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VI INDBYDER 
 

MEDLEMMER AF PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTERFORENING/PLCF,  
MEDLEMMER AF IT-VEJLEDERFORENINGEN,  
LÆSEVEJLEDERE, MEDLEMMER AF SKOLENS PLC-TEAM OG LEDERE SAMT AN-
DRE INTERESSEREDE TIL EN DAG MED FOKUS PÅ: 
 
 

”Hører du efter!?”  

 
 

PLC'ERNES DAG 

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER 2022 
 

 

I AKTIVITETSALEN 
BRØNDERSLEVHALLERNE 

 
KNUDSGADE 15, 9700 BRØNDERSLEV 
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PROGRAM 
 
 
 
08:15 - 08.30  Kaffe 
 
08.30 - 08.45  Velkomst og sang 
 

08.45 - 09.45  Kenneth Jakobsen Bøye 
Forlagsredaktør & lærebogsforfatter 
”Oplæsning & litteraturglæde – hvorfor og hvordan?” 
Styrk elevernes udtryks- og læseglæde. Få eleverne på litteraturkrogen ved at læse op 
og bruge en æstetisk tilgang i litteraturundervisningen. 
Inddrag dem, grib dem og få dem til at gøre og mærke litteraturen. 

 
09.45 - 10.05  Pause m/frugt 

 

10.05 - 11.00  Stine Reinholdt Hansen 
  Ph.d. - Center for Anvendt Skoleforskning, UCL 
  ”Børn og unges læsning 2022” 

De fleste er enige om, at det er vigtigt med børn og unges læsning, men hvordan ser 
det egentlig ud i dag, hvor mediebrugen er så mangfoldig? Hvor ofte læser børn og 
unge? Hvilke medier, forfattere og titler foretrækker de? Hvem inspirerer dem, og hvad 
kunne få dem til at læse mere? Ph.d. Stine Reinholdt Hansen fra Center for Anvendt 
Skoleforskning, UCL giver et opdateret billede af børn og unges læse- og medievaner. 
Oplægget afrundes med fokus på, hvilken rolle skolen, i samarbejde med bibliotekerne, 
kan spille, hvis vi vil styrke og udvikle børns interesse for at læse. 

 

11.00 - 12.00 Ayoe Qvist Henkel 
Ph.d. - VIA UC og lærebogsforfatter 

”Læsere mellem medier – medier mellem læsere” 
Hvad kendetegner børns læse- og mediepraksis? Hvorfor og hvordan kan de blive 
bedre lyttere af podcasts og lydbøger og stærkere digitale læsere af e-bøger? Hvordan 
kan vi styrke børns læseinteresse og -kultur i en digital tid? Oplægget vil give svar på 
disse spørgsmål ud fra resultater fra forskningsprojektet Reading Between Media, som 
indbefatter en surveyundersøgelse blandt børn i 6. og 8. klasse og undervisningsmate-
rialet Lyd- og Skærmakademiet, der er baseret på interventionsstudier på de samme 
klassetrin samt med en gruppe ordblinde. 
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12.00 - 12.45   Frokost og uformel videndeling 
 
 

12.45 - 13.45  Mikkel Aslak 
  Pædagogisk konsulent og lærer 
  ”Podcast i skolen” 

Podcast kan tilføre noget helt særligt til undervisningen – både når der lyttes og når 
eleverne selv producerer.  
Få inspiration til hvordan podcast kan inddrages. Oplægget har især fokus på at elever-
nes selv er kreative med deres mundtlighed og skaber egne podcast i alle fag. Hør ele-
vernes eksempler og kom ind bag produktionerne og didaktikken bag. 

 
 
13.45 - 14.00  Pause m/kaffe og frugt 
 
 

14.00 - 15.00   Maria Rørbæk 
Forfatter 
 ”I forfatterens værksted” 
Maria Rørbæk er forfatter til mere end 40 børnebøger, deriblandt De Hemmelige You-
tubere, der sidste år var den mest udlånte digitale bog på PLC´erne. Hun fortæller, 
hvordan bøgerne blev til, hvilke overvejelser hun gør om sprog og bandeord, og hvor-
dan man skriver om børneliv. i 2022, når man selv nærmer sig de 50 år. Hovedvægten 
er på De Hemmelige Youtubere, men Maria Rørbæk fortæller også lidt om Bogstavty-
ven, Ordtrolden, Sprogheksen og Prinsessen, der blev bogstavbims.  

 
 
 
15.00   Afrunding 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Bindende tilmelding senest fredag den 28. oktober 2022 
 
 

PRIS: 
Medlemmer af PLCF eller It-vejlederforeningen = 875 kr (700,00 kr. u. moms) 
Ikke-medlemmer = 1200 kr (960,00 kr. u. moms) 
 
OBS! – medlemsfordelen tager vi meget seriøst! -så vi tjekker op mod den medlemsliste vi har lige 

har modtaget fra Landsstyrelsen. Er du i tvivl, om du står på medlemslisten, så kontakt Terkel Jes-

sen Jensen på tjj.almen@gmail.com  

 

 
 
Bindende TILMELDING via linket herunder: 

 http://www.bibliodan.dk/nord/temadag2022.php 
 

 
 
Spørgsmål vedrørende tilmelding til Anders Toft Høj, Lissa Simonsen, Terkel Jessen Jensen, Dorthe 
Bøgh eller Morten Laustsen: 
ande0679@mitskole.net -  lissa.simonsen@gmail.com -  tjj.almen@gmail.com - 
dort0970@mfkskole.dk – ML@kmsuv.dk 
 

 
 
 
Arrangementet gennemføres uanset antal tilmeldte.  
 

 

 
 
MED VENLIG HILSEN 

PLCF – Pædagogisk LæringsCenterForening 

LOKALKREDS NORDJYLLAND 

 
 
Temadagsansvarlige 2022:  
Anders Toft Høj, Lissa Simonsen, Terkel Jessen Jensen, Dorthe Bøgh og Morten Laustsen 
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