de koloniserede og slavegjorte som individer,
hvorfor det er nødvendigt at få flere
stemmer i spil.

sammen til hinanden. Selvom det
kun er symbolsk giver det en klar
fornemmelse af, hvordan det føles
at blive frataget sin identitet og
personlige frihed. Eleverne mærker at
det strammer og er ubehageligt, når
nogen bevæger sig, og de kommer
til at reflektere over hvad det vil sige,
når nogen overtræder ens intime
rum. Det er ikke for sjov og der bliver
heller ikke grinet under øvelsen. Det
er noget der påvirker alle, fortæller
Sarah Yigzaw.
Hun tilføjer at der også arbejdes med
en såkaldt ”værdi-linje” sammen med
eleverne, hvor de skal tage stilling
til hvorvidt Danmark skal undskylde
sin koloni-fortid eller ej. Eleverne
hører både argumenter for og imod
og diskuterer i klassen eller grupper
konsekvenserne af en eventuel
undskyldning. Ifølge Sarah Yigzaw
er holdningerne som regel delte –
akkurat lige som i samfundet i øvrigt

– og ofte kommer eleverne frem til at
løsningen på spørgsmålet slet ikke er
så enkel endda.

'PSTLFMMFJNFOOFTLFTZO

I og med at Stemmer fra kolonierne
omhandler alle de danske kolonier,
inklusive Grønland, peger udstillingen også på de forskelle i
menneskesynet, som den danske
kolonimagt står for, såvel som på
de forskellige forhold man byder
de koloniserede og de slavegjorte
i de danske kolonier. I følge Mette
Boritz, museumsinspektør og en af
hovedkræfterne bag opbygningen
af Stemmer fra kolonierne, er det
netop en af hovedårsagerne til at
udstillingen lægger vægt på at høre
de mange forskellige stemmer.
Der optræder i alt 34 navngivne
stemmer i udstillingen, alle med stor
geografisk spredning, som repræsenterer diverse forskelle i baggrund,
stilling, køn, alder m.v. – bl.a. en
markslave, huslave, slavehandler,
missionær, købmand, væver og
fanger.
Mette Boritz uddyber:
- Nogle af dem fortæller i 1. person,
mens andre optræder i 3. person
fordi vi kun har indirekte kilder, men
alle stemmerne er biografiske, hvilket
gør at datidens mennesker fremstår
som autentiske med et levet liv og
nogle holdninger og synspunkter,
man kan forholde sig direkte til.
Som fx den 7-årige dreng Oly som i
1733 blev taget til fange i sin landsby
i Congo af slaverøvere. Oly blev
opkøbt af en tysk missionær på St.
Thomas, som har kunnet berette om
hvor ulykkelig drengen var og hvor
meget han græd, så ham har vi rigtig
gode kilder om.
I følge Mette Boritz mennesker, der
alle bærer på dramatiske historier
om savn, splittede familier, frygt
og overgreb. Men også håb, brudte
lænker og oprørstrang. Som Anna
Cathrina, der bliver mishandlet og
voldtaget og lægger sag an mod
sin plantageejer i Vestindien, eller
den grønlandske sælfanger Poq,



som optrådte med kajakroning i
Frederiksholms Kanal, hvilket blev
afbilledet på panelerne i Prinsens
Palæ i de selvsamme lokaler som
Nationalmuseet i dag bebor og i hvis
sale den nye udstilling kan ses.
LæringsCentret
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I siger at Stemmer fra kolonierne
ikke handler om handel, men om
mennesker - er det ikke lidt af en
tilsnigelse når I udstiller sukker,
kaffe og andre handelsvarer?

december 2017

- Hele præmissen er jo handel,
eftersom det var den måde man
tjente penge på, ikke mindst handel
med mennesker. Så jo, selvfølgelig er
handel da en del af fortællingen, men
vores fokus er stadig på menneskerne
– og vel at mærke mennesker på
begge sider og på godt og ondt,
fastslår Mette Boritz.

frihedsberøvelse eller udstillede den
klassiske tegning fra slaveskibet med
de lænkede slavegjorte i lastrummet.
I den nye udstilling har vi valgt at
udstille nogle små lerfigurer af de
slavegjorte, alle forskellige og helt
unikke, lavet af lokale afrikanske
efterkommere, hvilket jeg synes er
en ret fin måde at komme omkring
emnet på.
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Eneste problem er at man ikke får at
vide hvor de kommer fra, hvornår de
er lavet og af hvem …

Man godt blive i tvivl om hvordan
man finder – og finder ind i og
igennem - udstillingen, hvorfor
denne mangel på kronologi og
hvorfor bliver man ikke taget lidt
mere i hånden?
- Vi har valgt at udstillingen kan ses
fra begge sider, dvs. at man både
kan starte i nutiden og i fortiden,
netop fordi kolonihistorien kan
fortælles i forskellige versioner. Vi
ville gerne have haft mere plads, men
ikke nødvendigvis hver sit rum til
de forskellige geografiske områder.
Dels fordi det ville blive en meget
traditionel måde at fortælle historien
på, dels fordi der ville mangle noget.
Vi mangler både genstande og
billeder – fx har vi af gode grunde
ikke noget tøj fra de slavegjorte.
- Det har man ikke været interesseret
i tidligere. Knud Rasmussen har fx
indsamlet og medbragt rigtig mange
genstande til museet fra Grønland,
men netop ikke de fordanskede
eller koloni-agtige, dem havde man
ikke blik for før i tiden, for de blev
anset for at være almindelige og
kedelige. Før viste man lænker frem
som symboler på de slavegjortes

- Ja, det skal vi måske gøre noget ved,
det kan jeg godt se. I det hele taget
er der flere ting som skal afpudses
lidt hen ad vejen, bl.a. i forhold
til elektronikken, som vi har haft
nogle udfordringer med, ligesom
rummene, vi har fået tildelt, er åbne
gennemgangsrum med flotte røde
totalfredede paneler – ja, hele huset
er faktisk fredet – hvilket på den ene
side har givet en del begrænsninger,
men samtidig er det royale palæ jo
også en gave for os at få lov til at
udstille i.
Der går også lidt gættekonkurrence i den når man betragter de
forskellige indrammede fotografier
af fx husslaver der bader små hvide
børn – hvorfor får vi ikke at vide
hvem de er?

- Det skyldes ganske enkelt at vi ikke
altid ved hvor billederne er taget og
hvem de forestiller.
Og en andet eksempel: Hvorfor
forklarer I ikke hvad et angakoq er
– altså en grønlandsk shaman eller
åndemaner – om ikke andet, så af
hensyn til besøgende børn?
- Simpelthen fordi de ord kan opleves
som problematiske i en grønlandsk
kontekst, hvorfor vi helt bevidst
har valgt at bruge den grønlandske
betegnelse. Til gengæld forklares
det i teksten hvad en angakoqs rolle
er og hvilke handlinger han udfører.
Vi har taget stilling til sprogbrugen
i mange andre sammenhænge i
Stemmer fra kolonierne – det er man
nødt til, når man laver udstillinger!
– bl.a. hvad angår brugen af udtryk
som slavegjort og slavebundne. Det
eneste man kan sige med sikkerhed
er, at synsvinkler og sprogbrug
ændrer sig hele tiden, hvorfor udstillingerne er dynamiske og også vil
ændre sig i deres udtryk, mener
Mette Boritz.
Som besøgende oplever man
ind imellem at ”stå i kø” foran en
høretelefon ved en af montrerne,
hvilket får nogle til at opgive og bare
gå videre til den næste. Men hvorfor
ikke, som på efterhånden mange
andre museer både herhjemme og i
udlandet, udstyre de besøgende med
en audioguide, dvs. hver sin iPhone
med høretelefoner, hvor man kan få
informationer om de genstande og
montrer, man passerer på sin vej, og
ikke mindst lytte til alle de 34 fortællerstemmer...
- Vi har fravalgt audioguiden og i
stedet valgt at have både lyd, tekst,
billeder og film, så der burde altså
være mulighed for at man kan
skiftes til at opsøge informationer
og læse om eller lytte til stemmerne,
mener Mette Boritz. Hun fremhæver
i øvrigt fordelen ved at man på den
måde bedre kan dele udstillingens
forskellige indslag sammen dem man
følges med, fx sine klassekammerater.

JEG HAR LIGE LÆST

Kærlighed på trods
Af Søren Fanø, lektor, cand.pæd og
master i børnelitteratur (og forfatter
til Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab,
2014)
”Der gives ingen kortere Definition
paa en Kineser end den, at han er
det stik modsatte af en Europæer.”
(”Kina i Tivoli” Udstillingskatalog,
1902).
En anden gren er et absolut
højdepunkt i Jesper Wung-Sungs
forholdsvis unge forfatterskab.
Et forfatterskab der er særdeles
mangfoldigt og spænder lige fra
billedbøger, grafiske romaner,
digte, børne- og ungdomsromaner
til voksenromaner. Det er vist ikke
helt forkert at sige, at det især er
i skolekredse Jesper Wung-Sungs
bøger er blevet læst og brugt. Tænk
blot på en af de mest benyttede
bøger til folkeskolens afgangsprøver
En, to, tre, NU! om stor kærlighed i
kræftens skygge. Jesper Wung-Sung
er en krævende eksistentiel forfatter,
der skriver om livets udfordringer
med et glimt i øjet.
Gennem hele sit liv er Wung-Sung
blevet konfronteret med sit
efternavn. Læs bl.a. herom i hans
vidunderlige barndoms- og
ungdomserindringer Lynkineser
(Dansklærerforeningens Forlag,
2017) og få en ultrakort pixi-udgave
af hans oldefar og oldemor, San og
Ingeborgs fortælling. Det er fortællingen om Canton-kineseren San der i
1902 kommer til København sammen
med 33 andre kinesere for at blive
udstillet i Tivoli og hans møde med
bagerjomfruen Ingeborg Danielsen,
vi får i En anden gren.
Ingeborg bliver hans livs kærlighed
og San bliver hendes ditto. Men
En anden gren er meget mere end
en stor, kompromisløs kærlighedsroman. Den handler i ligeså høj grad

om samfundet og de fordomme
San og Ingeborg bliver mødt med
i København. Om at blive anset for
at være et laverestående væsen,
om raceblanding, fremmedfrygt,
etnocentrisme og stereotype idéer
om dem, der ikke lige ligner én selv.
Det er ikke tilfældigt, at San i et
tidligt kapitel fører en samtale med
modernismens fortaler, og hvad vi
vel i dag vil kalde racisten, forfatteren
Johannes V. Jensen - ham med
Kongens fald.
Romanen udspiller sig i tidsrummet
mellem 1902 og 1926 i København,
Frederikshavn, Berlin og så igen
København. Det er et særdeles velresearchet tidsbillede der males frem af
livet i disse byer; skrevet i et poetisk
billedsprog så både lyde, følelser,
fugt, kulde, væggelus og lugte
trænger sig på i en tour-de-force
gennem underklasse-Danmark.
Vi er med på værtshus, hvor tilværelsens sorger druknes i billige
mælketoddyer, på byggestilladser og
frem til et af romanens højdepunkter,
hvor statisten San er kejseren af Kina
i Den kongelige ballets opførelse af
HCA`s Nattergalen. Kort tid efter, i
1926, dør han af den tuberkulose,
han har kæmpet med i mange år. Han
overleves af Ingeborg med 36 år.
Jesper Wung-Sung plejer at blive
beskrevet som en maskulin forfatter
(eller endog mandeforsker) der
udelukkende anvender maskuline
temaer og fortællere. For første gang
i forfatterskabet har han en feminin
protagonist og synsvinkelbærer i
Ingeborg. Og en vellykket og handlekraftig en af slagsen. Det er en endog
meget smuk mindesten der her bliver
sat over Ingeborg Wung Sung som en
viljestærk og handlekraftig kvinde,
der samtidig er fuldstændig loyal
over for sin kinesiske ægtemand og
ofrer alt for kærligheden.

Det er gennem disse to hovedpersoner læseren skiftevis oplever
fortællingen, bortset fra de allersidste
kapitler, hvor Jesper Wung-Sungs
farfar Herbert, er synsvinkelbærer i en
af romanens mest gribende scener,
hvor drenge på Vesterbro sætter
fyrværkeri ind i den hårpisk San aldrig
opgiver.
En anden gren er på en og samme
tid en væsentlig historisk roman, en
familieroman, en kærlighedsroman
og en samtidsroman der trækker en
linje frem til vor tids holden afstand
til fremmede, vores lukken os om os
selv og måske ligefrem angsten for
det fremmede. Endelig er En anden
gren afsindigt velskrevet. At det har
betydet meget for Jesper Wung-Sung
at bruge familiehistorien mærkes
tydeligt; men det bliver aldrig privat,
for Ingeborg og Sans historie er en
man bliver (livs)klog af. Både om
menneskerne og det samfund der
omgiver os på godt og ondt.
God læselyst!

En anden gren
Af Jesper Wung-Sung
555 sider
Rosinante 2017
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