
3

Anmeldt i Børn & Bøger nr. 4  .........2

Vi skal samarbejde.

Budskabet om vigtigheden af udvikling 

af de pædagogiske læringscentre skal 

bredt ud med meldingen om, at vi skal 

huske, at der skal være ro til læring.

Af Michael Nøhr  ...................................5

Svigter vi vores børn?

Dannelse og videndeling har brug for et 

kæmpe løft, hvis vi også vil have oplyste 

voksne i fremtiden. Kronik. 

Af Michael Nøhr, Klaus F. Svensson, Kla-

ra Lyskjær Noer, Marie Møller, Jeanette 

Handberg og Gorm Anker Gunnarsen  ..6

Præmieregn på slottet.

Vinderen af titlen Årets Pædagogiske 

Læringscenter 2019 blev blev Fredens-

borg Skole. 

Af Gitte Frausing  ..................................8

Effektive læsefremmende tiltag.

Reportage fra Fredensborg Skole, der 

formår at fremme og fastholde læsely-

sten på alle klassetrin.
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Litteraturens fortid og nutid.

Postdoc, ph.d. Sarah Mygind, Aarhus 

Universitet, talte på Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentres 

årsmøde om børnelitteraturens trans-

mediale bevægelse.
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Skolens krumtap.

På Undervisningsministeriets temakon-

ference om PLC kom mange vigtige 

emner i spil.

Af Kent Poulsen  ..................................29

Sort mand i Svendborg.

Samtale med Jesper Wung-Sung, der er 

modtager af Kulturministeriets børne-

bogspris.

Af Steffen Larsen  ................................32

Boghylden.

Korte anmeldelser af en buket bøger for 

børn, unge og deres voksne  ..............37

Alle fortjener en chance.

Christina Aamand er lige nu aktuel med 

både en dybt alvorlig fortsættelse af 

Haram og en ny humoristisk serie om 

13-årige Sif. Anmeldelse.

Af Eiler Jensen  ....................................44

Forrygende bog.

Anmeldelse af Benni Bødkers spæn-

dingsroman Kraken.
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Børn & Bøger En opskrift på læseløft.

På årsmødet i Kommunernes Forening 

for Pædagogiske Læringscentre kunne 

deltagerne høre om et stort kommunalt 

fællesprojekt og digitale spadestik.

Af Kent Poulsen  ..................................16

Litteraturens ansigter.

Konferenceprogram  ...........................18

Til forsvar for saltkød.

Replik om fysisk og digital litteratur fra 

en gammel mand, der har det svært 

med alt det der nymodens EDB…

Af Martin Blok Johansen  ....................20

Findes det, "ndes det også her.

På Skolemessen i Aahus var der overalt 

en summen og virren af glade og for-

ventningsfulde deltagere.

Af Eiler Jensen  ....................................22

Rejsebrev fra reservatet.

Rapport fra Sydslesvig, hvor #re forfat-

tere og illustratorer gæstede danske 

skoler.

Af Steffen Larsen  ................................24

Forfriskende anderledes.

Et nyt litteraturfestival-koncept har set 

dagens lys i Albertslund, hvor bibliote-

ket gjorde avisen levende.

Af Klaus F. Svensson  ...........................26


