Program for Bibliotekarernes Internatkursus
d. 9. – 10. marts 2017
Torsdag d. 9. marts
10.00

Ankomst og kaffe

10.30

Besøg af Hanne Brixtofte, specialist i faglig læsning ved UCL og CFU Lillebælt.
Oplæg:
Hvorfor er faglig læsning relevant?
Hvad siger Fælles Mål – hvordan fortolker vi dem?
Hvordan kan vi sætte vejledernes ressourcer i spil i forhold til faglig
læsning på skolen (PLCs rolle)?
Hvordan kan skolebiblioteket sætte gode rammer for faglig læsning?
(fysisk indretning af lokalet, indkøb af bøger, vejledning i
litteratursøgning, koordinere læsetiltag m.m.)
Oplæg til videre drøftelser
Som forberedelse til oplægget, kan man evt. læse om faglig læsning i Fælles Mål

12.30

Frokost

13.30

Udflugt til naturområdet ved Hindsgavl. Vi går en tur, drikker kaffe og drøfter
undervejs oplægget fra i formiddags

15.30

Fælles-debat (del 1)
Drøftelse af følgende bøger:
Jesper Wung Sung
”Den hvide kanin og den sorte hat” (billedbog)
”Ud med Knud”
Kim Fupz Aakeson
”Berørte Katrine”

17.45

Aftensmad

19.00

Besøg af forfatter Jesper Wung Sung, der fortæller om sit forfatterskab

21.00

Kaffe, andagt og hygge

Fredag d. 10. marts
Ca. 8.00

”Løbende morgenmad”

9.00

Fælles-debat del 2:
Andagt
Bordet rundt:
 Hvordan går det rundt omkring på vores skolebiblioteker? Tips og ideer,
udfordringer og frustrationer…
 Hvor langt er vi kommet med PLC på de forskellige skoler? Inspiration og
frustrationer deles 
 Hvilken slags bøger ønsker I, vi går i dybden med på internatkurserne i
fremtiden (frilæsningsbøger, romaner til danskundervisningen, billedbøger,
andre genrer m.v.)?
 Ønsker og forslag til bøger, forfattere, udflugtsmål, temaer m.m. til næste
internatkursus

Kaffe undervejs
12.00

Frokost og afslutning

Beregn afrejse fra kursuscenteret ca. kl. 13.00
Arrangører:
Skolebiblioteker FKF
Vestrepræsentant:
Landsrepræsentant:
Østrepræsentant:
Sted:
Kursuscenter Brogården
Abelonelundvej 40
Strib
5500 Middelfart
6440 1700
www.brogaarden.dk
Pris: 2.295 kr.

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.kratholm@skolekom.dk
Marianne Riemer, Johannesskolen i Hillerød, mr@johsskolen.dk

Tilmelding pr. mail:
FKF til Jette Vibe Filbert: jvj@kristne-friskoler.dk - senest den 30.01.2017.
Alle får enkeltværelse med delebad. Eget bad kan tilkøbes.
Dobbeltværelse kan også ønskes.
Enkeltværelse med eget bad kan tilkøbes for 300 kr.
Ekstra overnatning fra den 08. Marts om aftenen kan tilkøbes for 500 kr. inkl morgenmad.
Oplysning ved tilmelding:
Navn
Skole
Mobilnr.
E-mail
Værelsesønsker (hvem man ønsker at dele badeværelse med; alle har enkeltværelse)
Specielle kosthensyn
Evt. ekstra overnatning.
Medbring PC eller tablet
Medbring ikke håndklæder eller sengetøj
Der udsendes en deltagerliste ca. en uge før kursusstart

Jesper Wung-Sung (f. 1971) debuterede i 1998 med novellesamlingen To ryk og en aflevering og
har siden skrevet en lang række bøger for både børn, unge og voksne. Blandt de mange
hædersbevisninger er BogForums Debutantpris, Statens Kunstfonds Treårige Arbejdslegat,
Kulturministeriets Forfatterpris for Børne- og Ungdomsbøger og Danmarks Skolebibliotekarers
Børnebogspris. I bogen Jesper Wung-Sung – et forfatteskab (2014) tegner Søren Fanø et portræt af
hele
forfatterskabet.
www.wungsung.dk

Hanne Brixtofte, læsevejleder og lektor, Videreuddannelsen, UCL

