
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: Kengo Kuma and Associates i samarbejde med Cornelius + Voge og MASU Planning 

Konference incl. ophold: Pris: 2200kr/medlem Pris: 2500 kr/ikke-medlem 
1-dags konference ekskl. ophold (Torsdag/fredag incl. middag/frokost) Pris: 750kr/medlem Pris: 900kr/ikke-medlem 

 

Bindende tilmelding senest fredag den 17. januar 2020 
 

http://www.bibliodan.dk/lok/konferencesyd2020.php 

Konference for medlemmer af PLCF Syddanmark 

PLCF Syddanmark afholder medlemskonference 

Torsdag den 5. og fredag den 6. marts 2020 
Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, Billund 
 

 

 
Målgruppe: PLC-medarbejdere og deres ledere, skolebibliotekarer, 

læsevejledere, læringsvejledere, dansklærere m.fl.  
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PROGRAM 

 

 
 

 

Torsdag den 28. februar 

Torsdag den 5. marts 

Kl. 14-15 Ankomst + te/kaffe og boller 

Kl. 15.00- 15.15 Velkomst, sang og information 

Kl. 15.15-16.15 Læs Andersen! v/ Sten Beck lektor Syddansk Universitet  

Med udgangspunkt i bogen “Læs Andersen! Inspiration til undervisere og studerende” åbner forfatteren op 
for nye og overraskende måder at læse H.C. Andersens eventyr på. Samtidig kommer han ved forslag til, 
hvordan man kan inspirere sine elever til nærlæsning og efterfølgende eksistentielle diskussioner. 

Kl. 16.30-18.00 H. C. Andersen museum v/Henrik Lübker museumsinspektør og  

Mette Sauersbøl Mogensen inspektør ”børn og unge”  

 
H. C. Andersen Museet undergår lige nu en kæmpe forvandling, idet det udvides med i alt 5.600m2; samt 
med en fantastisk have omkring og på toppen af bygningerne. Den japanske arkitekt, Kenko Kuma, har 
skabt mulighed for, at besøgende på museet får en finurlig tur gennem Andersens liv og eventyr, når de be-
søger museet. Vi får et smugkig på forvandlingen. Ombygningen indvies i starten af 2021. Endvidere vil H. C. 
Andersens forfatterskab og betydningen af læsningen af eventyr for identitetsdannelse hos børn og unge 
blive belyst. Derudover fortæller skoletjenesten om de muligheder, de giver for at arbejde med H. C. Ander-
sen – både i skolen - og når museet besøges.  

Kl. 19.00-20.30 Middag 

Kl. 20.30-21.30  “Der var engang…” v/ Kenneth Bøgh Andersen forfatter 

Med udgangspunkt i Grimm I og II vil Kenneth Bøgh Andersen stå for aftenfortællingen/underholdningen. 
Grimm er en gendigtning af Brødrene Grimms 20 grummeste, bedste og mest gruopvækkende eventyr. Det 
er forfatterne Kenneth Bøgh Andersen og Benni Bødker, der har slået kludene sammen og genfortæller 
eventyrene beskrivende og levende, så man kan bevæge sig helt ind i eventyrenes verden. Til forskel fra 
de fleste nyfortolkninger af Grimms eventyr har historierne her den største respekt for de oprindelige even-
tyrs univers fyldt med frygt, ondskab og død. Så velkommen til et sandt gys for os alle. 

Fælles hygge i Air Force One, hvor foreningen byder på et glas vin, øl eller sodavand. 

 
Fredag den 6. marts 
 
Kl. 6.00-8.00 Morgenmad 
 
Kl. 8.00-8.05 morgensang 
 

Kl. 8.05-9.05 Årets Prismodtager 2019 v/ Mette Eike Neerlin forfatter  
 

Kurt Thybo interviewer Mette Eike Neerling om hendes spændende forfatterskab. 
Fantasi og svære livsdilemmaer er i høj grad omdrejningspunktet for Mette Eike Neerlins børne- og ung-
domsbøger skrevet med en socialrealistisk pen. Som H. C. Andersens ”Klods Hans” og Grimms ”Hans og 
Grethe” kommer Neerlins karakterer også fra dysfunktionelle familier og mangler gode venner - og må selv 
i høj grad klare skærene.  
Mette Eike Neerling er tidligere blevet begavet med Skriverprisen i 2015 og Kulturministeriets forfatterpris for 
børne- og ungdomsbøger i 2016. 
 
 

Kl. 9.20-11.50  Fantastiske foldebøger v/ Carina Kaltoft og Malene Meyer lærere  
 
Få de fedeste fif og bliv ferm til at lave foldebøger i denne workshop. Foldebøger kan bruges bredt i skolen 
– både fagligt og på alle klassetrin – og med kreativitet, skaberglæde og motivation er de lige til at integre-
re i undervisningen lige fra geometri i matematik over småkravl i skovbunden i biologi til Grimms grumme 
eventyr og fortællingen om en tomat. Du skal selv i gang med at folde, klippe og lime. Du må meget gerne 
selv medbringe papirsaks, gode tuscher mm.  

Kl. 11.50-12.30 Frokost 
 

Kl. 12.30-13.55 Dannelsesrejsen med SoMe v/Lisbeth Brunebjerg Holmgaard Medierådet 
 
Hvis H. C. Andersen levede i dag, var han helt sikkert meget aktiv på de sociale medier og en sucker for 
likes. Lisbeth Brunebjerg Holmgaard tager dannelsesrejsen under kærlig behandling I forhold til børne- og 
ungdomslivet med sociale medier,. Hun vil derudover lave nedslag i de forskellige materialer og kam-
pagner, som Medierådet har udgivet. 
 
 

Kl. 13.55-14.00 Farvel og tak for denne gang! 
 
Bindende tilmelding senest den 17. januar:  http://www.bibliodan.dk/lok/konferencesyd2020.php   
 
Yderligere information: Formand for PLCF Syddanmark v/ Sussi Petersen, suss0322@billundskoler.dk  
. 
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