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OPSLAGSTAVLEN
Sigurd om Genforeningen
2020 er som bekendt 100-året for Genforeningen med Sønderjylland, og Sigurd
Barrett udsendte allerede sidste år bogen Sigurd fortæller om Genforeningen. Én
af sangene fik han en del kritik for, men Sigurd
Barrett vil ikke ligge på den lade side i 2020. Ifølge
forlagets pressemeddelelse vil han formidle et
vigtigt stykke Danmarkshistorie i et nutidigt
perspektiv via bogen, helt nye sange og hele
100 – hundrede – koncerter over hele landet.
Sigurd fortæller om Genforeningen
(+ CD med 16 nye sange)
Af Sigurd Barrett
Illustrationer: Jørgen Eivind Hansen
208 sider
Politikens Forlag, 2019
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Lene Kaaberbøl fylder 60
I marts rundede forfatteren Lene Kaaberbøl de 60 år. Hun
er vokset op i Malling syd for Århus og debuterede allerede som 15-årig i 1975 med Tina og hestene-bøgerne.
I 1985 blev hun cand. mag. fra Århus Universitet med
engelsk som hovedfag og dramaturgi som bifag. Samme
år blev hun ansat som tekstforfatter i et reklamebureau
og var de følgende par år lidt “on and off” fra dette job,
bl.a. fordi hun tog pædagogikum på Randers Statsskole,
så hun kunne blive gymnasielærer.
Derefter levede Lene Kaaberbøl som oversætter og forfatter, før hun i 1990 sagde ja til nogle timer som dramalærer på Skanderborg
Amtsgymnasium, og inden hun så sig om, var hun gymnasielærer på fuld tid.
I 1992 skiftede hun til Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus i København,
hvor hun blev frem til 2002 - dog afbrudt af en periode som redaktør på forlaget
Klematis – men har levet af at skrive siden. Hun har et enestående forfatterskab
bag sig, og hendes Skammer-bøger, der både er blevet filmatiseret og dramatiseret, står som noget af den stærkeste fantasy i dansk børnelitteratur.
Hjerteligt til lykke!.

Oskar K. alias Ole Dalgaard er blevet 70
Ole Dalgaard er født i 1950 i Fredericia, men voksede op i landsbyen Hosby
nær Juelsminde, hvor han også gik i skole. Han blev student i 1969 fra Horsens
Statsskole og debuterede som forfatter allerede i 1970 med digtsamlingen By,
du min elskede. En hyldest til ungdomsårene på gymnasiet og livet i Horsens.
Da forlaget ringede og sagde, at man ville udgive digtsamlingen, troede Ole
Dalgaard, at man tog gas på ham, men det gjorde de heldigvis ikke. Han fik
også tilbudt en redaktør, nemlig digteren og oversætteren Uffe Harder, der
ifølge Ole Dalgaard var et utroligt dejligt og kreativt menneske.
Barndomsårene i Juelsminde og omegn har betydet uendelig meget for Ole
Dalgaard, fordi der var så mange forskellige mennesker: Sent udviklede børn
fra Julemærkehjemmet, folk fra Indre Mission, Adventister, Pinsemissionen,
beboere på plejehjemmet, originaler som fx Peter Grydelåg, der altid gik rundt
med et grydelåg, som skulle forestille at være rattet på hans ”bil”! Også godset
Palsgård med de mange ansatte var interessant og alle disse meget forskellige
mennesker – en slags arketyper, mener han – har klart præget hans Ole
Dalgaards syn på verden og hans forfatterskab.
”Jeg elskede at gå i skole, og det gør jeg stadigvæk. Jeg begyndte at danse
tango for nogle år siden, og det, at der er noget, man ikke kan, udfordrer mig
i den grad. Det er for mig en luksus at få lov til at lære, og at lære at læse har
været en af de allerstørste oplevelser for mig overhovedet. Verden blev til,
tingene fik navne…”
Et fantastisk afsæt til et helt unikt forfatterskab
med Illustreret Verdenslitteratur, Philip Marloweromaner, Benni Båt, De tre, Børnenes bedemand, De
skæve smil, Idiot, Lejren… og Bærbar dansk litteraturhistorie – en roman – og mange, mange flere.
Mange udgivelser er blevet til i et helt ekstraordinært kreativt samarbejde med hustruen og
illustratoren Dorte Karrebæk. Der er grund til at
kippe med flaget i anledning af fødselarens runde
dag. I øvrigt bor han nu igen i Juelsminde!
Hjerteligt til lykke!

Dy Plambeck, modtager af
Politikens Litteraturpris 2019
Dagbladet Politikens læsere var ikke i
tvivl, da de valgte Dy Plambecks roman
Til min søster som vinder af Politikens
Litteraturpris 2019. Dermed blev hun
den ottende vinder af prisen, der blev
indstiftet i 2012.
Foto: Les Kaner
Romanen følger den 33-årige Aya og hendes
søster Andrea og er blevet beskrevet som en kærlighedserklæring til søstersolidariteten af Politikens litteraturredaktør,
Jes Stein Pedersen, der bl.a. skrev: »Til min søster er en barsk,
men også rørende fortælling om moderne kvindeliv. Om
smerter, der er naturlige, og smerter, der er påført gennem
vold. Om kroppens utæmmelige lyster – og om hævn.
Dy Plambecks vinderroman fører med stor energi, dansk
litteratur – og kvindekamp – ind i en ny tid«.
Den 39-årige forfatter er student fra Sankt Annæ Gymnasium
og uddannet ved Forfatterskolen i 2004. Hun debuterede i
2005 med digtsamlingen Buresø-fortællinger og har efterfølgende udgivet fire romaner og vundet Klaus Rifbjergs
Debutantpris (2006) for lyrik samt modtaget Statens
Kunstfonds treårige arbejdsstipendium. Desuden modtog
hun i 2011 Jytte Borberg-prisen for romanen Gudfar. Dy
Plambech har også en række vægtige børnelitterære
udgivelser bag sig, bl.a. Os fra Blomsterkvarteret med
tegninger af Charlotte Pardi.

Vildt klima
Vores klima bliver vildere og vildere.
Verdenshavene stiger. Der kommer
mere regn og meget voldsomme
storme, men også flere skovbrande
og mere ørken. Hvad kan vi gøre for
at stoppe denne udvikling?
Vildt klima i serien Faktisk!, som er
rettet mod den første faglige læsning
i indskolingen, giver et aktuelt billede
af tidens klimadebat. Meget er indholdet vil være genkendeligt for den
unge læser, lige fra de stigende verdenshave, over katastrofale skovbrande til Greta Thunberg, hvilket virker fint som et
trinbræt til at finde mere viden i bogen og andre steder.
På bagsiden henvises til en hjemmesiden Fagbog.gyldendal.dk med opgaver til seriens bøger. Desværre er der i
skrivende stund endnu ikke opgaver til Vildt klima.
Vildt klima
Af Peter Bering
Gyldendal 2019
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Et forår som intet andet
Dette forår har godt nok været anderledes end alle andre, og jeg håber ikke, der kommer
andre som dette. I marts måned blev vi sendt hjem fra arbejde sammen med tusinder
af andre offentligt ansatte – ovenikøbet med løn, hvilket så adskiller denne oplevelse
væsentligt fra første hjemsendelse (for mig i hvert fald), som var lockouten i 2013.
De første dage var jeg nærmest i chok og fik ikke lavet så meget andet end at følge med
i nyhederne – og kommentarerne til nyhederne – og kommentarerne til kommentarerne
til nyhederne. Det blev heldigvis for meget, så i stedet for prøvede jeg at understøtte
mine kolleger, der skulle passe deres nødundervisning. (Jeg har ikke selv almindelig
undervisning.) Jeg inviterede til virtuelle ’kaffepauser’, så kollegerne kunne afprøve dette
redskab, inden de overførte det til deres egen undervisning, og jeg sendte informationer om og links til de mange tilbud, der væltede frem meget hurtigt fra alle mulige
(hjemme-)kontorer. De virtuelle ’kaffemøder’ var også en god måde at holde kontakten,
og her kunne idéer fra team til team sprede sig. Desuden fik jeg bestilt bøger til de to
matrikler, jeg arbejder på, så vi er up to date med boglisterne.
Jeg er meget spændt på, om den anderledes undervisning i marts måned, vil få
indflydelse på undervisningen fremover.
I påskeferien er det så tankerne om åbning af skolen bagefter, der har fyldt. Heldigvis har
Helsingør Kommune, hvor jeg arbejder, besluttet, at vi ikke skal forhaste os, men først
åbne når skolerne er klar til det. Men selvom skolerne åbner – i hvert fald for nogle af
eleverne, så åbner PLC ikke. Dels er der brug for alt personale, når klasserne skal deles i
mindre grupper, og dels er usikkerheden om evt. coronasmitte via bøgerne for stor.
Gad vide hvornår og hvordan PLC åbner igen? Vi nærmer os jo hastigt sommerferien og
dermed også tiden for bogaflevering – og nogle steder også bogudlevering af taskebøgerne. Vil vi stadig kunne gennemføre det som normalt, eller skal bøgerne i karantæne
i flere dage, inden vi kan udlåne dem igen? Vi kommer nok til at læne os op ad, hvordan
folkebibliotekerne kommer i gang igen. I hvert fald håber jeg på nogle fælles retningslinjer, så vi ikke hver især skal finde vores vej.
Inden nedlukningen nåede PLCF lige at være på Læringsfestival 2020 sammen med de
andre faglige foreninger. Det var en positiv oplevelse, og det vil vi sandsynligvis prøve
igen – næste år så vi også er med på Skolemessen i Aarhus.
For foreningen har det nedlukkede forår betydet, at de to konferencer i marts, som vi har
været med til planlægge, begge er blevet flyttet til efter sommerferien. It-konferencen,
som vi laver sammen med Danmarks it- og medievejlederforening er blevet flyttet til den
7. og 8. september, og Temakonferencen for PLC, som BUVM står for, er blevet flyttet til
oktober måned. De eksakte datoer kommer senere.
Desuden er Folkemødet på Bornholm jo blevet aflyst, så dermed er vores debat om
barrierer for læsningen også blevet aflyst. De mange webinarer og andre tiltag, der er
skudt op under coronakrisen, har dog vist,
at man måske kunne forsøge sig på en
anden måde med en sådan debat. Det skal
vi dog lige drøfte, inden jeg lover noget.
Som det er blevet nævnt flere gange i
denne mærkelige periode, så lægger vi
asfalten, mens vi kører, så bare det at spå
om tiden efter den 10. maj er et meget
usikkert projekt. Men mon ikke vi skal have
de sidste elever i skole? Hvordan det så skal
foregå, tør jeg ikke gisne om. Til gengæld
vil jeg håbe på et vejrmæssigt fantastisk
forår, så vi kan undervise mest muligt
udendørs.
Pas godt på jer selv og hinanden!
Birgitte Reindel, formand
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Nordisk Råd
børne- og
ungdomslitteraturpris
2020 –
nomineringer

ABC-kassen

HEJ
ABC

Test af færdigheder, viden
og kompetencer

maj 2020

Danmark har indstillet:
Ud af det blå af Rebecca BachLauritsen & Anna Margrethe
Kjærgaard (ill.). Billedbog.
Jensen & Dalgaard, 2019.

ABC-kassen indeholder 29 flotte og underholdende billedbøger fra
serien Hej ABC samt et aktivitetshæfte med elevopgaver.

Min øjesten af Merete Pryds
Helle & Helle Vibeke Jensen
(ill.). Billedroman, Dansklærerforeningens Forlag, 2019.

Pris: kr. 3.000,- ekskl. moms.
Bogkassen kan bestilles på straarupogco.dk
eller via iMusic, Bogportalen og Cicero.

Vinderen af Nordisk Råds
litteraturpris 2020 præsenteres
den 27. oktober ved prisuddelingen i Reykjavik i forbindelse
med Nordisk Råds session.
Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og 350.000
danske kroner.
Se mere på: https://www.
norden.org/da/barnungalitt

360°
evaluering i
matematik

Bøgerne er beregnet til oplæsning og dialog mellem en voksen og et
eller flere børn i førskolealderen eller indskolingen.
Historierne er sjove og fantasifulde, stimulerer børns sprogudvikling og giver dem lyst til at lege videre med både sprog og alfabet.

aflysning !
Generalforsamlingen i lokalkreds Sjælland
og Øer den 29. april 2020 er desværre udsat.
Vi melder en ny dato ud her i bladet.
Venlig hilsen, Mette Vibæk

Kære pensionistmedlemmer...

Nu
også til
mellemtrinnet

Pædag
Læring ogisk
Lokalk sCenterFore
n
Pensio reds Nordjyl ing
land
nistgru
ppen

Angående vores Sommertur 2020
På grund af coronasituationen har
planlægningsudvalget besluttet at... AFLYSE årets
sommertur, der skulle have fundet sted, torsdag den 28. maj.
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Matematikprofilen 4
MATEMATIKEVALUERING TIL FÆLLES MÅL

Matematikprofilen 4 er et test- og evalueringsmateriale til matematik
i 4. klasse, som giver bred information om hver elevs matematiske
færdigheder, viden og kompetencer.
Hæftet består af tre dele: del A, del B og del C.

GYLDENDAL
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Antal børn

I Matematikprofilen testes elevernes færdigheder, viden og kompetencer
inden for både matematiske stofområder og matematiske kompetencer.
Opgaverne i del A tager udgangspunkt i stofområder, opgaverne i del B
tager udgangspunkt i både stofområder og kompetencer, og opgaverne i
del C tager udgangspunkt i kompetencer.

8

Matematikprofilen 5
7
6
5

Til Matematikprofilen hører også en webdel med bl.a. rettevejledninger,
oversigter over elevernes faglige profiler og gode råd til opfølgning på
testene.

Turen udsættes til 2021

Hæftet består af tre dele: del A, del B og del C.

4
3

MATEMATIKEVALUERING TIL FÆLLES
MÅL
2

Matematikprofilen 5 er et test- og evalueringsmateriale til matematik
Se matematikprofilen.gyldendal.dk.
i 5. klasse, som giver bred information om hver elevs matematiske
færdigheder, viden og kompetencer.

GYLDENDAL

I Matematikprofilen testes elevernes færdigheder, viden og kompetencer
inden for både matematiske stofområder og matematiske kompetencer.
Opgaverne i del A tager udgangspunkt i stofområder, opgaverne i del B
tager udgangspunkt i både stofområder og kompetencer, og opgaverne i
del C tager udgangspunkt i kompetencer.
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Matematikprofilen 6
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Til Matematikprofilen hører også en webdel med bl.a. rettevejledninger,
oversigter over elevernes faglige profiler og gode råd til opfølgning på
testene.

MATEMATIKEVALUERING TIL FÆLLES MÅL

Matematikprofilen 6 er et test- og evalueringsmateriale til matematik
Se matematikprofilen.gyldendal.dk.
i 6. klasse, som giver bred information om hver elevs matematiske
færdigheder, viden og kompetencer.

M.v.h.
Hanne Nymark, Jens Holt Andersen og Ernst Beckman
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Hæftet består af tre dele: del A, del B og del C.
I Matematikprofilen testes elevernes færdigheder, viden og kompetencer
inden for både matematiske stofområder og matematiske kompetencer.
Opgaverne i del A tager udgangspunkt i stofområder, opgaverne i del B
tager udgangspunkt i både stofområder og kompetencer, og opgaverne i
del C tager udgangspunkt i kompetencer.

Matematikprofilen tegner et helhedsbillede af dine elever i indskolingen og
på mellemtrinnet, for med det nye test- og evalueringsmateriale kan du
både evaluere elevernes matematiske færdigheder, viden og kompetencer.
Materialet er udviklet med afsæt i Fælles Mål og er afprøvet af flere hundrede
elever. På det tilhørende website finder du bl.a. rettevejledninger og forslag
til opfølgning, så du lettere kan styrke og støtte den enkelte elev.
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Til Matematikprofilen hører også en webdel med bl.a. rettevejledninger,
oversigter over elevernes faglige profiler og gode råd til opfølgning på
testene.
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Af Anna Johansen, PLC-medarbejder og
lærer på Ellebækskolen
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Torsdag 12. marts

maj 2020

Regnen styrter ned, selv om solen strålede
da jeg cyklede hjemmefra. Uden at vide
hvad der ventede på skolen, uden at vide
hvad det skulle betyde for os i Danmark
følte jeg lidt af en undergangsstemning,
som ikke blev mindre af det underlige vejr.
Dagene i forvejen, havde jeg og min
klasse været til LEGO Space Challenge i
Næstved. Konkurrencerne foregik lystigt,
dog med ekstra håndsprit og håndvask.
Èn af klassens elever var med på
Facetime, da hun lige var kommet hjem
fra Italien og derfor var sat i karantæne.
Én skole havde meldt afbud, da der var et
par smittede elever.
På min skole trissede lærerne hvileløst
rundt, måske ti elever var mødt op på
hele skolen. Sikke dejligt, at få fuld
opmærksomhed fra lærerne. Der gik
ikke længe før skolebøgerne var lagt
til side og mere afslappede aktiviteter
kom i gang, der blev tegnet og set film,
samtidig med at vi undrede os over, hvad
der mon skulle ske. Jeg var på biblioteket
og ordnede bøger, bordene og computerne blev sprittet af – til hvilken nytte?
Ingen besøgende børn eller voksne.

Onsdag 13. marts

En elev i skole i min klasse. Da vi var tre
lærere på, blev der rigelig med tid til at
planlægge den kommende uge. Nogle
elever havde bøgerne med hjemme i
skoletasken, mens andre stadig havde
bøger i klassen.
Som bibliotekar måtte én af opgaverne
være at formidle hvilke frilæsningstilbud
vi har og hvad de egner sig til, for lærerne
og eleverne. Da flere forlag har gjort det
gratis under Corona-lukningen var der
meget at vælge mellem.
Det er hårfin balance – hvornår er
information gavnlig og brugbar og
hvornår bliver det bare støj? Samtidig
mangler den daglige fysiske kontakt,

hvor man lige kan fælde en kommentar
og få afvejet hvordan opslagene bliver
modtaget. Der kunne man godt bruge en
”like”-knap i AULA.
Jeg valgte til sidst at lægge en side ud på
opslagstavlen på AULA med tre onlinebiblioteker på, som passede til elevernes
trin.

Mandag 16. marts

Nu starter den svære øvelse, hvordan kan
man som lærer have kontakt til eleverne
og få dem til at lave noget fornuftigt.
Til min 1. klasse, som jeg har i billedkunst
og N/T fik jeg lagt opgaver ud på
Minuddannelse og skrevet besked i
ugeplanen på AULA. De skulle læse en
bog på Superbog.dk og lave opgaver
til, samt tegne/male en påskehare efter
instruktion i et Word-dokument.

Tirsdag 17. marts

Hvordan skal jeg så gøre med 5. klasse i
N/T? Hér må man regne med at eleverne
selv kan læse i Minuddannelse, hvad de
skal lave. Jeg oprettede et forløb i Alineas
onlineportal, hvor de kan lave opgaver
direkte på sitet, og lånte en film på CFU,
som de kan se.

Torsdag 19. marts

Jeg går ind og tjekker AULA, mail,
Superbog, Minuddannelse og Alineas
portal, spændt på at se hvor elever/
forældre svarer på opgaverne. Ca. halvdelen af eleverne i 5. klasse har enten set
film eller svaret i Alinea. Er det fint nok?
Der ligger et par beskeder fra forældre i
AULA: ”Vi kan ikke finde det vi skal skrive
i – hvilken kode skal vi bruge?” Det slår
mig, at selv om man kan lægge forløb ind
på en fin måde på Minuddannelse, så er
det ikke noget de i 1. klasse har prøvet før.
Jeg skrev derfor til et par forældre for at
høre, om de ville hjælpe med at fortælle,
hvordan ser det ud for dem.

Fredag 20. marts

Snakkede med to forældre i dag. Det
viser sig at de godt kunne finde og åbne
filerne, men det var svært at finde ud

både til undervisningsvideoer og
elevernes egne videoer, hvor de fortæller
om, hvad de laver. Der er både plads
til faglighed og de ting, de selv laver
derhjemme, bager og bygger.
Vi må jo acceptere, at hverdagen går på

meget forskellig vis i familierne, tiden og
overskuddet er forskelligt, ligesom den
også er for lærerne. Alt det vi, som lærere,
kan give af opgaver og overskuelighed
er godt, men vi skal nok ikke tro, at
klasserne som helhed får det samme ud
af det, som når de går i (fysisk) skole.

Mandag 30. marts

3. mandag i lockdown. Man skal lige
mande sig op, snevejr i går, haglvejr
i dag, hvad bliver det næste? Mette
Frederiksen lufter på dagens pressemøde
muligheden for at åbne langsomt op
efter påske. Vi håber det bedste.

af, hvor man skulle gemme og hvordan
man efterfølgende kunne finde og sende
filen tilbage. Den ene forælder lykkedes
med det, men det fik mig til at tænke
at det nok var svært at forlange, at alle
skulle gøre det. Jeg besluttede mig for
at vedhæfte beskrivelsen af opgaven og
filerne i AULA i stedet for.
Næste uges opgave i 1. klasse er at gå
udenfor og finde en forårsblomst,
undersøge og tegne den.
Desuden linkede jeg til Randers
Regnskovs livevideo og Alineas
”Sofaskole”, som nogle af forældrene
sagde at de fulgte.

Mandag 23. marts

Fagfordelingen er i gang og ledelsen
havde bedt os om at skrive vores ønsker
på tavlerne på lærerværelset. Vi måtte
godt være der, bare ikke mange på én
gang. Det var lidt mærkeligt at komme
op på skolen, vinke til eleverne i nødpasningen og de lærere, der var på vagt, se
de tomme gange og biblioteket, der stod
som forladt.
De kolleger jeg nåede at se, meldte om
de samme vanskeligheder med at følge
med i hvad eleverne lavede derhjemme.
Det er jo ikke noget vi har øvet, nu skal vi
pludselig være eksperter i online undervisning.
Nogle synes, som jeg, det er lidt spændende, andre at det er en pestilens. Men
de fleste synes det er svært at være væk
fra hinanden, kolleger, elever og ledelse.
Det, der kan være svært i dagligdagen,
at finde tid til at mødes og gøre ting
sammen, bliver ikke nemmere af at man
skal gøre alting online.

Torsdag 26. marts

Dejligt at snakke med kolleger, om ikke
andet i telefon! Min bibliotekskollega
Mette, som har 4. klasse, fortalte om at
hun havde lavet et videomøde i Microsoft
Teams for sine elever, hvor de havde
siddet og klippet gækkebreve og snakket
sammen. I stort set alle var kommet på.
De bruger også en kanal på skoletube,

Eksempler på elevernes hjemmeopgaver i Sofaskolen i 1. klasse: Find en forårsblomst, undersøg og tegn den, tegn en påskehare eller lav et
insekthotel. Nederst t.v. 4.klassernes skoletubekanal (Læreren hedder Mette Frederiksen).
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Bli’r man virkelig låst inde i et escape room?
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Af Anne Hvilsted, Børnebibliotekar Greve
Bibliotek
Mette Thyregod, Lærer på Mosedeskolen i
Greve
Sonny Hansen, Børnebibliotekar Greve
Bibliotek
Ulrik Stets Hilden, Børnebibliotekar Greve
Bibliotek.

Godt samarbejde

Projektet har betydet en interaktion
mellem en gruppe af mennesker og et
fysisk rum. Vi har gjort historien Englejægeren #0 interaktiv ved at gøre den til en
del af rummets struktur og de puzzles
der skal løses; eller rettere, så har vi gjort

rummet til en del af historiens struktur
og ramme. Igennem historien fodres man
med oplæsning af dele af historien, hver
gang man har løst et puzzle. Al scenografi
i rummet er en del af forfatterens eller
hovedpersonernes tanker.
Der er blevet lagt mange timer i dette

projekt både fra bibliotekets side og
fra skolens side. I Greve Kommune er
der tradition for samarbejde mellem
bibliotek, skole og forvaltning. Biblioteket
har i forvejen mere end 130 skoleforløb
årligt, som alle er udløbere af åben skole.
Derfor er vi langt i forhold til det at

samarbejde med skoler, da grundlaget
allerede er på plads. Dette projekt har
dog været unikt i den forstand, at alle har
haft en exceptionel ledelsesopbakning til
at bruge den fornødne tid på at eksperimentere os frem til endemålet. Det har
krævet fleksibilitet, tillid, improvisation

maj 2020

Fotos: Anne Hvilsted

En god professionel relation
mellem en lærer, tre bibliotekarer, makerspace og en god
idé fra en skolekonsulent,
blev til et 8 måneder langt
projekt omkring anderledes
litteraturformidling til børn
og deres familier.

Intet facit

Vi har udnyttet vores forskelligheder til
at skabe en læringsproces med fokus
på problemløsning, innovation og det
at få læringen ud i virkeligheden. Lærer
Mette Thyregod har haft det formelle
pædagogiske og didaktiske ansvar,
mens bibliotekarerne haft ansvar for
den uformelle og legende proces samt
produktansvaret.
Alle skulle kunne være med i projektet,
uden et defineret endemål og uden
præcist opmålte timetal. Projektet er
udført uden eksterne projektmidler, men
inden for skolens, bibliotekets og forvaltningens egne budgetrammer.
For eleverne har det har været en
ekstrem anderledes måde at gå i skole
på. Eksempelvis har vi haft brætspilseftermiddag på biblioteket som
research, designfase i en havepavillon,
makerspace-dag med elektronik og 3D
printteknologi, usynlige tuscher, lige som
vi har arbejdet med puzzleflow,
højtlæsning og en masse leg i alle
processer. Især det manglende facit gav
anledning til frustration, som en elev så
rammende sagde: ”Hvad er det, du vil
have mig til med det fåårking puzzle?”

I projektet har vi arbejdet med spilmekanismer, interaktiv litteraturformidling og
avancerede teknologier og resultatet er
et litterært escape room baseret på miniromanen Englejægeren #0 – en forhistorie
til Jan Kjærs bog Englejægeren, som blev
udgivet af forlaget Agama i forbindelse
med projektet Læs for mig i 2016.
Ligesom den originale historie foregår
også Englejægeren #0 i og omkring Greve,
hvor vi også kommer fra.
Englejægeren #0 danner rammehistorien
for vores escape room og er skrevet af
Jan Kjær sammen med elever fra 5. klasse.
Elever fra 7. og 9. klasse har så sammen
med bibliotekarer og deres lærer brugt
historien, så den blev den tydelige røde
linje igennem escape room-oplevelsen.
Idéen om et escape room bygger på
et fælles fokus på elevernes læring og
målbeskrivelsen fra valgfaget Innovation
og Iværksætteri - med læselyst som det
overordnede fælles udgangspunkt.
På den måde har vi skabt en anderledes
tilgang til en historie, som giver eleverne
og deres familier en fuldstændig unik
oplevelse. En oplevelse, der har været
utrolig velbesøgt, har fået flot feedback
og som har inspireret mange familier ikke
bare til at besøge biblioteket, men også til
læsning generelt.

og god kemi mellem lærer, elever og
bibliotekarer.

Analoge elever

Når det uformelle læringsrum møder det
formelle, giver det en høj grad af variation
i elevernes læring. Det er ikke nemt, men
læringspotentialet i denne type projekt
er enormt, både for elever og voksne.
Men man skal kunne være i det, både
som elev og som voksen. Vi har fra uge
til uge forsøgt at tilpasse processen til
elevernes virkelighed, forhåndskendskab
og kompetencer. Vi blev alle sammen så
grebet af det, at vi endte med et fuldt
funktionelt litterært escape room, som
har været flittigt booket lige siden.

Elevernes forældre er blevet sendt på jagt i kældre og på lofter efter scenografi. Og også Greve Museum har leveret rekvisitter og Produktionsskolen i Greve har lavet vægge.

I processen omkring produktion af
rummets puzzles, blev det ret tydeligt at
vores ambitioner på det digitale område
var for store. Vi havde en forestilling om at
Greve Biblioteks makerspace skulle danne
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rammen om stort set alle puzzles med
digital fabrikation. Hvert puzzle skulle
involvere ny teknologi i form af Microbit,
robotter, 3D print, Makey Makey, VR/AR,
elektronik eller andet. 21st century skills
med tryk på ’skills’!
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Men elevernes forudsætninger og ønsker
viste sig at være noget andet: Usynlige
tuscher, manuelle kodelåse, selvopfundne
kodesprog og udprint på lærred, var hvad
der gav de fleste elever energi. De kunne
lettere forholde sig til analoge løsninger
kontra digitale. Der er naturligvis både
robotter, elektronik og 3D print i en del
af vores puzzleflow, men i langt mindre
grad, end vi havde forestillet os, da vi
gjorde os de første tanker om projektet.

Forfatteren med på den
værste

Selvom historien i høj grad er kernen af
vores escape room, er den blevet skrevet
i en sideløbende proces. Jan Kjær er en
forfatter, vi har arbejdet sammen med før.
Det var vigtigt for os at finde en forfatter,
som vi vidste var ”med på den værste”. Jan
har jo i virkeligheden skrevet en historie,
sammen med en 5. klasse, som han ikke
vidste præcis, hvordan vi ville komme til
at bruge – vi vidste det ikke engang selv
før langt henne i processen.
Vi har fået lov til at bruge historien, som
vi ønskede, så den passede bedst muligt
til rummet. Han har også skullet arbejde
med at skrive en historie, som egnede

sig til et escape room – uden selv at have
prøvet et - ud fra vores mere eller mindre
usammenhængende anvisninger om,
hvad vi troede, vi havde brug for. Hatten
af for, at han som forfatter lagde så stor
energi i at forstå i hvilken sammenhæng
hans historie skulle indgå.
Udover skole, bibliotek og forvaltning har vi
i projektet også haft behov for at involvere
yderligere samarbejdspartnere. Elevernes
forældre og øvrige familie er blevet sendt
på jagt i kældre og på lofter efter scenografi,
vi kunne bruge. Greve Museum har leveret
rekvisitter og Produktions-skolen i Greve
har i 11. time lavet vægge og rammen til
rummet ud fra elevernes og forfatterens
anvisninger. Uden dem havde rummet
stadig været i en illusionsbrydende og
faldefærdig havepavillon. Greve Erhvervscenter har bidraget med viden om iværksætteri, forretningsmodeller, metoder og
sparring med eleverne undervejs.

Etiopiens piger
kan også være helte

Opbakningen fra de partnerskaber skal
absolut ikke underkendes. Det havde været
svært at nå helt i mål uden dem – for ikke at
sige umuligt.
Et projekt som dette kræver en stor
indsats, en eksperimenterende tilgang,
fejlmodighed og en høj grad af organisatorisk fleksibilitet. Det redder ikke hele
verden eller læselystens krise, men det
er endnu en streng at spille på. Endnu en
måde at opleve litteratur på. Endnu en
måde hvorpå biblioteker og skoler kan
samarbejde om et fælles mål.
I 9 måneder har vores escape room været
en kæmpe succes på Greve Bibliotek. Det
er nu på turné og kan for tiden opleves
på Mosede Fort/Greve Museum og til
juni kan det opleves på Allinge Bibliotek
bl.a. i forbindelse med Folkemødet på
Bornholm.
Vil man vide mere om projekt, proces
eller escape room, er man velkommen til
at kontakte os:
Sonny Hansen, børnebibliotekar Greve
Bibliotek, son@grevebib.dk
Ulrik Stets Hilden, børnebibliotekar Greve
Bibliotek, ushi@grevebib.dk
Anne Hvilsted, børnebibliotekar Greve
Bibliotek, anne@grevebib.dk
Mette Thyregod, lærer Mosedeskolen i
Greve, mett0248@greveskoler.dk
Mikael Andreasen, Skolekonsulent Greve
Kommune, mdr@greve.dk

Af Eline Mørch Jensen
Fotos: Michael Larsen

Årets U-landskalender har
fokus på pigers skolegang i
ørkenlandet Afar i Etiopien,
som er hårdt ramt af
klimaforandringer og tørke,
hvorfor pigerne ofte må
bruge hele dagen på at gå
efter vand.
Det er Unicef Danmark som står for
bistandsprojektet knyttet til Børnenes
U-landskalender i 2020, hvor overskuddet
fra lågekalenderen går til at støtte pigers

skolegang i det store østafrikanske
land Etiopien på Afrikas Horn, nærmere
bestemt i den østlige region Afar, en
tyndtbefolket stenørken som huser
en nomadebefolkning på omkring to
millioner mennesker.
Det er de tre bureauer Publikum Kommunikation, inVirke og Pluralis, som står for
udviklingen af Danidas undervisningsmateriale til Børnenes U-landskalender.
Deres hold er netop vendt hjem fra
en researchtur til landet sammen
med fotograf Jeppe GudmundsenHolmgreen og forfatteren til årets bog
Sandra Schwartz. De nåede hjem lige
inden Covid-19 satte en stopper for al
unødvendig ind- og udrejse og reddede
dermed julen for os alle igen i år.

Lederen for researchholdet er Michael
Larsen, som her fortæller om Afarområdets særlige forhold:
- Det er et ret vildt område, hvor næsten
intet kan gro, og samtidig et af de
varmeste steder i verden med tør, stenet
sort lavajord og vulkansk aktivitet.
Nomaderne lever af og med deres dyr,
typisk kameler, geder og får, og er vant
til at vandre langt for at finde vand og
græs til dyrene. Med klimaudfordringerne
er tørken desværre blevet endnu mere
udbredt og tørkeperioderne længere.
- Tørken rammer alle, men går især ud
over pigerne, som traditionelt er dem
der henter vand og står for en del af det
huslige arbejde. Ofte må de bruge hele
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udvalgt og genfortalt dem, hvorefter vi
har omskrevet teksten til dialoger, som
klasserne kan lave teater ud fra, fortæller
Michael Larsen.

dagen bare på at hente vand og det går
hårdt ud over deres skolegang, tilføjer
Michael Larsen

Gang i pigeklubber
LæringsCentret
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Nomaderne i Afar er muslimer og bor i
hytter, som kvinderne bygger af grene,
de former som kupler og beklæder med
stof eller presenninger, som de nemt kan
sætte op og tage ned igen.

Han tilføjer at der også er taget en masse
360 graders-billeder, hvor man blandt
andet kan komme indenfor og klikke
sig rundt i en hytte eller følge en 14-årig
piges skole- og dagligdag.

- Når de drager videre, smider kvinderne
bare hytterne op på kamelerne, det er
virkelig smart. Mændene og drengene
sørger for dyrene, mens pigerne henter
vand og hjælper kvinderne med madlavningen, fortæller Michael Larsen.

- Der er også mange opskrifter. Eleverne
kan for eksempel prøve at bage en injera,
en lidt svampet pandekage bagt på
teffmel, en særlig etiopisk kortsort, som
bages på pande over bål og fyldes med
spinat, lammekød, pastaer eller pickles.
Og dem der vil gå all in kan endda gå
i helsekostforretninger og finde den
samme teffmel, tilføjer Michael Larsen..

Der er 135 skoler i de tre distrikter, der
indgår i Unicef Danmarks projekt, med
210 lærere til områdets ca. 20.000 piger
i skolealderen. Projektet går ud på at
formidle vigtigheden af lade pigerne gå i
skole, hvis der skal ske i positiv udvikling i
den golde og fattige Afar-region.
Derfor er familierne nødt til at opholde
sig indenfor en overkommelig radius af
områdets skoler, så pigerne kan nå frem
til fods og på den måde have mulighed
for at passe deres skolegang.
- For at få gang i den udvikling vil Unicef
Danmark danne klubber for pigerne,
hvor de kan blive forberedt på at følge
undervisningen og oplyst om deres
rettigheder. Ikke fordi der er modstand
mod det blandt forældrene, men det er
nødvendigt aktivt at prioritere at pigerne
kommer i skole, også selvom familierne
er afhængige af at der er adgang til
vand. Men det er en vanskelig balance,
erkender Michael Larsen.

Lytter til lærerne

U-landskalenderens undervisningsmateriale bliver flittigt brugt på skoler rundt
om i hele landet. Lige som tidligere år
bliver materialet til i et samspil med
ønsker og tilbagemeldinger fra lærerne.

Og de årlige evalueringer viser klart at
der er stor tilfredshed blandt de 360
adspurgte lærere – langt over 90 procent
er tilfredse – og ifølge Michael Larsen er
tilfredsheden også udbredt hos eleverne.
I alt når materialerne ud til 951 skoler på
landsplan og et sted mellem 139-172.000
elever, fortrinsvis fra 1. – 5. klasse, men
der er også både 0. klasser og 6. og 7.

klasser blandt brugerne. Hvor mange
skoler og lærere der undlader at købe de
trykte klassesæt, men nøjes med at bruge
de digitale materialer, vides ikke, men
både lærer- og elevvejledning og alle film
og opgaver kan downloades frit.
- Men overordnet set er vi ligeglade med
om materialet kommer ud digitalt eller
analogt, så længe det når bredt ud. Lix

ligger måske til 2.-3. klasse i faktatekster
og fabler og lidt højere i årets bog, men
de senere år har vi prøvet at differentiere
materialerne, så målgruppen er blevet
udvidet en del. Det kræver nok mere
fantasi, tror jeg, men så kan elever på
mellemtrinnet også sagtens være med.
Udover årets elevbog og lærervejledningen, der fås i både trykt og digital
udgave plus opgaver, består materialet af
diverse digitale værktøjer. For eksempel
kan man lave en fotohistorie med billeder,
hvor man kan få læst teksterne højt, når
man klikker på dem, og også selv lægge
tekster på. Man kan også lave sin egen
U-landskalender, hvor man kan åbne låger
med personligt sammensat indhold, som
man for eksempel kan sende til sine
forældre eller bedsteforældre.
Endelig er der på websitet masser af

film og opgaver, hvor man bliver budt
velkommen til Etiopien, kan komme med
ud i ørkenen, til storbyen Addis Ababa og
på besøg i slummen eller lære om landets
vilde dyre- og planteliv. Som altid er der
lagt vægt på, at værktøjer og opgaver er
lige til at gå til, at de er rettet mod Dansk
og en række andre fag og understøtter
klassetrinnenes fagmål. Dertil kommer
DRs programserie fra landet og Unicef
Danmarks børneportrætter, som begge
fint kan supplere det øvrige materiale.

Teater og kristendom

- Vi slår ørene ud, når vi er ude at holde
kurser for lærerne, så vi hvert år kan
justere materialerne og imødekomme
forskellige ønsker. Konkret har vi fået
forslag om at lave nogle læseteateropgaver til de fabler, vi altid har med
som en del af materialet, fortolket af
årets forfatter. I år har Sandra Schwartz

Et andet eksempel på at der er blevet
lyttet til lærernes ønsker er, at faget
kristendomskundskab er tænkt med ind
i materialet i år. Det har været naturligt
at gøre fordi Etiopien har en stor kristen
befolkning på 60-70 procent, som tilhører
den gamle ortodokse etiopiske kirke,
mens nomaderne i projektet i Afar er
muslimer. Historisk findes der desuden
en jødisk befolkningsgruppe, hvoraf en
del er emigreret til Israel, samt en mindre
gruppe med rødder i Rastafaribevægelsen. Men det er en helt anden historie!
Kurser på CfU i oktober – i Vejle,
Haderslev, Randers, Aalborg, Odense,
Roskilde og København:
Få inspiration til, hvordan du kan bruge
undervisningsmaterialet, der har særligt
fokus på fagene Dansk, Natur/teknologi,
Kristendomskundskab og Billedkunst og
fagsamarbejder i 1.-5. klasse. Mød også
årets forfatter Sandra Schwartz og hør om
tilblivelsen af elevhistorien Ørkenpigen.
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Pigerne er superstærke!
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– Og slet ikke stille og
underdanige, som Sandra
Schwartz havde forestillet
sig, inden hun rejste til Afar i
Etiopien for at samle stof
til årets bog til Børnenes
U-landskalender 2020.
- Jeg blev faktisk glædelig overrasket over
at se hvor stærke, sjove og seje nomadepigerne i Afar er. På grund af deres
hårde forhold troede jeg at de ville være

underkuede, men sådan var det slet ikke!
Dén oplevelse er noget af det vigtigste,
jeg fik ud af vores researchrejse, fortæller
Sandra Schwartz. Som i disse dage er
ved at lægge sidste hånd på elevbogen
Ørkenpigen.

hvad jeg gik ind til! Udbryder Sandra
Schwartz med et stort grin. - Samtidig er
det jo en once in a lifetime experience, ikke
mindst dér hvor jeg er i mit forfatterskab
lige nu, så det har været fedest at få lov til
at prøve!

Da hun blev bedt om at skrive en historie,
der skal være med til at formidle Unicef
Danmarks bistandsprojekt i forbindelse
med Børnenes U-landskalender 2020,
som har fokus på at støtte pigers
skolegang i Afar-regionen, var hun ikke i
tvivl om, hvad svaret skulle være:
- Det er så meningsfuldt! Så jeg sagde
straks yes – uden overhovedet at vide

Oplægget var at skrive en synopsis
inklusive steder, personer og rekvisitter,
inden afrejsen til Etiopien. Og dét selvom
Sandra Schwartz efter eget udsagn intet
vidste om den fattige ørkenregion Afar.
Det hjalp dog at sætte sig ind på Unicef
Danmarks kontor og gennemtrawle alt
hvad de havde af informationer – om
livsvilkår, kultur, religion etc.

Det livsvigtige vand

- Forholdene blandt nomaderne i Afarørkenen er ikke vildt godt beskrevet,
men hos Unicef kunne jeg dykke ned i
en masse cases om pigernes hårde liv og
få en fornemmelse af deres levevilkår.
Jeg skriver ikke om for eksempel pigers
omskæring, det er jo en børnebog det
her, men spørgsmålet om børneægteskaber indgår som en sidehistorie. Bogen
handler dog primært om manglen på
vand og problemet med at få pigerne
i skole, fortæller Sandra Schwartz og
lægger til:
- Jeg kender så mig selv godt nok til at
vide, at jeg aldrig ville kunne holde mig
til en synopsis – det ville helt sikkert
stikke af for mig - så jeg valgte at skrive
historien færdig inden researchrejsen.
Bagefter har jeg ændret en del hist og
her, for eksempel det med at pigerne ikke
var underdanige, men den overordnede
ramme er den samme.
Ørkenpigen handler om Halima på 11 år,
som bor med sin mor, far og bror Musa
i en lille landsby. Hun elsker at gå i skole
og drømmer om at blive lærer. Problemet
er bare, at den regn, som skulle være
kommet i regntiden, er udeblevet på
grund af klimaforandringer. Landsbyens
brønde er tomme, og det nærmeste
vandhul ligger flere timers gang væk.
Landsbyen er derfor afhængig af vand
udefra flere gange om ugen, men en
dag kommer lastbilen med vand ikke, og
faren og Musa må drage væk med dyrene
efter vand og føde. Halima er ulykkelig,
da hun skal bo hos sin bedstemor, som
sammen med onklen Ali lægger skumle
planer om at få hende gift med sin fætter
Yusef.

Heltemodige piger
Sandra Schwartz får sig en snak med en af pigerne, som er i gang med at lave mad, under sit besøg i en landsby hos nomaderne i Afar.
Foto: Michael Larsen

- Midt i kaosset knytter Halima sig til et
lille nyfødt gedekid, som hun hjælper
med at overleve ved at give det mælk på
en klud, selvom alle synes det er tosset,

når der er mangel på alt. Men da kiddet
forsvinder, synes alt håbløst. Alt ender
dog godt og kiddet kommer heldigvis
tilbage og bliver endda navngivet Raja,
som betyder håb, beroliger Sandra
Schwartz.
Hun tilføjer at historien af gode
grunde har en pige i hovedrollen, men
henvender sig til både piger og drenge,
hvorfor hun har ladet Halimas bror og
fætter fylde en del og i øvrigt spille en
positiv rolle i handlingen.
- Temaet er vand - det livsvigtige vand,
vi andre tager for givet – og hvordan
det påvirker pigernes liv, men selvom
pigerne er heltene i historien, har jeg ikke
villet gøre drenge og mænd til skurkene.
Ikke desto mindre er det pigerne og
deres skolegang, Unicef Danmarks
projekt gælder, hvorfor det bærer titlen
”Etiopiens piger kan også være helte”.
At pigerne optræder heltemodigt når
de knokler med at hente vand til deres
familier og hjælpe med det daglige
arbejde, oplevede Sandra Schwartz til
fulde på researchrejsen. Her besøgte
holdet blandt andet en landsby, hvor
lokale børn og voksne af Unicef Ethiopia
var blevet castet til
rollerne i Ørkenpigen.

Alt det der forbinder os

- Vi besøgte også den lokale skole, som
var nedslidt og meget udfordret med
hensyn til materialer. Da jeg talte med
en af lærerne, spurgte han mig om jeg
havde en kuglepen. Jeg tænkte at han
havde brug for at skrive noget ned og
fandt én i tasken - hvorefter han tog
den og puttede den i lommen, griner
hun. - Jeg havde slet ikke tænkt over, at
han jo spurgte, fordi kuglepenne var en
mangelvare.
Sandra Schwartz fortæller at hun har
rejst rundt i to og en halv måned med
sin familie i Vietnam, Cambodja og
Thailand, hvorfor hun var i hvert fald ”lidt
forberedt” på hvad der ventede i Etiopien.
- Og så alligevel ikke, for det var svært at
forholde sig til den ekstreme fattigdom,
når vi kom kørende i vores store hvide
biler, med masser af vand, proteinbarer
og gode vandrestøvler. Reglen er at
man ikke giver dem noget, men det var
godt nok svært at møde børn, der rakte
hånden frem og sagde ”hungry”, svært
at kræve noget af dem for så bare tage
af sted igen. Heldigvis får rigtig mange
gavn af Unisefs projekt.
- Til gengæld var det vildt livsbekræftende at se hvor handlekraftige og fulde
af grin og liv, pigerne var. Ja, både børn
og voksne. Og dejligt at opleve hvor
meget der forbinder os. De lever et
meget anderledes liv, ja, men de går altså
også op i familien, i at have det rart og
samles omkring et godt måltid. De kan
også lide at feste og slagtede en ged og
lavede et festmåltid, da vi kom på besøg.

- Pigerne havde rigtig
mange opgaver og
arbejdede hårdt, men
var både viljestærke og
handlekraftige. Godt
nok var de generte, men
samtidig var de også
virkelig nysgerrige. Og
støvede! Og så var de
typisk klædt i kjoler og
tørklæder, med mange
små fletninger og bare
fødder eller klip klapper
– eller én klip klap, det så
vi faktisk også, fortæller
Sandra Schwartz.
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Vanebruddets rum

– Det pædagogiske læringscenter
LæringsCentret

Af Cand. pæd i didaktik, Kasper Kjeldgaard
Stoltz Partner i NERD architects
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Vores vaner er som oftest uløseligt
forbundet til ting, rum og steder. Så
hvis vi vil ændre vores vaner, må vi
også ændre de rum som vores vaner
er opstået i og forbundet til. Det vil
ganske enkelt sige, at det der kræver en
mental ombygning også kræver en fysisk
ombygning. Og der er et par vaner i den
danske folkeskole, som vi skal ændre.
Og i det arbejde spiller det pædagogiske
læringscenter en nøglerolle:
Skolen har fx for vane:
- At organisere undervisningen, så én
lærer står alene i et rum med én gruppe

børn og underviser dem i ét fag.
- Ikke at lade andre overvære lærernes
undervisning og give konstruktiv
feedback på lektionen.
- At have en usystematisk intern evalueringskultur, så vi reelt set ikke ved hvad
der virkede og hvad der ikke gjorde.
- At forveksle pædagoger med støttelærere og ikke ligeværdige fagprofessionelle med nogle kompetencer indenfor
det sociale felt, der overstiger lærerens.
- At tænke, at elevernes digitale dannelse
nok kommer af sig selv, hvis bare de
arbejder på computer, har læringsplatforme og skolen i øvrigt arrangerer et
foredrag med Imran Rashid eller Lene
Tanggaard.
- At tro, at elever lærer mest, når de

sidder ned på en stol ved et bord.
- A
 t planlægge, udføre og evaluere
undervisningen alene.
- At give eleverne feedback på baggrund
af deres resultat og ikke på deres
indsats og udvikling.
- At bremse elevens mulighed for
fordybelse (og lærerens for den sags
skyld) ved hele tiden at afbryde dem,
fordi de skal videre til det næste fag.
- hakke tiden i stykker med en klokke der
ringer hvert 45. minut, som var det en
skofabrik i 1950’erne.
Det skal vi holde op med. For det er alt
sammen vaner, der strider imod al nyere
forskning om motiverende og effektive
undervisningsmetoder, inkluderende

læringsmiljøer, udviklingen af 21st
century learning skills som kreativitet,
nysgerrighed, teamwork, opbygning af
professionelle læringsfælleskaber og
udviklingen af skolen som en lærende
organisation.
Men det er ikke noget man gør fra den
ene dag til den anden. Og som vi vist alle
ved, er det svært at lave om på noget,
hvis man har gjort det samme i mange år.
Men vi ved også godt, at det skal gøres.
Ligesom med klimaet. Også på dette
område, er der masser af forskning, der
fortæller os hvad der skal til. Men vi gør
det ikke rigtig. Vi er ikke begyndt at flyve
mindre, viser den seneste opgørelse.
Vores kødforbrug er kun for meget svagt
nedadgående. Og vi tager stadig bilen
til arbejde. Sådan er det også lidt med
skolen; vi formår ikke rigtig at indarbejde
fysisk aktivitet meningsfuldt i undervisningen viser slutrapporten om effekten
af en snart 6 år gammel skolereform. Det
står også lidt sløjt til med at håndtere
børn i læringsvanskeligheder, og størstedelen af undervisningen foregår stadig i

klasselokalet, med læreren ved tavlen og
eleverne ved deres borde.

Skolens Greta Thunberg

Hvad skal der til? Jo. Der er nogle der
skal gå forrest. Nogen der skal vise
vejen og tage resten af os i hånden. I en
skole, ser jeg det pædagogiske læringscenter som netop det. En skolens Greta
Thunberg. Et sted der er grundlagt på
at udfordre skolens vanetænkning og
adfærdsmønstre. Et sted at undersøge
og afprøve nye metoder, med det ene
formål, at udvikle de bedste betingelser
for elevernes læring og trivsel. For det er
den eneste grund til at vi er her. Vores
eneste mål og mission, som alt hvad vi
gør må centrere sig omkring er eleven og
deres fremtid. Og det har vi måske nogle
gange en tendens til at glemme i en travl
skolehverdag. Skoleledere såvel som
lærere og vejledere.
Det pædagogiske læringscenter skal være
det sted på skolen der hjælper os til at
huske hvad god undervisning er. Det sted
der driver udviklingen frem og dokumen-

terer den. Det der holder os fast, når vi får
lyst til at krybe tilbage til det velkendte,
hvor jeg står ved tavlen og fortæller
eleverne om en regneregel og derefter
beder dem arbejde selv fra side 4 til side
6 og til sidst tjekker hvor mange fejl de
har lavet. Eventuelt undervisningsdifferentierer lidt ved at give Fatima en side
mere som lektie, eller inkluderer urolige
Frederik, ved at lade ham få lidt luft eller
give ham en anden stol end de andre
børn i klassen.

Et udviklings- og læringslaboratorium

For vi skal have et sted at gøre det. Et
konkret sted at afprøve en ny adfærd,
nye undervisningsmetoder, nye samarbejdsformer. For lige som vi ikke kan løse
de problemer vi står overfor, med de
samme metoder som skabte dem i første
omgang, kan vi heller ikke ændre en
praksis og et tankesæt, i de samme typer
af rum som det tankesæt er blevet skabt i.
Derfor er det heller ikke nok, bare at
skifte skiltet på døren ind til biblioteket
og sætte et par computere mere op.
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pisk eller gulerod, men fordi vi oprigtigt
er nysgerrige på hvad det kan – altså
indre motivation.

LæringsCentret
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Det pædagogiske læringscenter er ikke
et bibliotek – det er et laboratorium, et
læringslaboratorium for fagpersonale og
ledelse, hvor der arbejdes systematisk
og struktureret med at teste og udvikle
nye indsatsområder, før de rulles ud
på hele skolen. Det kan være alt fra
planlægning og afprøvning af lektionsstudier, co-teaching, elevmentorordning,
læringssamtaler, design-thinking,
projektbaseret undervisning, osv. Det kan
være udviklingen af evalueringsværktøjer
og dokumentation af faglig progression.
For at det skal lykkes, forudsætter det i
første omgang, at der afsættes midler og
ressourcer til, at der er én eller flere, der
har det overordnede ansvar for læringscenteret; både med hensyn til koordinering af indsatser og samarbejder,
planlægning af undervisningsforløb,
vejledning af det øvrige fagpersonale og
ikke mindst dokumentation af effekterne
på elevernes læring og trivsel.
Men det er heller ikke nok bare at aftale,
hvad det pædagogiske læringscenter er
tænkt til. Det skal afspejle sig helt konkret
i den fysiske indretning. For det er også
et undervisningslokale. Et undervisningslokale, der kan det, skolens øvrige undervisningslokaler ikke kan. Et læringsrum,
hvor det er muligt for lærerne, på grund
af rummets indretning, at undervise efter
andre metoder, med andre værktøjer og
lade eleverne arbejde på nye måder. Det
skal være et a-fagligt læringsrum, der
ikke i særlig grad tilgodeser bestemte fag
som skolebiblioteket gjorde og som en
del pædagogiske læringscentre desværre
stadig gør.
Når det alligevel ender der, skyldes det
særligt tre forhold:
1) at det pædagogiske læringscenter
tænkes som en viderebygning af det
traditionelle skolebibliotek, hvor det i
virkeligheden skal forstås som en helt
ny type læringsrum.
2) At rummet ikke indrettes, så det
er muligt at gennemføre længere
læringsforløb og projekter med en
klasse.
3) At rummet ikke er skabt til at kunne
facilitere mange forskellige typer af
undervisningsmetoder og faglige
aktiviteter på tværs af fagrækken.

Dyvekeskolens NOVA

Det var man klar over på Dyvekeskolen
på Amager, da de stod overfor at skulle
etablere et PLC. De ville ikke have fornyet

Det betød også, at det i starten kun var
nogle af lærere der kom ned i NOVA og
spurgte Andreas, om ikke han kunne
hjælpe dem med at planlægge og
udvikle en idé de havde til et tema,
projekt eller undervisningsforløb, og
om NOVA kunne bruges ind i den
sammenhæng. Og det kunne det som
regel. For vi indrettede ikke et fleksibelt
læringsmiljø, men et differentieret
læringsmiljø med tydeligt afgrænsede
zoner, kodet ved hjælp af inventaret til
at stilladsere forskellige faglige metoder
og læringsaktiviteter. Det betyder, at
rummet kan bruges af flere mindre
grupper på én gang til enkeltstående
aktiviteter, eller det kan bruges til et fuldt
projektforløb med en hel klasse, hvor
alle rummets zoner til sammen understøtter alle faser i en læringsproces. Fra
formidling, til planlægning, over research
og brainstorm til produktion og sidst
udstilling eller implementering.

Skolens ror og kompas

og opgraderet deres skolebibliotek, da
de ringede tilbage i 2016, og spurgte om
vi ville designe et professionelt læringslaboratorium sammen med dem. Et fysisk
sted på skolen, hvor de kunne eksperimentere, undersøge og afprøve nye
metoder og nye værktøjer. Hvor lærerne
kunne udvikle deres faglige kompetencer
og hvor man kunne dokumentere
effekten af undervisningen. De ønskede
sig hvad de kaldte et a-fagligt rum. Et
rum der ikke rettede sig mod særlige fag,
men mod didaktiske metoder, kompetenceudvikling og afprøvning af nye
læringsværktøjer og teknologier. Som
lærer Andreas Kastrup, der er leder af
NOVA, beskrev deres vision: ”vi ville rigtig
gerne forsøge os med nogle af tankerne
bag Makerspace, High Tech High og 21st
century learning skills, og undersøge
hvordan vi kan arbejde mere innovativt
med eleverne”.

Og det ville de, fordi de var helt klar over,
at den traditionelle klasseundervisning
som skolen ellers var præget af, hverken
er særligt motiverende for eleverne
uanset faglig formåen, og heller ikke er
i stand til at udvikle de kompetencer
hos eleverne, som er relevante, hvis de
skal kunne håndtere de udfordringer de
vil møde i en kompleks, globaliseret og
gennemdigitaliseret verden.
Men de vidste også godt, at man ikke kan
udvikle en ny skolekultur på én dag, ved
at indføre lektionsstudier, projektbaseret
undervisning og co-teaching gældende
for alle fra i morgen tidlig. Og de var
ydermere klar over, at det ikke var alle
skolens lærere, der var lige interesseret
i at blive udfordret på deres praksis og
tænke deres undervisning på en anden
måde. Der var en del rygere kunne man

sige. Nok vidste de, at det ikke var sundt
det de foretog sig, men de havde måske
ikke ressourcerne eller den nødvendige
viden eller overskud, til at gøre tingene
på en anden måde og ændre deres vaner.
Derfor var det også grundtanken, at

NOVA skulle være arnestedet for en
ny undervisningskultur og et mindset,
der langsomt kunne sive ud i resten af
organisationen og langsomt forplante
sig og slå rødder. Så da rummene stod
færdige, blev hele personalegruppen
inviteret ned i NOVA, hvor Andreas og
hans team fortalte og viste hvad rummene kunne bruges til og hvad personalet
kunne bruge PLC-teamet til. Men de
fortalte også, at det var frivilligt om man
ville benytte sig af rummet. Netop det
aspekt er essentielt, hvis vi skal ændre os
eller lære noget nyt.
At vi ikke gør det af ydre motivering; dvs.

Vi udvikler kun vores praksis gennem
praksis. Men en praksis der ikke er
funderet på et solidt teoretisk grundlag
og valideret gennem struktureret
evaluering på elevernes udvikling og
indsats (og ikke deres resultater) – er
dårlig praksis. Som en af historiens største
kreative hjerner, Leonardo Da Vinci skulle
have sagt ”den som elsker praksis uden
teori, er som en sømand der går om bord
på et skib uden ror og kompas – han ved
aldrig hvor han vil ende”. Og det er det
et PLC skal være – skolens ror og kompas
for professionsudvikling og elevernes
læringsudbytte og personlige udvikling.
Men hvad så med bøgerne og biblioteket
vil nogle måske spørge. Ja – de er der
skam stadig, men er blot flyttet over i det
lokale offentlige bibliotek som skolen har
et tæt samarbejde med og bruger hver
dag.
I dag er NOVA booket hver eneste dag
hele året. Nogle gange til et længerevarende tværfagligt projekt, nogle gange
til en teaterforestilling, nogle gange til en
gruppe elever der vil bygge robotter og
andre gange til en indledende brainstorm
og research til et undervisningsforløb om
klimakrisen eller rygning. Og eleverne –
ja de elsker det. Som en 6. klasses pige
sagde til mig ”det er skolens bedste rum”.
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Et mesterværk fylder rundt
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Persepolis er et mesterligt
og uafrysteligt portræt af en
iransk pige og ung kvindes
opvækst før, under og efter
den islamiske revolution
i 1979. En på én gang
personlig og universel
fortælling.
I år er det 20 år siden at Marjane Satrapis
originale og betagende tegneserie
Persepolis 1 og 2 udkom første gang.
Persepolis udgives herhjemme af Forlaget
Cobolt og er efterhånden udkommet på
dansk i fem oplag. I Iran er bøgerne ikke
til at opdrive, til gengæld er de blevet
oversat til i alt 39 sprog og har solgt
mere end tre millioner eksemplarer på
verdensplan.
Det er der en rigtig god grund til, for
Persepolis er lige så gribende og frisk nu
som for 20 år siden, hvorfor det bliver
ved med at være relevant at genoptrykke
og vende tilbage til den igen og igen.
Selv her godt 40 år efter den islamiske
revolution, som styrtede Shahen og
indførte den blanding af teokrati og
demokrati, som hersker den dag i dag
i Iran under ledelse af ayatollah Ali
Khamenei.
Med sin kraftfulde og grafisk enkle
sort-hvide streg skaber Marjane Satrapi
en stiliseret realisme, som gør det nemt
at forholde sig til fortællingen uanset ens
eget nationale tilhørsforhold. Ubesværet
kan man leve sig ind i helt almindelige
iraneres ualmindelige og ofte vanskelige
hverdag, og fundere over livets dilemmaer
set gennem barnets undrende og undersøgende øjne. Der er altså ikke bare tale
om en eksotisk fortælling om en fremmedartet kultur i et fjernt tredjeverdens
land, men derimod om en universel
historie, som giver et sjældent indblik i en
iransk piges liv og tanker.

Kvik og oprørsk

Første del af tegneserien Persepolis har
undertitlen ”Min iranske barndom” og
bygger på Marjane Satrapis (f. 1969)
opvækst i Iran før, under og efter
revolutionen i 1979, hvor der med ét slag
blev vendt op og ned på alle iraneres
liv og dagligdag. Marjanes forældre er
kommunister og tilhører den veluddannede middelklasse. De er stærkt
kritiske over for uligheden i samfundet
og forfølgelsen af politiske modstandere
under Shahens brutale regime. Lige
som millioner af iranere håber de på
en samfundsomvæltning, og drømmer
ikke i deres vildeste fantasi om, at de
islamistiske fanatikere vil få nogen
nævneværdig rolle at spille i et nyt Iran.
Men de bliver snart klogere.
I sort-hvide tegneseriestriber fortæller
Majane Satrapi om sit liv i Teheran fra hun
er seks til fjorten, om demonstrationer,
arrestationer, vold og drab – blandt andet
på hendes elskede onkel, som er medlem af
kommunistpartiet – såvel som om dagligvis
oplevelser blandt legekammerater og
i skolen, inklusive religiøs propaganda,
overvågning og social kontrol. Og om
angsten, som langsomt kommer snigende,
og siden også de voldsomme bombardementer under krigen med Irak 1980-88.
Marjane er kvik og oprørsk. Hun brokker sig
højlydt over at skulle bære tørklæde, stiller
sine lærere provokerende spørgsmål og vil
hellere købe kassettebånd med amerikansk
popmusik på det sorte marked end at tie
og hylde krigens martyrer. Ikke just nogen
ufarlig opførsel i et samfund, hvor folk
holder øje med og angiver hinanden. I 1984
beslutter hendes forældre sig derfor til at
sende hende i sikkerhed i Østrig.
Dels fordi det er forholdsvis nemt at få
et østrigsk pas på det tidspunkt, dels
fordi Marjanes mors veninde bor i Wien.
Marjanes forældre fortæller hende, at hun
vil komme til at gå i en god fransk skole
og at de selv vil følge efter, så snart de
kan komme afsted. Helt sådan kommer
det dog ikke til at gå.

Ensom i eksil

I anden del af Persepolis med undertitlen
”Teheran tur-retur” bliver det hurtigt klart,
at morens veninde ikke ønsker at have
Marjane boende. I stedet får hun hende
indlogeret på et pensionat bestyret af
stramtandede katolske nonner. Fra den
ene slags religiøse fanatikere til den
anden! Marjane slår sig atter i tøjret,
bliver irettesat, straffet og smidt ud – fra
det ene sted efter det andet. Hun skifter
skole, stil og venner, men forbliver alene.
Uden familie eller venner omkring
sig, som forstår hvad hun kommer af,
forsøger hun for en tid at udviske sin
iranske baggrund og lyve om hvem hun
egentlig er inderst inde. Hvilket dog kun
får hende til at skamme sig over at svigte
dem derhjemme, der fortsat må leve med
forfølgelser og undertrykkelse.
Marjane bliver punker, ryger pot og
får kærester, men føler sig stadig lige
fremmed i sit eksil. Det ene øjeblik vred,
det næste fortabt. Til sidst går hun helt
ned med flaget og ender på gaden.
Efter nedturen vender hun tilbage til
Iran, hvor hun heller ikke passer ind, og
selvom krigen mod Irak omsider er forbi,
udkæmpes der stadig mange andre
slags kampe i det ultra reaktionære
præstestyre.
Marjanes forældre har lovet ikke at stille
nogen spørgsmål om tiden i Wien, men
hendes bedstemor vil ikke lade hende
være i fred. Tværtimod insisterer hun på,
at Marjane skal udvise mod og integritet
og i det hele taget opføre sig ordentligt,
deprimeret eller ej.
Hun begynder på kunststudiet på universitetet i Teheran og forsøger at leve et
ubekymret ungdomsliv med fester, fyre
og alkohol i det skjulte, hun bliver endda
kortvarigt gift i et forsøg på at undgå
faren ved at leve et dobbeltliv med sex
uden for ægteskabet. Det viser sig dog at
være en dårlig ide, da forelskelsen hurtigt
fordamper og det unge par begynder at
gå hinanden på nerverne.

Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle mene om tørklædet. Jeg var meget troende, men min familie
var samtidig meget moderne og avantgarde.

Jeg var født med religionen.

Allerede som seksårig var jeg sikker på, at jeg var den
sidste nye profet. Det var nogle år før revolutionen.

Oh himmelske

Jeg ville være profet...
Fordi vores
unge pige
ikke spiste
med ved
bordet...

lys!!

... fordi min far havde
en Cadillac...

Før mig havde der været nogle stykker.

En kvinde?
Jeg er
den nye
profet.

... og især fordi min
mormor altid havde
ondt i knæet.
Kom Marji, hjælp
mig med at komme op.
Du skal ikke
være ked af det.
Det går snart
væk. Bare vent!

Persepolis var oprindelig navnet på en ceremoniel
12 hovedstad fra oldtiden, cirka 80 km. nordøst
for byen Shiraz i Iran, opført i 500-400 fvt. Persepolis var kendt under navnet Pārsa, persernes by.
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Jeg har lige læst
Tegnefilmen Persepolis fik premiere i 2007. Spillefilmen, som er blevet til i et samarbejde mellem
Marjane Satrapi og hendes medforfatter og –tegner Vincent Paronnaud, vandt juryens specialpris
på filmfestivalen i Cannes samme år. Filmen kan ses på bibliotekernes filmtilbud Filmstriben, men
kan desværre hverken på mitCFU.dk eller Filmcentralen, Det Danske Filminstituts streamingtjeneste, men her kan man til gengæld hente et glimrende (gratis) undervisningsmateriale, udviklet for
8., 9. og 10. klasse inden for grundskolefagene samfundsfag, medier, dansk og historie.
LæringsCentret
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Til sidst træffer hun den tunge beslutning
at forlade sin familie og sit fædreland
én gang for alle. Marjane rejser først
til Strasbourg for at uddanne sig som
tegner, inden hun nogle år senere slår sig
endeligt ned i Paris, hvor hun i dag bor og
lever af at lave tegneserier og film.

Runde duftende bryster

Der er både megen sødme og humor,
herunder en stor portion selvironi, i
Marjane Satrapis fremstilling af sin
brogede barndom og ungdom. Noget af
det allerfineste er skildringen af hendes
lettere excentriske mormor, som hver
morgen og hver aften lægger sine bryster
i blød i en skål isvand i ti minutter – for
at brysterne skal bevare deres rundhed.
Og som fylder brystholderen med friske
jasminer for at dufte godt, sådan at
blomsterne drysser fra hendes bryster,
når hun tager den af om aftenen.
Morsom er også beskrivelsen af hvordan
Marjane som lille pige beslutter sig for at
blive profet som voksen og fører lange
filosofiske samtaler med både gud og
Karl Marx. Hendes ”valgprogram” går
blandt andet ud på at ”ingen gamle

damer må have ondt”, hvorfor hendes
mormor, som har gigt i knæene, bliver
hendes første discipel.
Persepolis indeholder dog også tragiske
og til tider uhyrlige menneskelige
historier, som Marjane - lige som flertallet
af iranere - har været vidne til og naturligt
nok er dybt præget af. Et eksempel er
fortællingen om den unge attenårige
kvinde Nilufar, som er kommunist og
bliver holdt skjult af en ven af Marjanes
familie. Nilufar bliver afsløret og
arresteret for siden at blive henrettet,
men fordi det ikke er tilladt at slå en
jomfru ihjel, bliver hun først gift med en
revolutionsgardist, som voldtager hende.

Social bevidsthed

Forfølgelse, tortur og drab er
nærværende hele vejen op gennem
Marjanes barndom og ungdom. Hjemmet
fyldes jævnligt med forældrenes venner,
der har siddet i fængsel og kan berette
om hvordan de er blevet brændt med
cigaretter og strygejern eller pisket med
ledninger under forhør. Og det er ikke
altid forældrene husker at lukke døren og
skåne hendes barneører.
Uhyrlighederne kommer helt tæt på og
giver anledning til rædselsfulde mareridt
både dag og nat. Men heldigvis virker
volden ikke kun angstfremkaldende på
Marjane, den gør hende også socialt
indigneret og politisk bevidst, som da
hun bestemmer sig for at blive profet,
fordi familiens unge pige ikke spiser
med ved bordet. Persepolis er først og
fremmest et portræt af en pige og ung
kvinde, som kæmper for at stå på egne
ben og finde modet til at gøre det rigtige
i en verden fuld af undertrykkelse og
uretfærdighed.
Med Persepolis leverer Marjane Satrapi selv
et vægtigt bidrag til at bygge bro mellem
mennesker og kulturer. Med sin stærke og
kunstnerisk formfuldendte billedfortælling

formår hun at formidle den lille såvel som
den store historie set med Marjanes blik.
Et blik med fin sans for de dagligdags
detaljer, dilemmaer, absurditet, grusomhed
og skønhed - fuld af glimt i øjet – som får
os til at grine og græde med iranerne, der
naturligvis er lige så forskellige indbyrdes
som alle andre mennesker. Og samtidig
deler de mest fundamentale følelser med
resten af verden.
Ikke overraskende har det iranske
præstestyre forbudt og stemplet
Persepolis som anti-islamisk. Men hvis
der er noget Marjane Satrapi står for
er det netop en dyb kærlighed til og
solidaritet med sine hårdt prøvede
landsmænd, hvilket blandt andet fremgår
af følgende uddrag af et interview, hun
gav i forbindelse med premieren på
tegnefilmen Persepolis i 2007:
”It’s first and foremost a film about my love
for my family. If Western audiences end up
considering Iranians as human beings, not
as abstract notions like ‘Islamic fundamentalists’, ‘terrorists’, or the ‘Axis of evil,’ then
I´ll feel like I’ve done something.”

Midt i en Corona-tid
Af Bent Rasmussen, fhv. redaktør
Fiskepigen af Søren Jessen er en dramatisk
– men også nænsom og kærlig –
gennemillustreret kortroman, der foregår
i en verden hærget af voldsomme storme
og oversvømmelser.

– slår et slag hen over bakken og får øje
på en lille lysplet i mørket. Har pigen fået
generatoren i gang, så lys og varme er
kommet tilbage i huset? Og vil de to børn
nu blive reddet? Det får vi ikke at vide…,
men anmelderen tror/håber det!

Pigen fortæller historier til
lillebroren om dinosaurer
og fisk, men udenfor bliver
stormen værre. Natten er
kulsort, dagene går, og
pigen har problemer med at
starte generatoren, der giver
lys og varme i huset.

Imidlertid banker verden på med stor
kraft, og pigen forsøger endnu en gang
at få startet generatoren. Vandet stiger og
stiger, og stormen blæser carporten og
båden væk, men båden slynges tilbage.
Til sidst kommer helikopteren tilbage
med sine lyde – ”Brou, Brou, Brou, Brou…”

Det er dybest set en historie om søskendekærlighed, der batter. Flot historie til 4.
klasserne og opefter!
Søren Jessen er født
1963 i Sønderborg, men
fra 10-11-årsalderen
vokset op i Herning.
Han har altid tegnet, i
børnehaven, hjemme,
i skolen, hvor han bare
blev ved med at tegne,
da kammeraterne holdt
op. Egentlig ville han
helst i de dage have
været astronom, men
det blev tegnervejen
efter studentereksamen
i 1982. Han har arbejdet
på fabrik, men en
sommertegneskole i
Randers overbeviste
ham om, at han skulle
være tegner. Han fik
arbejde på et reklamebureau og startede
som selvstændig
bogillustrator i 1987 og
har leveret et væld af
bogforsider.

En pige skal passe (på) sin
lidt autistiske lillebror Frede,
mens forældrene er væk.
Hvor de er henne, får vi
ikke at vide, måske er det
Corona-tid? Men mens de
er væk, raser en voldsom
storm, der oversvømmer
alt undtagen familiens hus
på bakketoppen, hvor det
ligger. Langt borte lyser et
fyrtårn, og det beroliger
pigen. Så længe det lyser, er
alt håb ikke ude.

Mod slutningen af romanen
sker der et farvebrud i
illustrationerne. Farverne
bliver brune, og landskabet
ørkenagtigt med fortidsdyr,
som er Fredes foretrukne
legetøj. Hans elskede Bølle
er yndlingsdinosauren, en
langhals, en af de største
dinosaurer, der nogensinde
har levet. Pigen og Frede
stiller alle dinosaurerne op
på række og geled, og måske er legen et
forsøg på at lukke den truende verden
ude.

kæmpestore og imponerende illustrationer.

Søren Jessen tegner både en verden over
og under vand med masser af vanddyr,
og pigen finder på en historie om en pige,
der bliver gode venner med en stor fisk,
der tager hende – fiskepigen – med rundt
i den oversvømmede verden.

Søren Jessen debuterede
med billedbogen Dino
rejser til byen i 1990, og
siden er det gået rigtig
godt – for nu at sige det
på jysk. Søren Jessen
er klart til det bizarre
og surrealistiske og har
leveret en perlerække
af udgivelser siden
debuten. I 2000 modtog han Kulturministeriets Illustratorpris, i 2018 Pædagogisk
LæringsCenterForenings Børnebogspris
og i 2019 Gyldendals Børnebogspris. Det
er en sand fornøjelse at følge ham – også
med dette seneste opus, Fiskepigen.

Et lille pragtværk fortalt smukt og kærligt
af en suveræn Søren Jessen, der både
skriver og tegner formidabelt. To steder i
bogen er der indsat flapper, så det bliver

Fiskepigen
Søren Jessen
Gyldendal, 2020
116 sider
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Årets faglige opdagelsesrejse:

EVENTYRLIGE
ETIOPIEN
I årets nye materiale kommer eleverne helt tæt på hverdagen for de seje nomadebørn i verdens
varmeste, beboede ørken. De lærer også om Nilens udspring i det frodige højland, om pelikaner,
om flodheste og om mysterierne omkring Pagtens Ark og dronningen af Saba.
Gennem opgaver, film og et væld af billeder besøger I også de oldgamle munke-øer,
klippekirkerne og Afrikas største marked i storbyen Addis Ababa. Og I oplever kaffe-ceremonien,
honningbonden, skolen, madpandekagerne og meget andet. Etiopien er fuldt af eventyr og
gammel kultur – men også mange mennesker, der stadig er på vej ud af et liv i fattigdom.
1.-5.KLASSE – NEMT, ENGAGERENDE OG MED MASSER AF KERNEFAGLIGHED:
Årets bog: ’Ørkenpigen’ af Sandra Schwartz. Om Halima
og hendes snarrådige bror, der må redde familien, da
vandet bliver væk. Plus faktastof og lavtlixede fabler.

Web-dilemmaspil: Hjælp etiopiske børn med at lave skole.

Årets film: Mange nye film fra DR og Danida.
Årets sang: Syng og dans med på hittet af Oh Land.

Gratis besøg: UNICEF Danmark og Spejderne laver sjove
workshops på 125 heldige skoler. NB: Tilmeld jer før 15/6.

Kreativitet: Lav etiopiske engle og ikoner, amharibogstaver og collager, sivbåde og foldebøger.

Årets projekt: UNICEF Danmark støtter fattige piger i
Afar-ørkenen til at få uddannelse og en bedre fremtid.

Lærer-web med opgaver og alle materialer klar til brug.
Også opgaver, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt.

N/T: Dæmninger, ørkenhede, klima og dyr.
Dansk og kristendom: Myter, læseteater, De 10 bud,
kommunikation, lær etiopiske børn at kende m.m.

Etiopien

LÆRERVEJLEDNING

Bevægelse og lege med inspiration fra Etiopien.

TIL “ØRKENPIGEN”

Gode web-værktøjer: Skab flotte fotohistorier og en
interaktiv lågekalender til fx forældrene, fyldt med viden.

BESTIL
NU

Komplet
klassesæt

Lav pris til
1. juli

249,-

30 store elevbøger
2 lærervejledninger
Omfattende web-materiale

u-landskalender.dk


Lærernesiger: • Tak for et fantastisk materiale
• Både lærere og elever var begejstrede • Spændende
og lige til at gå til • Meget gennemtænkt • Virkelig god
variation og faglig spredning • Eleverne var helt opslugt
• Et superb materiale, som jeg anbefaler til ALLE!

Sandra Schwartz

ØRKENPIGEN

