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Dette års førstepræmie fra forlaget Tellerup er 

en kombination af nogle af de typer anden-

præmier, der gennem prisens historie har væ-

ret populære og vakt glæde hos modtagerne.

Præmien består nemlig af både et års gra-

tis abonnement på en internetportal og et 

klassesæt af fysiske bøger med tilhørende for-

fatterbesøg. Bogen, der er tale om, er første 

bind af Lene Dydahls fantasytrilogi Ovanien-

profetierne.

Forfatteren, der vil komme på besøg på 

skolen, er naturligvis Lene Dybdahl, og por-

talen er BiB-Zone, der stiller et meget stort 

udbud af skønlitterære e-bøger til rådighed.

Skyriel
Bogen, Skyriel, der er på 561 sider og udkom 

i efteråret 2016, blev taget godt imod og fik 

fine anmeldelser på blandt andet littertursi-

den.dk og deungesord.dk med ord som fan-

tastisk, forbløffende og fængende samt for-

rygende fantasy.

Også Børn & Bøgers anmelder var begej-

stret, og skriver i sin anmeldelse, som bliver 

bragt på Børn & Bøger Blog, blandt 

andet:

Lene Dybdahl har en rig fantasi 

og en gudgiven fortælleevne, og 

der spilles på alle registre, hvilket 

gør den til en bog, man ikke gerne 

lægger fra sig, men nærmest svæver 

igennem. Det skal blive spændende 

at følge de to kommende bind.

Hun er en ung forfatter, som det 

bliver spændende at holde øje med 

i årene, der kommer. Læs hende 

endelig. Hun skriver i det hele ta-

get godt og kan især levere varen, 

når det gælder gys, grusomhed og 

spænding. Og underholdning – med 

holdning.

Ud over dette nye værk har Lene 

Dybdahl desuden udgivet trilogien 

Nøglens Vogtere 1-3 samt Den sorte 

paraply.

Forfatterbesøg
Lene Dybdahl har altså stor erfaring 

som forfatter, men dreven som fore-

dragsholder er hun tillige. På hendes 

Læsning, læsning og atter læsning
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Af Gitte Frausing

Et klassesæt af først bind i 

Lene Dybdahls trilogi Ova-

nienprofetierne, Skyriel, er 

en af delene i den kom-

binationspræmie, dette 

års vinder af titlen Årets 

Pædagogiske Læringscen-

ter vil modtage.
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hjemmeside kan man blandt andet læse føl-

gende: 

Lene Dybdahl holder foredrag om forskel-

lige emner, f.eks. om hvordan man skriver 

en bog, om ny dansk fantasy og om at være 

fantasyforfatter. Foredragene kan tilpasses i 

sværhedsgrad alt efter aldersgruppe.

Salgschef Christian Kildegaard Worm, Tel-

lerups forlag, fortæller om Skyriel og Lene 

Dybdahl, at bogen har været behandlet i Go’ 

Morgen Danmark, hvor forfatteren blev kaldt 

den nye stjerne på fantasyhimlen og sammen-

lignet med navne som Lene Kaaberbøl.

Christian Kildegaard Worm oplyser endvi-

dere, at Skyriel henvender sig til børn fra ca. 

12 år, men at den sagtens kan læses af yngre, 

gode læsere. Det er dermed en bred gruppe, 

der vil kunne få glæde af klassesættet og for-

fatterbesøget.

Præmien vil dog komme en endnu brede-

re gruppe til gode, nemlig alle skolens elever, 

for med Skyriel og forfatterbesøg er det ikke 

gjort. Skolen skal læse endnu mere, og det 

bliver der rig lejlighed til med abonnementet 

på BiB-Zone.

Portal
I Go’ Morgen Danmark blev der om Skyriel 

sagt, at hvis noget kunne få de unge væk fra 

skærmen, var det dén bog, men med præ-

mien skal de unge også til skærmen, for der 

skal læses både i fysisk form og digitalt.

Om BiB-Zone siger Christian Kildegaard 

Worm:

- BiB-Zone er pt. Danmarks største frilæs-

ningsportal. Vi har allerede rundet 1.000 til-

gængelige titler, og der kommer mindst 100 

nye til hvert år. 

- Portalens udbud af bøger er bredt, og 

målgruppen er alle fra 0.-10. klasse.

- Bøgerne kan downloades i ePub-format 

med UNI•login og læses på alle platforme 

– pc, tablet, mobiltelefon – da formatet er 

åbent og foranderligt, fortæller Christian Kil-

degaard Worm, som fortsætter: 

- Det er ikke kun skolens udstyr, bøgerne 

kan downloades til og læses på, de kan også 

hentes til børnenes egne devices. Dermed kan 

de både bruges til undervisning og frilæsning 

i skolen, og læses derhjemme i fritiden.

- Mange har fundet vejen til læsning på 

iPad m.v., og fremtiden ér digital, selv om der 

stadig læses fysiske bøger – også tykke. Det 

er vigtigt, der er begge tilbud, understreger 

Christian Kildegaard Worm.

Læsning, læsning og atter læsning
Den skole, der løber med titlen Årets Pædagogiske Læringscenter 2017, vil ikke komme til at mangle læsestof i den kommende tid.

Et besøg af forfat-

teren bag Skyriel, Lene 

Dybdahl, der er en dreven 

foredragsholder, er et an-

det delelement i dette års 

førstepræmie, der ledsager 

den fornemme titel.
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Ubegrænset adgang
- Portalen blev justeret sidst år, så der nu kan 

downloades én gratis bog pr. elev pr. måned. 

Det, finder vi, er mere reelt end at tilbyde en 

gratis prøveperiode.

- Derudover kan skolerne købe licens, så 

eleverne får ubegrænset adgang til alle bø-

gerne og kan downloade en eller flere hver 

eneste dag, hvis de har lyst. Der er tale om 

fuld ePub download. Bøgerne er vandmærket 

og tilgængelige i hele abonnementets varig-

hed. 

- Det abonnement, skolen gratis modta-

ger, giver denne ubegrænsede adgang. Det 

starter den 1. maj 2017 og varer hele det føl-

gende skoleår med, altså reelt 15 måneder, 

siger Christian Kildegaard Worm, der tilføjer:

- Det giver mening, at det er et helt, sam-

menhængende skoleår, men skolen skal kun-

ne få glæde af det med det samme, så derfor 

træder det i kraft et par dage efter præmie-

overrækkelsen.

Ikke kun fantasy og Tellerup-bøger
Forlaget Tellerup er nok mest kendt for at ud-

give fantasybøger, men også blandt andet so-

cialrealistiske bøger og krimier er på program-

met. Det gælder de fysiske bøger og også 

bøgerne på BiB-Zone.

Den tredje del af præ-

mien er et abonnement 

på frilæsningsportalen 

BiB-Zone, hvor alle elever 

på skolen får ubegrænset 

adgang til flere end 1.000 

forskellige elektroniske 

bøger. 

 

Christian Kildegaard Worm fortæller, at 

det ikke kun er bøger fra Tellerups forlag, som 

er tilgængelige på BiB-Zone. Forlaget har et 

godt samarbejde med over 10 forskellige min-

dre forlag og selvudgivere.

Som eksempler på forfattere udenfor Tel-

lerups regi, hvis bøger er at finde på BiB-Zone, 

nævner han navne som Benni Bødker, Peter 

Gotthardt og Emil Blichfeldt. 

Det er heller ikke kun bøger på dansk, BiB-

Zone har at byde på – der er også både titler 

på engelsk og tysk.

Kort sagt vil der være noget for enhver 

smag. Med klassesættet af Skyriel og abon-

nementet på BiB-Zone vil der ikke komme til 

at mangle læsestof på den skole, der bliver 

Årets Pædagogiske Læringscenter 2017 i den 

kommende tid.

Alle på skolen vil få mulighed for at få en 

masse gode læseoplevelser, og der er også 

oplevelser at hente, når Lene Dybdahl kom-

mer på besøg med et skræddersyet foredrag.

- God læsning og gode oplevelser, det er, 

hvad vi står for, det er, hvad vi vil give med 

vores præmie, og det er jeg overbevist om, at 

skolen får, siger Christian Kildegaard Worm, 

som slutter:

- På forhånd tillykke til vinderen, vi glæder 

os til at overrække præmien den 28. april.


