
33

Anmeldte titler i dette nummer af 

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

Anmeldte titler på Børn & Bøger 

Blog november ..................................2

Nominer en skole.

Der er nu åbent for nominering af Årets 

Pædagogiske Læringscenter 2017.

Af Gitte Frausing  ..................................4

Det handler om samarbejde.

At gøre skolebiblioteket til pædagogisk 

læringscenter handler ikke om at ned-

tone skolebibliotekaren, men om at øge 

kompetencerne og at samarbejde.

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

KL opruster pleje af folkeskolen.

Kommunernes Landsforening har ansat 

en direktør for børne-, skole- og uddan-

nelsesområdet.

Af Laust Grove Vejlstrup  .......................6

Sommerøen – en ø alene i havet.

I serien om skoler på mindre øer i Dan-

mark er turen denne gang gået til An-

holt.

Af Anette Grønholt Andersen 8 ..............

Danske forældre vælger ghettosko-

le.

Formanden for skolebestyrelsen på No-

vaskolen i Vejle, Karen Balslev Pedersen, 

fortæller om at gå mod strømmen og 

vælge en folkeskole domineret af etnisk 

ikke-danske elever.

Af Laust Grove Vejlstrup  .....................12 

Efter skibe bygges robotter.

Langeskov Skole vil opføre et robothus, 

som skal være åbent for alle.

Af Laust Grove Vejlstrup  .....................14

Ikke plads til indhold, kun mål.

Børn & Bøger har talt med lektor Keld 

Skovmand, Center for Anvendt Skole-

forskning, om hans kritik af læringsmål-

styring.

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

Holder liv i landsbyskoler.

Jammerbugt Kommune indgår binden-

de kontrakter med foreningslivet om at 

holde liv i landsbyerne mod at bevare de 

små skoler.

Af Laust Grove Vejlstrup  .....................18

Nias Ark lagde til i Esbjerg.

Europas første bibeloplevelsesmuseum 

er en stor oplevelse, men entre-prisen 

holder skolerne væk.

Af Anette Grønholt Andersen  ............20

Malene og Monster.

Børn & Bøger har talt med forfatteren 

Malene Sølvsten om tilblivelsen af hen-

des debutroman Ravnens hvisken.

Af Steffen Larsen  ................................22

Fornem prisoverrækkelse i Odense.

Børn & Bøger var med ved overræk-

kelsen af The Hans Christian Andersen 

Literature Award 2016.

Af Kent Poulsen  ..................................26

Hvis ikke jeg gør det, er der ingen, 

der gør det.

Eksklusivt interview med Anders Mat-

thesen om hans debut som børnebogs-

forfatter med Ternet Ninja.

Af Eiler Jensen  ....................................28

Med djævelen på skulderen.

I Børn & Bøgers serie med virkeligheds-

tjek er det denne gang Ronnie Ander-

sen, der bliver set efter i sømmende for 

sit kendskab til ludomani.

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

Kærlighed, venskab, magi.

Anmeldelse af en ny fantasy-serie med 

forskellige forfattere til de enkelte bind 

af fortællingen.

Af Anette Grønholt Andersen  ............36

Imponerende.

Inge Duelund Nielsens roman Drengen 

der ville være ond anmeldes.

Af Kent Poulsen  ..................................38 

Når verden ramler.

Anmeldelse af en vedkommende og 

tankevækkende roman om problemet 

med overgreb på de sociale medier.

Af Kent Poulsen  ..................................40

På jagt efter hjertet til rette sted.

Louis Jensens nye roman Drengen der 

!k en hunds hjerte er et herligt eventyr. 

Anmeldelse.

Af Eiler Jensen  ....................................42

Boghylden.

Korte anmeldelser af en buket bøger for 

børn, unge og deres voksne  ..............44

Børn & Bøger

Børn & Bøger Blog

Læs #ere artikler og anmeldelser på 

Børn & Bøger Blog, www.kfplc.dk, 

hvor der hver uge i hele skoleuger 

bliver lagt en eller #ere nye, kortere 

eller længere artikler ind. 

Børn & 

Bøger Blog 

sponsore-

res af Clio 

Online.

Inspirerer til ny viden

Clio Online


