
33

Anmeldte titler i dette nummer af 

Børn & Bøger  ....................................2

Anmeldte titler på Børn & Bøger 

Blog marts ..........................................2

Tak for gode år.

De pædagogiske læringscentres sag er 

vigtig, og snart er der valg til ny besty-

relse af foreningen, hvor nye kræfter og 

friske øjne vil tage over.

Af Liselotte Hillestrøm  ...........................5

Et løft til alle – et løfte om læring.

Børn & Bøger er taget til Næstved for 

at høre nærmere om et projekt, der 

skal give værktøj til at hæve elevernes 

niveau.

Af Eiler Jensen ...................................... 6

Skole skal afhjælpe ghetto-proble-

mer.

Bakkeskolen i Esbjerg har etableret en 

eSportlinje, der skal trække elever til fra 

andre områder og være med til at reali-

sere kampagnen By i Balance, som skal 

løfte et udsat boligområde.

Af Laust Grove Vejlstrup  .....................10

En generation af stærke læsere.

Børn & Bøger var med, da Tænketanken 

Fremtidens Biblioteker inviterede til kon-

ference om børns læse- og medievaner.

Af Anette Grønholt Andersen .............12

Praktiske elever er en uddød race.

Katrine Diduch, der er Folkeskolens 

håndværk og design-rådgiver, har i en 

halv snes år fulgt situationen nøje og 

kan konstatere, at praktisk dannelse 

ikke længere er en naturlig del af de 

unges opvækst.

Af Laust Grove Vejlstrup  .....................16

De millioner elefanters land.

Børn & Bøgers u-landsrapporter har be-

søgt Laos, hvor der trods alt sker frem-

skridt.

Af Palle Petersen  .................................36

Lad de små børn komme til mig.

Pam Smys gra"ske roman Thornhill, 

som er en medrivende fortælling om at 

blive svigtet, anmeldes.

Af Eiler Jensen  ....................................38

Boghylden.

Korte anmeldelser af en buket bøger for 

børn, unge og deres voksne  ..............41

En meget stærk debutroman.

Jeff Zentners roman Vejen væk, der 

handler om venskab, fællesskab og at 

tro på livet, går under huden på sin læ-

ser. Anmeldelse.

Af Kent Poulsen  ..................................44

Når det onde slår sig løs.

Anmeldelse af John Kenn Mortensens 

roman Små onde svin – en roman fuld 

af drømme, frygt og angst, en roman, 

der får det til at risle ned ad ryggen…

Af Eiler Jensen  ....................................46

Børn & Bøger

Børn & Bøger Blog

Følg også med på Børn & Bøger 

Blog, www.kfplc.dk, hvor der jævn-

ligt bringes artikler, anmeldelser og 

nyheder som supplement til Børn & 

Bøger.

Det pædagogiske læringscenter i 

praksis.

I samarbejde med en række foreninger 

inviterede Undervisningsministeriet i 

marts til temakonference.

Af Kent Poulsen  ..................................18

Tiltalende letlæsnings-bogkasse.

Christian Kildegaard Worm, Tellerup, 

fortæller om den præmie, den ene af 

andenpræmievinderne i dysten om at 

blive Årets Pædagogiske Læringscenter 

2018 kan se frem til at modtage. 

Af Gitte Frausing  ................................20

Skole med stolte traditioner. 

Reportage fra Hjørring Private Real-

skole, hvor eleverne udfordres på hver 

deres niveau, og der er satset stort på 

skolebiblioteket.

Af Anette Grønholt Andersen  ............22

Multikulturel litteratur i danskfaget.

Forskningsprojekt skal udvikle en de"ni-

tion på multikulturel litteratur og se på, 

hvordan arbejdet med den kan bidrage 

til udvikling af elevernes kulturelle dan-

nelse.

Af Nadia Mansour  ..............................26

En sandfærdig løgnehistorie.

Børn & Bøger har talt med debutanten 

Ulrik Bogetoft Ærenlund, der har skre-

vet en anderledes bog til dem, der ikke 

gider at læse.

Af Anette Grønholt Andersen  ............30

Hvor bor ISBN?

Tre nye bøger prøver i ord og billede at 

"nde veje, som kan fortælle om forhol-

dene i Sydslesvig.

Af Steffen Larsen  ................................33


