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STATUSSEMINAR 2023
Fredag 20. januar 2023 kl. 8.30-15.30 
Kulturhuset Islands Brygge 
Islands Brygge 18 
2300 København S

Priser for deltagelse 
i seminaret

Medlemmer af IBBY Danmark: 
895 kr. (studerende 445 kr.)
Ikke-medlemmer: 1095 kr.

Tilmeld dig og betal 
på ibby.dk.

8.30-9.00 Indtjekning

9.00-9.15 Velkommen v/ Birgitte Reindel, 

 formand for IBBY Danmark

9.15-9.45 Status #1: Bøger med billeder til de små  

v/ Marianne Eskebæk Larsen, cand.mag. i 

moderne kultur og kulturformidling,  

lektor på KP

 Hvordan går det med billedlitteraturen for børn? 

Marianne kigger tilbage på 2022 med fokus på 

børnene på mellem 2 og 6 år. Hvilke tendenser så 

vi? Og hvilke bøger er ikke til at komme udenom?

9.45-10.15 Status #2: Bøger til de 10-12-årige v/ Nor og 

far, bogbloggere

 11-årige Nor og hans far, Jakob Paulsen, har 

Instagramprofilen @norogfarlaeser og er vindere 

af DANISH BOOK BLOG AWARD 2021. Her 

følger flere tusinde med, når de blogger om 

læseglæde, læsetips og bøger. I dette oplæg vil de 

give deres bud på de mest nævneværdige bøger 

for de 10-12-årige fra 2022.

10.15-10.30 Pause

10.30-11.00	 Status	#3:	Fagbøger	v/	Mette	Sofie	

Kirkedal, lektor i dansk, indskoling på 

læreruddannelsen i Aalborg og bogblogger 

som Bogoplevelsen

 Det faglitterære felt er i disse år muligvis det 

sted i børnelitteraturen, hvor der eksperimenteres 

allermest med form, indhold og format. Tendenser 

indenfor feltet og perler udgivet primært af 

danske forfattere i 2022 vil være oplæggets 

omdrejningspunkt.

11.00-12.00 Børnelitteratur på tværs af tekst og lydbog 

v/ Tina Sottrup-Jensen, uddannet lærer, PD i 

læsevanskeligheder, Master i børns litteratur 

og medier og arbejder som læsekonsulent i 

Varde Kommune og Stine Kappel, uddannet 

lærer, læsevejleder, Master i børns litteratur 

og medier og arbejder som rådgiver hos Nota

 Der udgives og lyttes til lydbøger som aldrig 

før. Men hvad karakteriserer de auditive værker, 

og hvad karakteriserer unges læsning af dem? 

Oplægget vil tage afsæt i deres masterprojekter 

fra foråret 2022, hvor de har undersøgt unges 

lydbogslæsepraksis. Der rundes af med en lille 

audio-booktalk.

12.00-13.00 Frokostpause

13.00-13.30 Status #4: Ungdomsbøger v/ Gro Vase, 

børnelitteraturformidler og anmelder

 Hvad rørte sig inden for ungdoms- og  

YA-litteraturen anno 2022? Hvilke bøger 

for de 13-18-årige vakte særligt opsigt, 

og kan vi mon pege på nogle overordnede 

tendenser i et broget litterært landskab af 

kærlighedsdramaer, dystopiske fremtider og 

svære identitetsspørgsmål? Gro Vase, gør et 

forsøg, når hun præsenterer de – ifølge hende – 

mest nævneværdige udgivelser fra det  

forgangne bogår.

13.30-14.00 Nyt fra IBBY

 Orientering om IBBYs arbejde i Danmark samt 

nyt fra IBBYs Verdenskongres i Malaysia 2022.

14.00-14.30 Pause

14.30-15.15 Interview med grundlæggerne af 

Manuskriptskolen	for	Børnefiktion,	Elin	

Algreen-Petersen og Dennis Glintborg, samt 

oplæg med en af de studerende, forfatter og 

illustrator Jacinda Madsen

15.15-15.30 Evaluering og afrunding

15.30- Netværk og på gensyn


