
Ved Skoleworkshoppen fokusererer vi på Ensomhed, Mobning, En helt, Vores jord, Venskab eller Integration.
Klassen vælger temaet efter researchen, da læringen her kan være betydningsfuld for bedst valg af tema. 

Dag I: Sammen med klassen besøger jeg Randers Regnskov og starter med at samles rundt de flyvende hunde. 
Her vil en af stedets dygtige formidler fortælle lidt om denne særlige hund som kan flyve. Herefter fortsætter 
klassen deres research og følger instrukser jeg har skrevet i et opgavehæfte, så de har en form for kompas. 

Dag 2: Workshoppen afvikles på skolen hvor vi starter med en gennemgang af berettermodellens tre grundsten:  
En begyndelse - En midte - En slutning. Herefter bevæger vi os over i historiens detaljer hvor vi får karaktererne 
og præmissen på plads. Vi anbefaler at elever med bedste skrive færdigheder, skriver teksten, dog kan man være 
supergod til at komme med idéer til teksten og formulerer sætninger, selv om man ikke er mester i retskrivning.

Illustrator teamet finder ud af hvem som skal illustrere forsiden, hvorefter teamet i dialog med forfatter-teamet, 
bliver enig om hvilke illustrationer der skal tegnes, da disse jo skal underbygge tekstens indhold. Klassebogen er 
et fællesprojekt, hvor der løftes i flok og elevernes forskellige færdigheder supplerer hinanden godt.

Bogerne publiceres i Det Digitale Børnebibliotek, med det formål at den kan inspirere og oplyse andre skoler og 
jævnaldrende med det valgte tema. De seks temaer er nøje udvalgt, da disse er superaktuelle for målgruppen. 

1/ Eleverne får prøvet sig som forfattere og illustratorer, og publiceret en fælles klassebog
2/ Eleverne vil erfarer at udvikling af tekst og illustrationer er lige vigtige, da disse understøtter hinanden.
3/ Eleverne får testet deres forståelse af berettermodellen og får arbejdet med denne fra start til slut. 
4/ Eleverne erfarer hvor vigtigt research er og vil med stor sandsynlighed bliver belønnet med et godt resultat.

Målgruppe:  3. - 6. klassetrin        Dag: 28. / 29. okt.       Tidspunkt: 12.00 - 16.00 / 08.00 - 14.00                       

Sted: Randers Regnskov / Skole

Workshopnr: SK_002.21


