
                          
 
 
 
Brev til skolerne: Infobrev 4 

LæseHelte – coming up 
 
Kære alle 
Så er alle godt i gang, er det mit indtryk.  
 
Alle har haft besøg første gang og enkelte også anden gang. Jeg håber, I oplever at eleverne er 
motiverede og kan bruge redskaberne til noget. Jeg synes Kaspers workshop havde en del gode 
ideer til hvordan man kan angribe det med at motivere andre, men jeg synes også det var svært 
især at bruge i praksis. Vi vil derfor meget gerne høre, hvis I har input til indholdet i næste 
workshop. 
 
Workshop 2: tirsdag d. 5.februar 2019 kl. 10.00 - 14.00 
Biblioteket Sønderborg, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg 
 
Lige nu ser skitsen sådan her ud, men som sagt vil vi meget gerne høre jeres input: 
 
10.00 Dorte: Goddag og velkommen, hvad skal vi lave i dag? 
10.15 Kasper: Intro  
 Hvad var det nu vi lærte sidst? 
 Har vi brugt det? 
 Evt. to frivillige op og demonstrere med input fra Kasper 
 Alle øver 2 og 2 
Pause 
 Intro til 1 eller 2 fortælleelementer 
 Gruppen deles i 3 hold, øver elementerne på hinanden 
12.00 Frokost 
12.30  Alle samles i salen, leg   
 Fælles øvelser med inspiration fra sidste workshop 
13.30 Fælles afslutning  
  
Det er naturligvis Kasper Sørensen der kommer igen.  
http://fortaellekunsten.dk/ 
 
Diverse tilladelser 
Vi er opmærksomme på at der kræves særlige tilladelser ift. GDPR. Vi går ikke ud fra at det bliver et 
problem, men da alt det naturligvis skal være helt på plads, så vedhæfter jeg 2 skemaer jeg skal 

http://fortaellekunsten.dk/


bede jer sende med hjem til information og udfyldelse. Jeg har ventet på svar fra Kulturstyrrelsen 
vedr. deres afrapportering der ikke tager disse hensyn, men jeg har fundet en anden løsning. Jeg vil 
gerne bede jer medbringe de udfyldte erklæringer, når vi ses eller allerbedst scanne dem ind og 
sende dem elektronisk til mig, når I har fået dem retur. 
 
Omtale af LæseHelte – coming up  
Slots og Kulturstyrrelsen afholdt tirsdag d. 27.november 2018 konferencen: ’Hvordan skaber vi 
fremtidens læsere - nu?’ Her havde projektet en lille stand på markedspladsen, hvor man kunne 
høre nærmere om projektet. Det var der mange der benyttede sig af.  
Onsdag d. 28.november 2018 besøgte DR/P4 Syd Nørreskovskolen. Her snakkede de med 2 af 
LæseHeltene og lærer Marianne Hansen. De har også interviewet Henriette Romme Lund fra 
Nationalt Videncenter for læsning og undertegnede. 
Man kan stadig høre indslaget her: https://biblioteket.sonderborg.dk/nyheder/boern/laesehelte-
coming-paa-p4 
    
 
Opdateret liste: Hvem er med? 
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Augustenborg 
Skole 

PLC, Danskvejleder, Tina Barlebo 
 

Karla Dons Jensen  

Fördeschule 
Gravenstein 

Lærer for 4. klasse Laura Westergaard 
 

Louise Maagaard  

Gråsten Skole Tanja Schwarts Nielsen  
Ditte Bang  

Lita Petersen  

Nydamskolen Lærer for 4. klasse Helle Lorenzen  

 
Lita Petersen  

Nørreskovskolen Marianne Hansen Louise Maagaard 
 

Privatskolen Als Lærer for 4. klasse, Heidi Kryhlmand 
 

Karla Dons Jensen  

 
 

 

November 2018 

Biblioteket Sønderborg 

Dorte Larsen 

T. 8872 6054 /6014 
Mail: dlar@sonderborg.dk 

https://biblioteket.sonderborg.dk/nyheder/boern/laesehelte-coming-paa-p4
https://biblioteket.sonderborg.dk/nyheder/boern/laesehelte-coming-paa-p4
mailto:dlar@sonderborg.dk

