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Anmeldte titler i dette nummer af
Børn & Bøger ...................................2
Konferenceprogram ........................4
Starten på noget nyt.
I maj måned blev skolebiblioteksforeningen til Kommunernes Forening for
Pædagogiske Læringscentre, der kom
en vejledning til bekendtgørelsen, og
der blev udskrevet folketingsvalg – der
er nyt at tage fat på for alle.
Af Liselotte Hillestrøm ...........................5
Skolebiblioteker under udvikling.
Reportage fra Kommunernes Skolebiblioteksforenings årsmøde og generalforsamling.
Af Laust Grove Vejlstrup .......................6

Musikblomster, magi og mesterlære.
Komponist John Skou stod for det musikalske indslag på skolebiblioteksforeningens årsmøde. Børn & Bøger går
bag om hans daglige arbejde med børn
og musik.
Af Anette Grønholt Andersen ............12
At krydse grænser kan ændre alt.
Børn & Bøger kiggede med, da Byskolen i Herlev havde besøg af elever fra tre
lande og afsluttede det internationale
projekt Slodic under temaet Crossing
Borders.
Af Gitte Frausing ................................16
Små skoler er ikke bedre.
Ny forskning sandsynliggør markante
fordele ved store skoler.
Af Laust Grove Vejlstrup .....................18
Ungdomslitteraturen.
Børn & Bøger deltog, da Litfo.dk afholdt
konference og stillede spørgsmålet, om
ungdomslitteraturen er børnelitteraturens storesøster eller voksenlitteraturens
stedbarn.
Af Eiler Jensen ....................................20

PLC – en sten i skoen.
På Kommunernes Skolebiblioteksforenings årsmøde talte lektor Ole Christensen, Professionshøjskolen UCC, om
det pædagogiske læringscenter og skoleudviklingen.
Af Laust Grove Vejlstrup .......................8

I sætter jer spor.
Børn & Bøger har besøgt Skovvangskolen i Favrskov Kommune, der løb med
titlen Årets Pædagogiske Læringscenter
2015.
Af Anette Grønholt Andersen ............23

Mangfoldigt sker i PLC.
Læringsvejleder Morten Jensen, Frederikssund Kommune, gav på skolebiblioteksforeningens årsmøde nogle bud på,
hvordan PLC kan leve op til nye krav.
Af Laust Grove Vejlstrup .......................9
Bred forskning i reformen.
Undervisningsministeriet har afsat 75
millioner kr. til forskning i folkeskolereformens centrale mål.
Af Laust Grove Vejlstrup .....................10

Med Ella i hjertet og tasterne.
Samtale med Mette Hegnhøj, der har
modtaget Kulturministeriets børnebogspris.
Af Steffen Larsen ................................28

Fremtidens digitale litteratur.
Det var en mangfoldighed af diversitet,
der blev fremlagt efter udviklingsseminaret Story Jam.
Af Kent Poulsen ..................................32
Den politiske vinkel.
I serien Småt brændbart om en særlig
trend i dansk børnelitteratur netop nu
falder blikket denne gang på forfatterne Jakob Fälling og Line Leonhardt.
Af Steffen Larsen ................................34
Pragtfuldt. Og yndigt. Og vidunderligt.
Kim Fupz Aakesons roman Pragtfuldt,
pragtfuldt anmeldes.
Af Eiler Jensen ....................................37
Fint fortalt og spændende.
Anmeldelse af Fuck off – I love you, som
er et eksempel på, hvordan litteraturen
kan vise sin stemme i en tilsyneladende
vedvarende debat.
Af Kent Poulsen ..................................40
En perle af en historie.
Der er meget at hente i Jakob Martin
Strids nye historie om Mimbo Jimbo.
Anmeldelse.
Af Eiler Jensen ....................................42

Kan spare otte milliarder.
Den økonomiske ineffektivitet er øget
gennem årene, siger forsker fra Cepos.
Af Laust Grove Vejlstrup .....................27

Boghylden.
Korte anmeldelser af en buket bøger for
børn og unge .....................................43
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