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Skolebibliotekernes Dag
Program for dagen
9.00 – 9.15

Velkomst CFU / DSA

9.15 – 10.00

Forskning i køn / Lektor Jo Krøjer Ph.d.

10.10 – 11.00

Drenge og web 2.0 / Malene Erkmann

11.10 – 12.00	Panel debat: Hvordan kan vi i skolens dagligdag sætte kønsproblematikken på dagsordenen?
Deltagere:
Formand for danske skoleelever: Vera Rosenbeck
Skoleleder: Thomas Kielgast
Skolebibliotekar:
Lektor: Jo Krøjer
Ordstyrer: Eiler Jensen
12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 14.15

Workshop: Appel til drengene
Musik v/ Lasse Pedersen
Lego Education, Mindstorms og WeDo v/ Mikael Scheby
Computerspil v/ Andreas Binggeli

	Hver deltager besøger på skift alle tre workshopper. 25 min.
hvert sted.
14.15 – 14.35

Kaffepause

14.35 – 15.10

Elevernes selvstændige læsning v/ Lena Bülow-Olsen

15.15– 15.50

Drengene læser v/ Eiler Jensen

15.50 – 15.55

Tak for i dag!

fra “pigeskole”
				til “drengeskole”
Piger scorer på alle områder bedre end drenge, viser nye undersøgelser. Det
gælder social kompetence, skolefaglige præstationer, karakterer og motivation.
Mange piger ser ud til at have et stærkere indre ønske om at lære, og pigernes skolefaglige præstationer ligger markant højere end drengenes. Piger definerer for eksempel deres egne regler, mens en stor gruppe af drengene har
brug for mere struktur, mere motivation og konkurrence.
Kan skolebiblioteket bidrage til at ændre denne negative udvikling ved fx at
tilrettelægge gode fællesskaber og miljøer for læring - og ved at sætte kønsproblematikken på dagsordenen på pædagogiske møder, fagudvalgsmøder,
teammøder?
På Skolebibliotekernes Dag d. 16. november 2011 stilles skarpt på denne problematik med spændende indlæg fra bl.a. en kønsforsker og en web. 2.0 kyndig,
og der lægges op til paneldebat, ligesom der bliver mulighed for at deltage i
faglige workshopper, og naturligvis kommer det også til at handle om læsning
og litteratur.
Skolebibliotekernes Dag er et samarbejde mellem Danmarks Skolebibliotekarer og Center for Undervisningsmidler, Roskilde.

Konkurrence:

”Hvordan kan skolebiblioteket medvirke til at gøre
skolen mere attraktiv for drengene?”
Kom med din idé og deltag i en konkurrence om en
plads på et selvvalgt kursus.
Send din idé til bch@ucsj.dk og skriv i emnefeltet:
”Den gode idé”.

fra “pigeskole”
				til “drengeskole”
Praktiske oplysninger

Pris: 800,- kr.
– for medlemmer af DSA er prisen 650, - kr.
(husk at oplyse medlemsskab i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen).
Sted: CFU Roskilde, Elisagårdsvej 5, 4000 Roskilde
Tid: 16. november 2011 kl. 9.00 – 16.00
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