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DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE

KÆRE FAGBOGSKOLLEGA
Godt nytår. Tak for et godt og frugtbart samarbejde i det gamle. Vi har fået sat en masse
gode aktiviteter i scene og har fået etableret et godt samarbejdsklima i den faglitterære
styrelse.
Af årets arrangementer skal jeg nævne, at vi har afholdt en velbesøgt og vellykket
fagbogsprisfest. Vi har engageret os i debatten om fagbogens grænser mod bl.a.
skønlitteratur, reportager og dokumentar. Ved et åbent seminar, Er fagbogen
skøn?, diskuterede vi, om genreopdelingen skal støves af? Om opdelingen mellem fag- og
skønlitteratur er et levn fra romantikken og ved at opløses? Vi arrangerede et Hald-seminar
om FNs 17 Verdensmål, hvor vi påbegyndte et arbejde for en bæredygtig udvikling med

henblik på at formidle indholdet i målene. Vi var værter ved Kulturnatten i København og
underholdt en stor skare besøgende med fortællinger om Tordenskjold og den gård, hvor
foreningen residerer. Fortællingerne blev fint afbalanceret med musik og sang af
guitaristen Maria Elisabeth.
Vi er ved at planlægge det næste Hald-seminar, Fagforfatter møder fagforfatter, der skal
løbe af stablen i foråret. Vi er ved at sammensætte opfølgeren til Er fagbogen skøn?.
Denne gang skal seminaret være mere handlingsorienteret i forhold til fagbogen plads i de
nye genreopdelinger.
Vores mål i det nye år er at flytte flere og udvalgte seminarer og arrangementer til Aarhus.
Det vil hjælpe os i det nye års arbejde, at to af styrelsens medlemmer, Anne Hedeager
Krag og Henrik Poulsen, er blevet valgt til henholdsvis formand for Kursusudvalget og for
Læremiddelsgruppen.
Den faglitterære styrelse ønsker alle et godt nytår.

Frank Egholm

Formand for den faglitterære gruppe

FAGFORFATTER MØDER FAGFORFATTER
- kursusseminar på Hald Hovedgaard
Alle medlemmer af den faglitterære gruppe kan søge om at deltage i dette seminar, der
finder sted på Hald Hovedgaard ved Viborg:
Fredag den 8. til lørdag den 9. marts 2019
Endeligt program er under udarbejdelse, og snarest meldes ud, hvordan man kan lægge
billet ind på at være med på de to dage, hvor der god bliver plads til kollegial inspiration
og sparring. Her bliver oplæg, workshops og præsentationer af igangværende arbejder og
tanker om nye udgivelser blandt deltagerne.
Foreningen dækker opholdsudgifter men man skal selv sørge for transport til og fra Hald.

OPFORDRING

KOM MED ØNSKER TIL NYE KURSER

F-styrelsen deltager i kursusudvalgets arbejde og bidrager hvert år med forslag til kurser.
Derfor opfordrer styrelsen til, at I sender ønsker og ideer til os om kurser, som I kunne
tænke jer i foreningens regi.
Vi glæder os til at se jeres ønsker og arbejde videre med dem.

FORFATTER TIL DIGITALE LÆREBØGER

LÆREMIDLER

– hvad er incitamenter i samarbejder med lærebogsforlag om (især)
digitale læremidler?
Gå-hjem-møde i Læremiddelgruppen
Tid: tirsdag den 5. marts 2019, kl. 16.30-18.00
Sted: Strandgade 6, København
PROGRAM
Anette Sønderup, forfatter til bl.a. serien Prisma til fysik og kemi-undervisning i
folkeskolen lægger ud med et diskussionsoplæg om:
Incitamenter til at være læremiddelforfatter på grundskoleniveau, set ud fra forskellige
vinkler.

Lars Juul Jensen, sekretariatschef i Brancheforeningen for Undervisningsmidler, BFU,
vil på baggrund af egne erfaringer som tidligere forlagsdirektør for det digitale
lærebogsforlag ConDidact, og fra sit branchekendskab tale om:
Incitamenter og samarbejdsmodeller mellem lærebogsforfattere og forlag.

AFLYSNING

DEN FAGLITTERÆRE NYTÅRSKUR 2019
Desværre er vi på grund af for få tilmeldte nødt til i år at aflyse Nytårskuren, der skulle
være afholdt den 31. januar.
Vi vender senere tilbage med tilbud om Nytårskur 2020.

MÅNEDENS FAGFORFATTER
Johannes Fibiger

Jeg inviterer læseren med ind i et landskab, hvor det godt må være svært, men hvor det
abstrakte og konkrete hele tiden afbalancerer hinanden ...
Sådan fortæller Johannes Fibiger, der er januar måneds fagforfatter.
Se selv mere på den faglitterære gruppes hjemmeside.

DECEMBER MÅNEDS FAGFORFATTER

Tommy P. Christensen
Desværre nåede vi ikke at få Tommy P. Christensens præsentation som
månedens fagforfatter sat på F-nyhedsbrevet for december.
Tommy er med på hjemmesiden men her får I således repeteret Månedens
fagforfatter December 2018

Research, udvikling og vinkling er ofte mere tidskrævende, end selve skriveprocessen,
der meget gerne må få karakter af ”flow” ...
Sådan fortæller Tommy, og du kan se mere på den faglitterære
gruppeshjemmeside.

HUSK OGSÅ ...
Den faglitterære gruppes Årsmøde 2019
Tid: Fredag den 5. april 2019
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København.
Husk at der er mulighed for at få dækket din transport, hvis du bor udenfor
hovedstadsområdet.
Danmarks Læringsfestival 13. - 14. marts, København HER

Big Bang Årets science konference og messe 2.-3. april, Odense HER
Skolemessen,10. - 11. april, Aarhus HER

