Internatkursus for skolebibliotekarer i FKF 2020
Torsdag d. 5. marts
•

10.00 – 10.30:

Ankomst og kaffe med rundstykker

•

10.30 – 12.30:

Ulla Hvidberg: ”Cicero – tips og tricks”. Hvis deltagerne har spørgsmål til
Cicero, kan de sendes på forhånd til Ulla, der så vil besvare dem i sit oplæg

•

12.30 – 13.15:

Frokost

•

13.30 – 17.00:

Udflugt:
14.00-14.45: Guidet omvisning i Keramikmuseet Clay.
14.45-16.30: Gåtur ved Hindsgavl, kaffe undervejs.
Alternativt (afhængigt af vejret): Ingen gåtur og/ eller kaffe på Brogården

•

17.00 – 18.00:

Vi drøfter de læste bøger:
Jane S. Andersen ”Hybenhjerter”, Turbine
Mette Klint ”Interrail”, Forlaget Vild Maskine
Katrine Marie Guldager – serierne ”Frøken Ignora” og ”Anton”. Læs så mange
titler, som I kan få fat i og ønsker at læse; vi taler om serierne generelt

•

18.00 – 19.00:

Middag

•

19.00 – 21.00:

Besøg af Katrine Marie Guldager; der fortæller om sit forfatterskab

•

21.00 – 22.00:

Andagt og afslutning; kaffe, rødvin og ost

Fredag d. 6. marts
•

7.30 – 9.00:

Løbende morgenmad (værelserne skal være ryddet inden første samling)

•

9.00 – 12.00:

Samling ”Bordet rundt”

Ø Andagt
Ø Skolebibliotekets visuelle udtryk – bøger og begivenheder
PLC har, blandt mange andre, en funktion som kulturformidler. Samtidig er det stedet, hvor
skolens bogsamling præsenteres for lærere og elever. I år vil vi gerne udveksle erfaringer, tips
og gode råd til den fysiske indretning af biblioteket og til midlertidige udstillinger og spots på
højtider, forfattere m.m.
Deltagerne bedes forberede et lille oplæg om, hvordan de udstiller bøger, udstiller elevarbejde
(kunst, boganmeldelser eller andet), hvordan de pynter op til højtider, laver temaudstillinger
eller andet – alt hvad man kan tage billeder af til inspiration.

Oplægget skal tage ca. 2-5 min. pr. skole. Man må meget gerne tage fotos på forhånd og
sende til Anne Vibe, der samler det i en PowerPoint, der så vises undervejs
Ø Drøftelse af samarbejdet i Teams – Office 365 (afløseren for Skolekomkonferencen); herunder:
bruger vi materialevurderingen og kan det gøres mere enkelt?
Ø Aktuelt: ting, der optager deltagerne lige nu, og som I ønsker drøftet i en større gruppe
•

12.00:

Frokost

•

Ca. 13.00:

Afrejse

Arrangører:
Skolebiblioteker i FKF
Vest-repræsentant:
Lands-repræsentant:
Øst-repræsentant:

Ulla Hvidberg, Filipskolen i Aalborg, ulla@filipskolen.dk
(i tilfælde af problemer på kursusdagen: mobil 40 76 26 50)
Anne Vibe Roager, Kratholmskolen i Odense, bib@kratholmskolen.dk
Marianne Riemer Larsen, Johannesskolen i Hillerød, mr@johsskolen.dk

Sted:
Kursuscenter Brogården
Abelonevej 40
Strib
5500 Middelfart
6440 1700
www.brogaarden.dk
Pris: 2.500 kr.
Alle får enkeltværelse med delebad. Eget bad kan tilkøbes. Enkeltværelse med eget bad kan tilkøbes for
300 kr. Dobbeltværelse kan også ønskes.
Ekstra overnatning fra den 4. marts om aftenen kan tilkøbes for 500 kr. inkl. morgenmad.
Tilmeldingsfrist: senest den 25. januar 2019 til jvj@kristne-friskoler.dk oplys venligst navn, mailadresse,
mobilnr og specielle kosthensyn.

Medbring:

PC eller tablet
Evt. spørgsmål vedr. Cicero kan sendes til Ulla på: ulla@filipskolen.dk ; deadline 20. feb.
De bøger vi skal drøfte
Oplæg til ”bordet rundt” fredag formiddag
- send gerne fotos på forhånd til Anne Vibe på: bib@kratholmskolen.dk; deadline 20. feb.

Du skal ikke medbringe håndklæde eller sengetøj

Forfatterbesøg
Katrine Marie Guldager
Katrine Marie Guldagers forfatterskab
er optaget af litteraturens mangfoldighed,
dens veje og vildveje, dens mange måder at
fortælle på, dens evne til at overraske,
udfordre og provokere sin læser.
Katrine Marie Guldager (f. 1966) er cand. phil. i dansk fra Københavns Universitet (1994) og gik på
Forfatterskolen fra 1992 til 1994. Hun debuterede samme år og siden har hun skrevet en lang række
anmelderroste digtsamlinger, noveller, romaner og børnebøger og har bl.a. modtaget Kritikerprisen og Det
Danske Akademis Debutantpris. Hun har et mangfoldigt forfatterskab bag sig, der både rummer romaner,
krøniker, noveller og børnebøger.

