
PLCF Syddanmark afholder konference torsdag den 3. marts og fredag den 4. marts 2022 

Sted: Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, Billund 

Målgruppe: PLC-medarbejdere, læsevejledere, dansklærere, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for PLC-området og læselyst 

Læs med sanserne - og løft læsningen!  

 

Pris for konferencen incl. overnatning og forplejning: 2600kr medlemmer af PLCF/2900kr ikke-medlemmer                                                                                                                    

Dagspris uden overnatning: 1000kr medlemmer af PLCF/1150kr ikke-medlemmer 

Tilmelding:  http://www.bibliodan.dk/syd/konferencesyd2022.php senest fredag den 25. januar                                                                                                               

http://www.bibliodan.dk/syd/konferencesyd2022.php


Program torsdag den 3. marts 2022 

Kl. 14.00-15.00 Indtjekning, kaffe/te og boller 

Kl. 15.00-15.15 Velkomst, sang og information 

Kl. 15.15-16.45 Årets prismodtager 2021 forfatter Marianne Iben Hansen om sprogbegejstring! 

Mærk sproget! Det er fuldt af energi, skønhed og ballade. Det kan ”gå i kroppen” på os gennem rimenes uforudsigelighed, fortællings rytme og de 

skarpe ord, der slår smut på tungen. Forfatter Marianne Iben Hansen inviterer på en inspirationstur i sit sproglige univers. Marianne Iben Hansen har 

bl.a. skrevet Axel elsker biler, Lille frøken Pingelpot og Den er fin, appelsin. 

Kl. 17.00-18.00 Læringskonsulent i Undervisningsministeriet Pia Peebles med nyt fra plc-området 

Kl. 19.00-20.30 Middag 

Kl. 20.30-21.30 Illustrator og forfatter Line Jensen 

Line Jensen er bl.a. kendt fra sine dagbogstegninger på Instagram om hverdagslivet med mand og børn. Hun har illustreret og skrevet flere bøger; 

herunder Tove – en lille digter, der fortæller i børnehøjde om Tove Ditlevsens liv i tekst og billeder.  

 

Program fredag den 4. marts 2022 

Kl. 8.00-8.05 Morgensang 

Kl. 8.05-9.20 Lektor og PHD i børnelitteratur Ayoe Quist Henkel om læseinteresse og læseglæde 

Hvad kendetegner børns læse- og mediepraksis, og hvordan bliver de grebet af litteratur? Oplægget vil give svar på det første spørgsmål ud fra resul-

tater fra en surveyundersøgelse af læse- og mediepraksis blandt børn i 6. og 8. klasse lavet i forbindelse med forskningsprojektet Reading between 

Media. Det andet spørgsmål vil oplægget give svar på ud fra konkrete eksempler på litteraturdidaktiske greb, som er udviklet i praksis med udgangs-

punkt i nye noveller, billedbøger og ungdomsromaner.  Grebene har til hensigt at engagere eleverne meningsfuldt i litteraturen, dvs. at få dem til at 

gribe teksterne og sætte sig selv og verden i relation til dem og er afprøvet af forfatterne til bogen Grib litteraturen!  

Kl. 9.35-10.45 Forfatterne til ”Læselyst” - lærerne Ulla Michaelsen og Dorthe Rise 

Forfatterne til bogen Læselyst – ideer til at skabe læselyst i klasserummet inspirerer til, hvordan de voksne omkring barnet målrettet arbejder på at 

skabe, fastholde og udvikle interessen for læsning og bøger. De to lærere giver konkrete ideer til alt - lige fra, hvordan du skaber rammerne for elever-

nes frilæsning, til hvordan du kan organisere arbejdet, så det bliver sjovt og meningsfyldt for eleverne at læse. 

Kl. 11.00-12.00 Årets prismodtager 2020 illustrator Otto Dickmeiss  

Kurt Thybo interviewer Otto Dickmeiss om sit arbejde som illustrator til mange markante titler som Rævefælden, Bello, De små kinesere og Sommer-

venner.  

Kl. 12.00-12.45 Frokost 

Kl. 12.45-13.55 Forfatter Jesper Wung Sung  

Jesper Wung Sung fortæller og læser op fra sit forfatterskab for børn og unge – med særligt fokus på sine nyeste udgivelser bl.a. Det år sjæle slår 

smut.   

Kl. 13.55-14.00 Farvel og tak for denne gang! 

 

 

Evt. spørgsmål vedr. konferencen kan sendes til formand for PLCF Syddanmark, Sussi Petersen suss0322@billundskoler.dk 

mailto:suss0322@billundskoler.dk

