’Det tætte samarbejde med biblioteket kan være
med til både at sikre fritidslæsningen og inspirere
lærere og elever til at arbejde med litteraturen på
nye måder – også ude på skolerne. Et event som
’Den Store Læsefest’ kan vise små, eksperimenterende litteraturgreb, der kan gøre en verden til
forskel,’ pointerer Karina Grindsted.
Et stærkt og nødvendigt samarbejde

En stærk alliance mellem Center for Børn og Læring og Herning
Bibliotekerne står sammen om læselyst - og bag en stor
læsefestival i Herning
Af Betina Agerbo

Tre dage i januar 2019 omdannes Biblioteket i Herning
til en stor festivalplads for børn, unge og deres voksne.
Stjernerne er børnenes yndlingsforfattere som Kim
Fupz Aakeson, Sallys far Thomas Brunstrøm, Wulffmorgenthaler, m.fl. og aktivitets-tilbuddene er utallige.
Ens for alle tilbud er dog, at de gentænker litteraturen i
nye, kreative og banebrydende rammer. Bag initiativet
står en ny stærk alliance mellem Center for Børn og
Læring i Herning Kommune og Herning Bibliotekerne

Det var Stine Reinholdt Hansens alarmerende rap-

port om børns læsevaner fra 2010/2017, der satte
beredskabet og samarbejdet mellem Center for Børn
og Læring og Herning Bibliotekerne i gang. Rapporten bekræftede en kedelig tendens med en faldende
læselyst og dokumenterede det sørgelige faktum, at
børn og unge generelt mister interessen for litteratur
omkring 5.- 6. klasse.
Det stod derfor klart, at det var tid til at tænke nye
tanker og bringe nye metoder i spil for at få læselysten tilbage.
Læsekonsulent Kristina Grindsted fra Center for Børn
og Læring (CBL) uddyber baggrunden for samarbejdet om læselyst:
’Det er vigtigt, at skole og bibliotek fremover hjælper
og komplimenterer hinanden i arbejdet med at skabe

gode læsere og gode læsevaner hos børn og unge. At
børnene bevarer læselysten gennem hele skoleforløbet er en afgørende forudsætning for deres opbygning
af ordforråd og viden om verden.’

”Læsning kræver udholdenhed, vedholdenhed
og langsommelighed. Vi har brug for, at både
skole, bibliotek og forældre hjælper hinanden
med at træne børnene i disse discipliner”
Lonni Østergaard, Herning Bibliotekerne.
’De fleste af os - både børn og voksne - har langt lettere ved udvikle læsehastigheden, når vi læser skønlitteratur fremfor den lidt tungere faglitteratur,’ fortsætter
Kristina Grindsted. ’Børnene skal arbejde med begge
– og helst i alle fag. Efterhånden som børnene når
mellemtrinnet, lægges vægten i skoletiden imidlertid
mere og mere på faglitteraturen. Samtidig er far og
mor typisk ikke længere inde over i forhold til at hjælpe børnene med 20 minutters læsning derhjemme
hver dag. Udviklingen af læsefærdighederne går i stå,
og for nogle elever ender f.eks. den lange tekst ved 9.
kl. afgangseksamen i dansk nærmest med at blive en
uoverskuelig opgave.’

’Konkurrencen om børnenes fritid er benhård,’ udtaler
Lonni Østergaard, projektleder fra Herning Bibliotekerne. ’Før i tiden valgte børnene ofte ’kun’ mellem sport
og læsning. I dag er hverdagslivet og børneværelset
proppet med skærme - iPads, smartphones, computere, TV og anden hurtig underholdning. Læsning
kræver udholdenhed, vedholdenhed og langsommelighed. Vi har brug for, at både skole, bibliotek og
forældre hjælper hinanden med at træne børnene i
disse discipliner, men det kræver samtidig, at vi, som
fagpersoner, gentænker formidlingen af børne- og
ungdomslitteraturen, og at vi gør den relevant og
nærværende for en ny generation af læsere, i en ny
samtid.’
’Derfor er vi utroligt glade for samarbejdet med CBL
og skolerne i Herning – og meget stolte over at kunne
være med til at præsentere så stort, anderledes og
nytænkende et program, som vi gør ved Den Store
Læsefestival,’ siger Lonni Østergaard.
’Heldigvis er der 100 % opbakning fra begge organisationer’, understreger Kristina fra CBL – ’ellers ville
det ikke være muligt’.
’Det giver ro til udviklingsarbejdet og gør vores arbejde lettere og sjovere’, supplerer Lonni Østergaard.
’CBL og Kristina er sprunget ud i samarbejdet med
os skøre kulturfolk med åbne arme og lukkede øjne’,
griner hun, ’på samme måde som vi ved bibliotekerne har måttet slagte et par hellige køer og tilegne os
nye fagkompetencer for at gå ind i samarbejdet med
skolerne’.
’Vi er sammen på en fælles mission om læselyst skolerne har råstoffet, mens bibliotekerne kan tilbyde
et anderledes oplevelsesrum, nye impulser og nye
muligheder i skolearbejdet med litteraturen’.

FAKTA BOKS
Den Store Læsefestival 2019
Festivalen foregår på Biblioteket i Herning 17. - 19.
januar 2019 og handler om læselyst og læseglæde
for børn og unge – en ny generation af læsere.
Over tre dage præsenterer festivalen dansk børneog ungdomslitteratur i nytænkte, kreative og banebrydende rammer ved mere end 25 forskel- lige
foredrag, aktiviteter og arrangementer.
Torsdag 17. januar 2019 - konferencedag
For fagfolk koleledere, lærere, biblioteksansatte og
øvrige fagfolk
Fredag 18. januar 2019- Skolernes dag
Litteraturworkshops for skoleklasser i Herning
Kommune
Lørdag 19. januar 2019 - Familiedag
Arrangørerne forventer, at mere end tusind børn,
unge, voksne og fagfolk vil deltage i læsefestivalen
i løbet af festivalens tre dage.
Den Store Læsefestival arrangeres af Herning
Bibliotekerne i samarbejde med Center for Børn og
Læring, Herning.
Sponsorer: Nordea, Statens Kunstfond, Herning
Kommune og Herning Bibliotekerne
Læs mere på laesefestival.dk

De to projektledere glæder sig nu til Den Store Læsefestival, som en flot signatur for samarbejdet, og har
allerede planer for en lang række samarbejdsinitiativer om læselyst i fremtiden - og måske en stor Lonni Østergaard, Herning Bibliotekerne, (t.v.) og Kristina
Grindsted, Center for Børn og Læring (t.h.) arbejder tæt sammen
læsefestival igen i 2020…
om ’Den Store Læsefestival 2019

