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sAMMEnfATnIng

formål

Projektets formål er gennem et tværfagligt 
samarbejde at udvikle og understøtte et kvalifi-
ceret tilbud til børn og unge vedrørende ud-
vikling af deres kompetencer, inden for kunst-
nerisk og kreativ brug af IT, sociale kompetencer 
samt informationssøgning på Internettet.

Mål

Målet er at etablere Circle Computer-Club’s på 
forskellige lokalbiblioteker i Århus. Undervis-
ningsforløbene kan være strukturerede efter 
børnenes behov, hvor udgangspunktet er læring 
gennem selvudvikling og den kreative proces.

Det er hensigten, at underviserne dels skal være 
personer med en IT-uddannelse, kreativ eller 
kunstnerisk uddannelse, dels frivillige borgere, 
dels børnene selv.

Projektets målgruppe

Målgruppen er børn i alderen 10-13 år.

samarbejdspartnere

 IT-Guideforeningen Århus,  »

Århus Billed- og Medieskole,  »

 Børn og Unge, Århus Kommune »

 Århus Kommunes Biblioteker  »

 Trige Kombi-bibliotek »

 Risskov Bibliotek »

 Hasle Bibliotek »

 Gellerup Bibliotek »

 Viby Bibliotek »

 Højbjerg Bibliotek »

Samt en række ad hoc-samarbejdspartnere. »

Erfaringer fra projektet

Helt overordnet har de to år med Circle Com-
puter Club vist, at børn gerne deltager i kurser 
og workshops på biblioteket, samt at de kreative 
sider af IT-medierne har børnenes interesse.

Det har været af stor betydning, at underviserne 
har været professionelle inden for deres felt og 
at projekt-bibliotekarerne har prøvet program-
merne forinden.

Det har skabt synlighed, at kurserne er foregået i 
bibliotekernes udlån frem for i separate lokaler – 
og det har været med til at ændre opfattelsen af, 
hvilke tilbud biblioteket kan lancere.

Samarbejde med lokale institutioner og 
foreninger er en stor fordel for biblioteket.

Projektets kurser og workshops har skabt en 
forventning om, at der sker noget nyt og spæn-
dende på biblioteket.

Børn får et andet forhold til biblioteket og per-
sonalet, når de deltager i længerevarende forløb 
til forskel fra enkeltstående events.

for mere information se følgende:

Film om CCC:  
www.bibstream.dk/default.aspx?aid=756&lid=21

Billeder fra projektperioden:  
www.flickr.com/photos/aakb/
sets/72157602876603248/ 

Foredrag fra projektets afsluttende temadag: 
www.aakb.dk/sw123704.asp

Projektets finansiering 

Styrelsen for Bibliotek og Medier - Udviklings-
puljen for folke- og skolebiblioteker

Bil & Melinda Gates Foundation

Forsøgs- og udviklingspuljen, Borgerservice og 
Biblioteker, Århus Kommune.

1. ABsTRAKT / sAMMEnfATnIng



4

AnBEfALIngER

Inspiration (projektmodning)

Projekt Circle Computer Club blev i januar 
2005 imødekommet med kr. 50.000,- fra 
 Biblioteksstyrelsen - Udviklingspuljen for folke- 
og skolebiblioteker til en projektmodningsfase. 
Biblioteksstyrelsen ønskede hermed bl.a. at 
afdække om der fandtes lignende aktiviteter i 
Danmark og at finde frem til behovet for evt. 
klubber.

Researchen viste flere beslægtede projekter i 
både Århus og Danmark, som Circle Computer 
Clubs kunne lære af. Alligevel tydede det på, at 
projektet som sådan kunne ramme et behov hos 
børnene, således at der ville være basis for at 
etablere klubber på de enkelte biblioteker. 

Projektbibliotekerne gennemførte en spørgeske-
maundersøgelse med henblik på at få afklaret, 
om der er en interesse for en aktivitet a la 
computer klubber, men det viste sig at børnene 
havde svært ved at svare på spørgsmålene, fordi 

det ikke stod klart for dem, helt præcist hvad en 
computer klub gik ud på. 

Aktiviteter

Følgende kurser og workshops har været afholdt 
på et eller flere af de 6 lokalbiblioteker i Århus:

”Lav et kreativt selvportræt” kursus i billed- »
behandlingsprogrammet Adobe Photoshop 
Elements

”Byg og programmér en Legorobot” work- »
shops med Lego Mindstorms

 Animationsfilm: 3-dages kurser med pro- »
grammet Stop Motion Pro

 Mobilfilm, workshop med mobiltelefoner  »
som videokamera

 Komponèr og rediger dit eget rap, Lyd og  »
musik kursus

2. gEnERELLE AnBEfALIngER

forberedelse til sikker Internet-dag 2007  
i samarbejde med Cyberhus
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AnBEfALIngER

Hovedparten af aktiviteterne er med succes 
afholdt i bibliotekernes udlån. Der har deltaget 
såvel børn fra institutioner/skoler som ”løse 
børn”. 

samarbejdspartnerne

 Århus Billed- og Medieskole  (Før Multime- »
dieværkstedet)

 Cyberhus (online klubhus for børn og unge) »

 Børn og Unge, Århus Kommune (dækker  »
skole- og institutionsområdet)

 IT-Guideforeningen i Århus Vest »

 Lego  »

 Lokale skoler og fritidshjem i 6 forskellige  »
områder i Århus

 Animationsværkstedet i Viborg »

 Computer Club House i Viborg »

 Projekt ”Fra medarbejder til medfortæller”,  »
Borgerservice og Biblioteker, Århus

 Lommefilm.dk »

 Netværket for praktisk anvendelse af  »
 Hybride Læringsrum 

Nogle af samarbejdspartnerne har projektet haft 
et tæt samarbejde med, mens andre mere har 
haft karakter af at være inspirerende netværk.

formidling af viden om og i projektet

Følgende steder har Circle Computer Club holdt 
oplæg:

 Biblioteksstyrelsens dialogmøder 28/2 og  »
14/3 2007

 Elevations i Århus juni, 2007 »

 Gedved Pædagogseminarium, marts 2007 »

 Bogdage i Århus Musikhus, april 2007 »

 Afsluttende temadag med 86 deltagere,  »
januar 2008

Artikler har været publiceret i BOB-nyt (perso-
naleblad i Borgerservice og Biblioteker, Århus) 
og i BOG’ART (tidsskrift for Århus CB-region) 
samt i dagspressen (se bilag D). 

Desuden er der udsendt fire nyhedsbreve.

Implementering af projekterfaringer

Til hver af de fem aktiviteter projektet har af-
prøvet, er der skrevet en kort vejledning, hvori 
der gives svar på følgende:

 Hvad skal man bruge af udstyr og materi- »
aler?

 Hvem kan undervise? »

 Hvilke børn kan deltage og hvor mange? »

 Hvornår og hvor tit? »

 Hvor, i bibliotekets udlån eller i et separat  »
lokale?

 Gode råd i øvrigt? »

 Hvilket udstyr kan lånes fra projektet?   »

 Kontaktperson, der kan hjælpe et bibliotek i  »
gang.

Således er der mulighed for at bruge projektets 
erfaringer til at afholde kurser / workshops 
på bibliotekerne bl.a. med henblik på at i 
mødekomme Biblioteksstyrelsens rapport om 
fremtidens biblioteksbetjening af børn (se bilag 
A).
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PROjEKTETs fORLøB

Projektets målgruppe har været 10-13 årige.

strategi/metode

Strategien har været at arbejde med struktu-
rerede forløb for målgruppen. De første forløb 
blev tilrettelagt ved projektstart og tog udgangs-
punkt i lokalområdernes særlige behov samt 
ideer, ønsker og erfaringer fra lokale samar-
bejdspartnere. Senere blev børnenes ønsker og 
behov i nogen grad styrende for indholdet i pro-
jektet. Modellen har givet mulighed for proaktiv 
procesinddragelse. 

Underviserne har været en blanding af IT-folk, 
foreninger og forskellige kreative mennesker – 
og børn i et enkelt forløb. Rammerne betød, at 
børnene mødte professionelle udøvere indenfor 
deres specifikke felt. Desuden er intentionen, 
om at inddrage børn og unge som frivillige 
 undervisere blevet indfriet.

Strategien med strukturerede forløb blev valgt 
som en igangsættende metode overfor mål-

gruppen. Den primære hensigt var at give børn 
og unge færdighedskompetencer med henblik 
på senere i projektperioden at danne lærings-
cirkler om specifikke områder indenfor IT. 
Læringscirklerne skulle fungere via etablering af 
netværk mellem de forskellige klubber.

Innovative elementer

Det innovative i projektet var som udgangs-
punkt at arbejde med længerevarende struk-
turerede forløb i folkebiblioteksregi indenfor 
IT-området. Erfaringerne herfra stammer fra 6 
forskellige folkebibliotekstyper og – størrelser 
med hver sin klub. Desuden lå vægten på den 
kunstneriske og kreative brug af IT.

Et andet innovativt element var et ønske om at 
arbejde med læringscirkler på 2 planer: 

1) Læringscirkler mellem børn og unge fra for-
skellige lokalområder i Århus.

2) læringscirkler mellem bibliotekspersonale og 
professionelle og kreative fra IT-branchen.

3.1 MÅLgRUPPE Og sTRATEgI

Billedbehandlingskursus i Risskov,  
februar 2007
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PROjEKTETs fORLøB

Desuden blev der afsat et beløb til afledte 
aktiviteter som følge af de brugerinvolverende 
initiativer.

Målopfyldelse, mål og succeskriterier er beskre-
vet i bilag 2. I dette afsnit vil vi kommentere på 
et udvalg af de mål, vi nåede og på nogle af de 
mål, der ændrede karakter undervejs.

For det første blev målet om at oprette 6 
computerklubber på de 6 involverede projekt-
biblioteker nået. Vi havde en forestilling om 
at klubberne ville blive selvkørende med faste 
medlemmer på samme måde som læseklubber 
i biblioteks regi. Sådan har det ikke fungeret. 
Bibliotekerne har ikke haft kontinuerlige klubber, 
idet ”medlemmerne” har skiftet, dog har nogle 
børn været gengangere. Årsagen hertil kan være 
at forløbene ikke blev så lange som antaget, 
samt at aktiviteterne lå spredt i projektforløbet. 
På Trige Kombibibliotek var det stort set de 
samme børn, der deltog i hele projektforløbet. 
Det skyldes sandsynligvis, at biblioteket er et 
kombibliotek, der er placeret på en skole, hvor-
for bibliotekspersonalet har været i tæt kon-

takt med børnene, der ofte benytter biblioteket. 

For det andet skrev vi i ansøgningen, at vi ville 
tilbyde undervisning af 10 timer pr. kursus. 
Denne intention har vi indfriet dog på en anden 
måde end forventet. I alt har vi haft 200 timers 
workshops i projektets toårige periode, men 
forløbene har været kortere end 10 timer. Typisk 
har et forløb strakt sig over 3 x 2 timer. Ofte 
havde børnene ikke lyst til på forhånd at binde 
sig for en lang periode.

I foråret 2007 var projektet vært ved en 
foredrags række med 4 foredrag. Foredragenes 
overordnede tema var ”Børn - Medier - Leg 
- Kultur”, og de blev afholdt på 4 af de 6 pro-
jektbiblioteker. Med oplæg om mobile medier, 
fremtidens legeplads og professor Beth  Junckers 
afsluttende oplæg om nye radikale vinkler på 
børn og børnekultur, kom vi rundt i mange 
hjørner af emnet børns brug af IT-teknologi. Der 
var fin opbakning til oplæggene, der primært til-
trak professionelle indenfor feltet. Desuden har 
projektet haft en række lukkede arrangementer 

3.2 MÅLOPfyLdELsE

Oplæg ved Beth junker, højbjerg  
Bibliotek, 25. april 2007
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PROjEKTETs fORLøB

bl.a. ”forældre-surf” for forældre på en skole i 
Århus Vest – i øvrigt i samarbejde med Cyberhus 
(se www.cyberhus.dk – der vejleder og rådgiver 
børn og unge om adfærd på nettet).

At inddrage børnenes egne ideer har det været 
en udfordring. På børnenes eget ønske gentog 
vi billedbehandlings-kurset på Trige Kombi-
bibliotek under sloganet ”Tag en ven med”. Her 
videreformidlede børn fra det første hold deres 
viden til nye børn. Også lego-lørdagene er flere 
steder gentaget og har desuden spredt sig til 
andre biblioteker end projektbibliotekerne. Når 
vi har spurgt børnene om, hvad de gerne vil 
lære at bruge computeren til, har de ikke givet 
entydige svar. Til gengæld har de været meget 
begejstrede for de tilbud projektet er kommet 
med og har deltaget med stor entusiasme. 
Således har vi bl.a. erfaret, at skal børnene på 
banen, skal man spørge dem og inddrage dem 
meget konkret – ellers bliver det for abstrakt at 
forholde sig til. Alle steder er der opnåede en 
forventning fra børn og deres forældre om, at 
biblioteket tilbyder mere indenfor IT-området.

Den afsluttende temadag satte et punktum for 
projektet. Her deltog 86 bibliotekarer, skolebib-
liotekarer, lærere, samarbejdspartnere mv.. 
Temadagen fokuserede på de opnåede erfaring-
er, på børns mediekultur, på samarbejdets mu-
ligheder samt kom med forslag til en bred vifte 
af aktiviteter i børnebiblioteket. Desuden var 
det muligt at blive præsenteret for de forskellige 
workshops, som børnene var blevet undervist i.

Målet vedr. læringscirkler er delvist opfyldt. Der 
har været 4 læringscirkler for projektgruppen, 
bl.a. besøg på CAVI (Center på Århus Universitet 
der beskæftiger sig med avanceret visualisering 
og interaktion - se www.cavi.dk ). Også børnene 
har haft deres læringscirkler – det kom bedst 
til udtryk, da Circle Computer Club holdt afslut-
ningsdag for klubberne. Her spillede 25 børn, 
der kom fra alle klubberne, wii-turnering på Viby 
Bibliotek. 

Selvom der har været læringscirkler, har de ikke 
fungeret som forventet. Vi havde forventet, at de 
ville blive et fagligt forum for voksne der arbej-

Workshop på den afsluttende temadag, 23. januar 2008, 
hotel helnan Marselis, Århus
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PROjEKTETs fORLøB

dede indenfor området. Mht. børnenes lærings-
cirkler måtte vi i løbet af projektet (med ganske 
få undtagelser) indse, at det er svært at få børn 
til at flytte sig på tværs af byen. Børnene er mest 
knyttet til lokalbiblioteket i deres nærmiljø. 
Desuden er transportmuligheder af stor betyd-
ning.

Ift. projektets organisering har vi opereret med 
en projektgruppe med bibliotekarer fra fem af 
de aktive biblioteker samt projektkoordinator og 
projektleder. Projektgruppen har ca. mødtes en 
gang i måneden og har fungeret som en prak-
tisk platform for tilrettelægningen af aktiviteter-
ne. At projektet både har haft en projektleder og 
en projektkoordinator har givet gode rammer 
for projektet. De har haft stor gavn af hinanden 
og har sparret, udviklet, drøftet økonomi osv. 
Desuden har opgaverne været klart definerede, 
og det har været en fordel for os, at vi to til 
tre gange om ugen har haft vores gang på det 
samme bibliotek, nemlig Risskov Bibliotek, hvor 
projektlederen er leder og hvor projektkoordina-
tor har haft projektkontor.

I styregruppen har der siddet en række medlem-
mer fra de eksterne samarbejdspartnere, der 
har taget sig af de mere overordnede linier. 
Styregruppen er blevet til et forum, hvor forskel-
lige nye og kreative ideer har været diskuteret. 
Dermed har den mere fungeret som et inspire-
rende forum end som en traditionel styregrup-
pe. Projektets advisory board / ekspertpanel 
havde mest sin berettigelse i projektets startfase 
og grundet styregruppens rolle har advisory 
board ikke haft så aktiv en rolle i projektets 
andet år. 

nintendo Wii-turnering på Viby  
Bibliotek, januar 2008 
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KOnKLUsIOn

De overordnede perspektiver i projektet vurderer 
vi til at være værdifulde ift. aktiviteter i frem-
tidens børnebibliotek.

Projektet har vist, at børnebiblioteket er et 
naturligt hjemsted for IT-tilbud til børn, og 
at børnene er interesserede i at være med. 
I det omfang projektet har været ude hos 
samarbejds partnere f.eks. på skoler har det også 
været positivt. Sideløbende hermed kræves det, 
at bibliotekspersonalet tilegner sig kompetencer 
til at kunne facilitere aktiviteterne. Den egentlige 
kompetenceudvikling for projekt-bibliotekarerne 
er sket igennem en række workshops og via 
”learning by doing”. Det var en stor gevinst, 
at personalet fik et minimumskendskab til 
børnenes læringsmuligheder.

En anden vigtig faktor har været tilknytningen 
af professionelle undervisere til projektet. At 
underviserne rent faktisk er klædt godt på, kan 
man ikke overvurdere nok. Vi har set hvor cen-
tralt det er for børnene, at de får et kvalificeret 
svar på, det de spørger om. Samtidig var det 

også vigtigt for projektgruppens medlemmer, 
at de ikke pludselig stod i en situation, hvor de 
ikke kunne svare på børnenes spørgsmål. 

Vi oplevede stor interesse fra børnenes side, 
men også at nogle børn har mere travlt end 
 andre børn, og at der er børn, der går til mange 
fritidstilbud. Det sidste har vi især erfaret i 2 af 
lokalområderne, hvor indkomsten generelt er 
højere end gennemsnittet.

Selve projektarbejdsformen er kommet for at 
blive og stiller en række udfordringer for de 
involverede parter. Dels på et helt lav-praktisk 
plan dels på et mentalt plan. Med det lav-
praktiske plan mener vi, at det kræver en stor 
portion koordinering af få en projektgruppe med 
bibliotekarer fra 5 forskellige biblioteker spredt 
over hele Århus til at mødes. Det har været en 
udfordring at koordinere mødetider, vagter mv. 
På det mentale plan har gruppens forskellige er-
faringer med projektarbejde og tilgang til denne 
metode også spillet en rolle. Halvvejs i projektet 
holdt vi en ”stop-op-dag”, og det var en udbyt-

terig dag med god mulighed for  justeringer 

4. KOnKLUsIOnER Og AnBEfALIngER

Projektbibliotekarernes forsøg med  
billedbehandling, april 2006
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KOnKLUsIOn

ift. opgaver og forventninger. Vi afholdt tillige en 
afsluttende evaluerings-eftermiddag, og udsa-
gnene fra den dag har været med til at danne 
grundlag for nærværende rapport. 

Anbefalinger:

 Vigtigt løbende at fokusere på kompetence- »
udvikling ift. IT-færdigheder – feks. via 
”hands on” eller ”hvordan jeg samler en 
pc?”

 Udvikling af personlige kompetencer hos  »
bibliotekarerne. I CCC har vi set hvor vigtigt 
det er at være udadvendt og turde sætte sin 
personlighed i spil

 Samarbejde med professionelle undervisere  »
– det giver inspiration og synergieffekt

 Ting tager tid….Kræver tålmodighed både  »
hos børn, projektdeltagere og samarbejds-
partnere. I år to har projektet kørt bedst 
bl.a. fordi rollerne var kendte og fordi der i 
omverdenen er opbygget en forventning om, 
at bibliotekerne har IT-tilbud til børn

 Videndel løbende – eksempelvis spredtes  »

viden om lego-lørdagene sig til 3 andre 
biblioteker, der stod udenfor projektet og 
som i projektperioden også fik succes med 
legolørdage

 Lav en implementeringsplan når projektet  »
er slut, sådan at erfaringer og udstyr bruges 
bredt i organisationen.

Lego-lørdag på hasle Bibliotek,  
workshop i november 2006
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hvad skal man bruge

CCC har brugt programmet Stop Motion Pro  »
på anbefaling af både Animationsværkstedet 
i Viborg og Århus Billede- og Medieskole. 

En licens koster kr. 1.400,- »

Til en arbejdsstation hører: »

En pc med Stop Motion Pro samt Windows  »
Media Player

Et videokamera i prisklassen kr. 3.000,- »

Et solidt stativ samt et headset »

Desuden skal der bruges: »

Pap i forskellige farver: A1 til baggrunde og  »
A4 til figurerne mm.

Elefanttyggegummi »

Sakse, tegnepapir, blyanter og viskelæder »

En tavle, flipover eller whiteboard »

hvem kan undervise

CCC har brugt en underviser fra Animations- »
værkstedet i Viborg. 

Det koster kr. 7.000,- for tre dage, de har  »
deres egen arbejdsstation med.

Billed- og Medieskoler vil muligvis kunne  »
finde undervisere, hvis biblioteket selv råder 
over udstyr til animation.

CCC aflønnede med aftenskoletakst, der i  »
2007 var kr. 257,- i timen

hvilke børn kan deltage

CCC har samarbejdet med fritidshjem og skoler. 
Det kan være en fordel, at børnene kender 
hinanden, fordi de skal arbejde sammen.  Mål-
gruppen er de 11-14-årige.

Der kan max. være 5-6 børn om en arbejdssta-
tion.

hvornår og hvor tit

Kurset holdes i tre dage f.eks. i vinter/efterårsfe-
rien kl.10-15. Det kan også holdes som week-
end-kursus, hvor børnene mødes om fredagen 
ca. kl.14-19. Her bliver de enige om deres histo-
rie og laver et storyboard samt tegner et udkast 
til figurer.

Lørdag og søndag mødes de kl.10-14/15 for at 
animere og lægge lyd på.

hvor

Kurset kan ikke holdes i udlånet, når biblioteket 
har åbent. Der bruges 2 borde til hvert hold, ét 
med pc og videokamera, ét til at klippe og sætte 
figurer og baggrunde op. 

gode råd

Den sidste dag er der filmpremiere for familie 
og venner.

BILAg A: VEjLEdnIng I MEdIEAKTIVITETER 

A.1 AnIMATIOnsfILM

A.2 BILLEdBEhAndLIng

hvad skal man bruge

CCC har brugt programmet Adobe Photo- »
shop Elements, en light udgave af Adobe 
Photoshop, pris: ca. kr. 500. Paint Shop Pro 
kan også bruges.

Der skal bruges en pc til hvert barn. »

En projektor, så underviseren kan vise alle  »
børn, hvordan programmet fungerer.

Hvis temaet er kreative selvportrætter skal  »
man også bruge et digitalt kamera og gerne 
en scanner, så kan børnene scanne deres 
tegninger ind og bruge dem sammen med 
fotografiet. Det giver et spændende udtryk.

En farveprinter, så dagens resultat kan  »
printes og gives til børnene
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hvem kan undervise

Undervisere fra billedskoler, evt. ungdomsskoler 
eller seminarier.

CCC aflønnede med aftenskoletakst, der i 2007 
var kr. 257,- i timen

Underviserne satte max. antal børn til 6, så der 
var mulighed for at hjælpe dem alle.

Hvis man gerne vil have flere børn med, kan 
man overveje om der findes frivillige hjælpere 
i området eller måske spørge, om der er nogle 
fra den lokale ungdomsskole, der har lyst til at 
hjælpe med.

hvilke børn kan deltage

CCC har mest haft børn fra institutioner til 
billedbehandling, men også ”løse” børn funger-
er fint. Målgruppen er de 10-14-årige.

hvornår og hvor tit

Kurset har været holdt fra ca. kl.14-17, alt afhæn-
gig af hvornår børnene får fri fra skole.

Optimalt er 6 gange, men ofte har vi kørt kurset 
over 4 gange, og det har også kørt med kun 2 
gange. Så når børnene kun lige at få en smag-
sprøve på mulighederne.

En fast dag om ugen i en periode er en god ide.

hvor

Kurset kan fint holdes i udlånet.

gode råd

Det er en god ide at udstille billederne og 
eventuelt holde en fernisering, når børnene er 
færdige. Man kan eventuelt sætte billederne op 
på kapa. 

Der ligger en kort vejledning om billedbehan-
dling på CCC’s hjemmeside.

hvad skal man bruge

Kasser med Lego Mindstorms, 6-10 stk. »

Pc’er med programmet lagt på »

Batterier »

5-6 borde »

hvem kan undervise

Datalogistuderende og folkeskolelærer. First 
Lego League kan være en indgang til at finde 
undervisere.

hvilke børn kan deltage

Det har været løse børn, der har tilmeldt sig 
kurserne i Lego Mindstorms.

Der kan være 2 børn om en pc og en kasse Lego

Målgruppen er de 10-13 årige.

hvornår og hvor tit

CCC har gode erfaringer med Lego-lørdage 
kl.10-13/14, gerne 4 lørdage i træk; én gang 
vil nok være for lidt, men 2 og 3 gange er også 
okay.

2-3 dage i en skoleferie kan også være en ide.

hvor

Kurset kan godt holdes i udlånet, hvis der er 
plads.

gode råd

Den sidste dag er der opvisning med Legorobot-
ter på biblioteket.

Forældre vil gerne hjælpe med at bygge lego, det 
fungerer fint

A.3 LEgO MIndsTORMs - LEgOROBOTTER

13
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hvad skal man bruge

Pc’er med programmet Audacity, det kan  »
downloades gratis.

CD med lyd og musik. Vær opmærksom på  »
regler om ophavsret.

Headset »

En projektor vil være en fordel for under- »
viseren

hvem kan undervise

Det var svært at finde en underviser. Musik-
skolefolk har meget travlt. Vær derfor i god tid 
med at undersøge muligheder fx musiklærere i 
gymnasier/ folkeskoler evt. unge fra lokalområ-
det (ungdomsskoler) eller private kontakter. 

hvilke børn kan deltage

Det har været løse ccc-børn, der har tilmeldt sig 
kurset i lyd og musik.

Målgruppen er de 10-14-årige.

hvornår og hvor tit

3-4 gange kl.14-17 på en fast ugedag eller 3 dage 
i træk fx i en ferie.

 

hvor

Kurset kan afholdes såvel i et separat lokale som 
i udlånet

gode råd

Kan med fordel kombineres med animation og 
mobilfilm, hvor de har brug for at lægge musik 
og lyd på filmen. Se vejledning til animation og 
mobilfilm. 

hvad skal man bruge

Nokia 93i mobiltelefoner eller tilsvarende. »

Pc’er med programmet Adobe Premiere lagt  »
på

En projektor, så underviseren kan vise alle  »
børn programmet

hvem kan undervise

CCC brugte lokale folk bl.a. fra lommefilm.dk

hvilke børn kan deltage

I CCC har vi både haft fritidshjemsbørn og 
tilmeldte børn, sidst nævnte kendte hinanden.

Det er bedst, at hvert barn har en mobil, men 
der kan godt være 2-3 børn, der samarbejder om 
et filmklip. Målgruppen er de 12-16-årige.

hvornår og hvor tit

3-4 gange kl.14-17 på en fast ugedag eller over 
en weekend

hvor

Kurset kan godt holdes i udlånet

gode råd

Det er en fordel, hvis man kan give børnene 
lov til at låne mobiltelefonerne i et par uger før 
workshoppen, så de kan blive fortrolige med 
optagerteknikken.

A.4 Lyd Og MUsIK14

A.5 MOBILfILM



1: Musemåtte

2: Medlemsbadge

3: Køleskabsmagnet

4: UsB-armbånd

5: navneskilt til afsluttende temadag

B.1 gAdgETs TIL CIRCLE COMPUTER CLUB 15

BILAg B: gAdgETs TIL CIRCLE COMPUTER CLUB

1

5

4

3

2
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BILAg C: MÅLOPfyLdELsE

 Oprettelse af 6 computerklubber for børn 
i alderen 10-13 år, evt. i samarbejde med 
skoler, klubber eller fritidshjem 

 I Trige og Viby deltog de samme børn i de 
forskellige kurser og workshops

 I Højbjerg deltog børn fra det samme frit-
idshjem, men det blev nedlagt i perioden

 I Risskov deltog det samme fritidshjem 
i flere af kurserne, men med forskellige     
børn

 I Gellerup og Hasle deltog forskellige børn 
via opslag. Desuden havde de to bibliotek-
er et samarbejde med nogle af de lokale 
skoler omkring enkelte workshops

 Tilbud om struktureret undervisning med 
kreativt indhold. der undervises af profes-
sionelle eller frivillige voksne 

 Billedkurser og lyd/musik workshop kørte 
med professionelle undervisere 

 Animationskurserne var struktureret 
undervisning med professionelle samt 
frivillige til at hjælpe

 Workshops med Lego Mindstorms blev 
gennemført alle steder en professionel og 
en frivillig

 

 Udvikling af undervisningsmaterialer 

 Følgende ligger på CCC’s hjemmeside:

 En kort vejledning i Adobe Elements 

 Link til en side med udførlig beskrivelse af 
Lego modeller 

 Link til Lommefilmens ABC ( mobilfilm )

 Link til at downloade Audacity, et lydredi-
geringsprogram samt link til en vejledning

 Afholdelse af offentlige foredrag / work-
shops for børn, forælder og andre inter-
esserede 

 4 foredrag for voksne i foråret 2007

  Ferniseringen af billedudstillingen 

 I samarbejde med Cyberhus afholdt CCC 
et arrangement i anledning af Sikker Inter-
netdag. 

 Billedworkshop på et arrangement i forbin-
delse med ”En dag i Mellemøsten”

 2 ”Forældresurf”-arrangementer for børn 
og deres forældre på Tovshøjskolen i sam-
arbejde med Cyberhus

 Tilrettelæggelse og afvikling af undervisn-
ing baseret på børnenes egne ønsker og 
børnenes lyst og evner til at lære fra sig 

 I Trige gentog vi billedkurset med en 
variation: ”tag en ven med”, hvor børnene 
skulle lære deres venner at bruge billedbe-
handlingsprogrammet.

 Legolørdage i Hasle blev gentaget i januar, 
da børnene gerne ville fortsætte.

 Udsendelse af nyhedsbreve

 4 nyhedsbreve er udsendt

 Afvikling af afsluttende arrangement / 
seminar for deltagere i projektet og andre 
interesserede

 23. januar på Helnan Marselis Hotel 
kl.9.30-16

C.1 hOVEdAKTIVITETER



BILAg C: MÅLOPfyLdELsE

 Afholdelse af 4 inspirationsmøder om IT 
og børn for borgerne i Århus med mini-
mum 60 deltagere 

 Afholdt i foråret 2007 med ca. 40 deltagere 
i alt

 Udarbejdelse og gennemførelse af 2 
markedsføringskampagner for målgruppen 

 I forbindelse med foredragsrækken og 
temadagen lavede vi markedsføringskam-
pagner.

 Udarbejdelse af 2 forskellige sæt undervis-
ningsmateriale til de strukturerede forløb 
undervisningsmaterialet lægges ud på 
nettet og gøres tilgængeligt for alle

 4 vejledninger på CCC’s hjemmeside.

 gennemførelse af 12 kursusforløb med en 
minimums længde på 10 timer 

 De fleste af vores kursusforløb er på 4x2 
timer. Der har været ca. 5 workshops på 
hvert bibliotek

 gennemførelse af 4 workshops/læring-
scirkler (netværk) med minimum 32 delt-
agere

 I foråret havde vi 1-2 læringscirkler på 
Husets multimedieværksted, med i alt 8 
deltagere, bibliotekarer og pædagoger

 Besøget på CAVI, hvor også vores samar-
bejdspartnere deltog, 10 deltagere

 Formiddagskursus for projektgruppen om 
weblogs, 3 deltagere

 Eftermiddagskursus for projektgruppen 
om mobilfilm, 5 deltagere

 Udarbejdelse af en fælles hjemmeside - 
med logbog - målrettet brugerne 

 Projketet har en hjemmeside, men ingen 
logbog. Desuden er hjemmesiden nok 
mest for de voksne, selv om den funge-
rer som udstillingsvindue for børnenes 
produkter.

 Desuden oprettede vi i 2007 en weblog for 
børnene 

 Oprettelse af en Quickplace / Intranet for 
de deltagende biblioteker 

 Der er i stedet for lavet et lukket forum 
med password, for samarbejdspartnerne.

 dannelse af 2 læringscirkler 

 Nej.

 Udsendelse af 4 nyhedsbreve 

 Ja.

 Afholdelse seminar med minimum 80 
deltagere

 Ja

C.2 sUCCEsKRITERIER Og REsULTATER 17
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d.1 PREssEMEddELELsE, 23. nOVEMBER 2006

Århus, den 23. november 2006 

PRESSEMEDDELELSE

Computerkurser for børn på biblioteket

I projektet Circle Computer Club fokuseres der på at vise børn i alderen 10-13 år, 
hvordan de kan bruge computeren kreativt. 

Der er 6 biblioteker med i projektet: Risskov, Trige, Hasle, Gellerup, Viby og Højbjerg.  

På hvert bibliotek er der en computerklub. Her har børnene arbejdet med computerens mange 
muligheder. I billedbehandlingsprogrammet Adobe Elements har børnene lavet flotte og 
fantasifulde selvportrætter. Børnene er blevet undervist af Anni Graversen, der er tilknyttet 
Kulturcenter Husets Multimedieværksted. Billederne kan ses på hjemmesidens Galleri: 
www.aakb.dk/sw91115.asp

Nogle af børnene har også lavet film med deres billeder i programmet Photo Story. 
Nogle af disse film er lagt på hjemmesiden: 
www.aakb.dk/sw90961.asp

På Trige Kombi-bibliotek holder computerklubben en animations-weekend i november, hvor en 
instruktør fra Animationsværkstedet i Viborg kommer og underviser børnene. Resultatet vil 
blive vist på hjemmesiden. 

I Gellerup og Hasle Bibliotek har børnene bygget legorobotter i Lego Mindstorm. Undervisere 
fra IT-Guideforeningen hjælper børnene med at bygge og programmere robotterne. Et lille 
filmklip fra en lørdag på Hasle Bibliotek kan ses på hjemmesiden: 
www.aakb.dk/sw12045.asp?i=12

Projektet er bl.a. støttet af Biblioteksstyrelsen og Århus Kommunes Biblioteker.

Yderligere spørgsmål om projektet kan rettes til projektkoordinator Kirsten Dyhrberg Grønne på 
tlf. 8675 2066 eller på emailadresse kdg@aakb.bib.dk eller til projektleder Susanne Gilling på 
tlf. 8940 9601 eller emailadresse sgi@bib.aarhus.dk

Oplysninger om projektet kan findes på hjemmesiden:  www.aakb.dk/ccc

Med venlig hilsen 

Susanne Gilling 
Risskov Bibliotek 
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Computeren som palet
Af Karsten Pedersen

BILAg d: PREssEOMTALE Og MARKEdsføRIng

d.2 ARTIKEL I jP-ÅRhUs, dEn 17. jUnI 2006

Det er ikke kun spil, der kan lænke børn til 
en computer. Det bliver der ført bevis for på 
Hovedbiblioteket med udstillingen “Selv
portrætter”. Kunstnerne er børn fra Circle 
Computer Club på Hasle, Trige og Risskov 
Biblioteker. Formålet har været at styrke de 
10-13 åriges kreative kraft ved tastaturet.

Hovedbiblioteks afdeling for børn i Århus 
åbnede fredag en udstilling med titlen “ Selv
portrætter”. De i alt 30 flotte og fantasifulde 
selvportrætter er lavet af børn i alderen 10 til 
13 år. 

Børnene har i løbet af foråret deltaget i 
projektet Circle Computer Club på Hasle, 
Trige og Risskov Biblioteker. Klubbernes 
formål er at give børnene kreative fær
digheder i forhold til at bruge en computer. 

»Vi vil gerne give børnene et værktøj til at 
udtrykke sig kreativt, og jeg synes, at resul
tatet er blevet meget vellykket,« siger Kirsten 
Dyhrberg Grønne, der er projektkoordinator. 

Idéen med klubberne er også, at børnene 
via projektet kan danne netværk med de 
andre børn, der deltager. Deraf navnet Circle 
Computer Club. 

»Det er vores håb, at det spreder sig som 
ringe i vandet,« siger Kirsten Dyhrberg 
Grønne. 

Ingen facitliste
Børnene er undervejs blevet undervist i digi
tal billedredigering af Anni Graversen, der 
er tilknyttet Kulturcenter Husets Multime
diecenter. Anni Graversen, der selv er billed
kunstner, har som inspiration vist børnene 
nogle eksempler på selvportrætter, som 
andre børn har lavet. Derudover har Anni 
Graversen vist dem mulighederne i program
met Adobe Elements, som er en lightudgave 
af det professionelle program PhotoShop. 

»Men børnene har ikke fået en facitliste at 
gå frem efter. Det har handlet om, at børnene 
skulle finde deres eget udtryk,« siger Kirsten 
Dyhrberg Grønne. 

Digital teknik
I selvportrætterne har børnene arbejdet med 
den digitale teknik, som de har fået stillet 
til rådighed. Blandt andet har nogle af dem 
selv taget digitale fotos og blandet dem med 
andre billeder, så at udtrykket bliver meget 
fantasifuldt og ekspressivt. Selvportræt
terne tager udgangspunkt i børnene og deres 
verden. Der er selvportrætter, hvor familien 
spiller en stor rolle, en såkaldt familiefrise, 
og der er selvportrætter, hvor barnets idoler 
indgår i billedet. Andre har taget udgangs
punkt i barndommens land ved for eksempel 
at lade bamser indgå i billedet sammen med 
dem selv. 

En af de børn, der udstiller på Hovedbib
lioteket, er Shivhan Wimalanathan på 12 år 
fra Bakkegårdsskolen i Trige. Hans idol er 
Michael Vick, der er quarterback hos Atlanta 
Falcons i USA. 

»Det har været sjovt at være med til at 
dette projekt, og jeg har virkeligt lært noget. 
Jeg kunne slet ikke lave billedredigering før,« 
siger Shivhan Wimalanathan. Han glæder sig 
i øvrigt til at fortsætte efter sommerferien i 
Circle Computer Club på Trige Bibliotek. 

»Der skal vi lære at lave animation. Det 
har vi bestemt i min gruppe på seks. Det 
bliver sjovt,« fortæller Shivhan Wimalana
than. 

“SELVPORTRÆTTER” 
Hovedbibliotekets afdeling 
for børn til den 30. juni 2006. 
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Kreativitet på pc’en for børn.
På baggrund af en projektmodningsrapport udarbejdet i 2005 har Biblioteksstyrelsen i 
2006 bevilget kr. 578.000 samt et beløb i 2007. Desuden er der bevilget midler fra Århus 
Kommune Bibliotekers Bill Gates pulje og Århus Kommunes Bibliotekers Forsøgskonto.

Af Kirsten Dyhrberg Grønne, Hasle Bibliotek – projektkoordinator og Susanne Gilling, Ris
skov Bibliotek – projektleder.

d.3 ARTIKEL I BOg’ART, nyT fRA fOLKEBIBLIOTEKERnE I øsTjyLLAnd, jULI 2006

Indledning og formål
Formålet med Circle Computer Club – i 
daglig tale CCC, er at give børn mulighed 
for at bruge computeren kreativt. Det sker 
gennem et struktureret undervisningsforløb, 
hvor børnene lærer at udtrykke sig kunst
nerisk ved hjælp af teknologien. Målgruppen 
er børn i alderen 1013 år, og intentionen er 
dermed, at gøre børn og unge fortrolige med 
ny teknologi. 

Det er hensigten, at underviserne skal 
være personer med en IT-uddannelse, en 
kreativ/ kunstnerisk uddannelse, frivillige 
borgere og/eller børnene selv. Der lægges 

vægt på brugerstyring, hvorfor projektet, 
efter opstart med strukturerede udbudte 
kursusforløb fortsætter på basis af brugernes 
ønsker. Endelig afsættes der i projektet et 
beløb til afledte aktiviteter som følge af, at 
brugerne skal have stor indflydelse på akti-
viteterne.

Projektet vil også fokusere på børnenes 
sociale kompetencer ved at iværksætte kom
munikation og samarbejde på tværs af de 6 
computerklubber. Desuden vil børn, foræl
dre og pædagoger få mulighed for at deltage 
i workshops og arrangementer, der kan give 
inspiration til, hvordan computeren kan bru
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ges til at udtrykke sig kreativt. Det bliver til 
en arrangementsrække i foråret 2007.

Projektet er organiseret med en pro
jektleder, en projektkoordinator og en pro
jektgruppe, hvor alle aktiviteter planlægges. 
En styregruppe bestående dels af bibliotek
sledere, dels af medlemmer fra projektets 
samarbejdspartnere, - IT-Guideforeningen 
Århus, Medieværkstedet Kulturcenter Huset 
og Århus Kommunale Skolevæsen. Desuden 
er der et advisory board, hvis formål er at 
inspirere og give skæve input til projektet. 

Etablering af 3 klubber
I foråret 2006 blev de 3 første computer
klubber etableret. På Hasle, Risskov og 
Trige biblioteker blev der under overskriften 
”Familieportrætter” undervist i billedbe
handlingsprogrammet Adobe. Børnene fik 
udleveret er digitalt kamera til at tage billed
er med og derefter begyndte bearbejdningen. 
Det kom der mange spændende og fantas
ifulde billeder ud af. Resultatet heraf kunne 
man se på Hovedbiblioteket i 14 dage i juni 
måned. Udstillingen blev åbnet med en ferni
sering. En journalist og fotograf fra Jyllands
Posten skrev herom og det resulterede i en 
fin artikel i JP-Århus 17. juni. 

Rekrutteringen af børnene er sket gennem 
de tre bibliotekers netværk, og det har ført til 
nye samarbejdsrelationer bl.a. med et fritids
hjem. Trige er et kombibibliotek, så derfor 
blev medlemmerne fundet på den lokale 
skole. De børn, der har haft interesser i em
net, har været meget ”hooked” og vil gerne 
fortsætte, men vi har også haft børn, der har 
så travlt med mange andre aktiviteter, at de 
nærmest ikke har haft tid i kalenderen.

Underviseren har været en kunsthånd
værker med videreuddannelse inden for 
grafisk design, som vi fik kontakt til gen
nem Medieværkstedet Kulturcenter Huset i 
Århus. Det var været et glimrende samarbej
de, der fortsætter i efteråret. Ved alle klub
møderne har medlemmer fra projektgruppen 
desuden været til stede.

Nye klubber og kommende 
 aktiviteter

I efteråret 2006 fortsætter klubberne og 
der oprettes kurser i Viby og Højbjerg. På 
Gellerup Bibliotek kører der 2 sommerkur
ser, ét med billedbehandling og ét med Lego 
Mindstorm. Af andre aktiviteter planlæg
ger vi animation og videofilm. Endvidere 
fortsætter de klubber, der blev etableret i 
første omgang – bl.a. i Trige, hvor de børn 
der fik undervisning på det første hold, 
fortsætter og inviterer en ven med, som de så 
selv underviser.

I efteråret afholdes ligesom i foråret et 
kursus for projektets samarbejdspartnere 
(pædagoger, lærere og bibliotekarer), hvor 
de voksne undervises i det, som børnene har 
lært. Projektgruppen afholder i efteråret en 
stopopdag, hvor der gøres status over, hvor 
langt projektet er, hvilke former for læring 
der er i projektet, og hvordan det påvirker 
bibliotekaridentiteten? 

Der kan læses mere om projektet på  
www.aakb.dk/sw88968.asp og  
www.aakb.dk/ccc . Man kan bl.a. se nogle 
af børnenes produkter – samt tilmelde sig 
projektets nyhedsbrev.

Er der spørgsmål til projektet, er I velkomne 
til at kontakte én af ovenstående.
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d.4 OPsLAg OM KURsUs, nOVEMBER 2006
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d.5 InVITATIOn TIL sIKKER InTERnETdAg, fEBRUAR 2007
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d.6 OffEnTLIg fOREdRAgsRæKKE PÅ BIBLIOTEKERnE I fORÅRET 2007

Børn  
Medier 
Leg 
Kultur Onsdag den 25. april 

kl.19.30-21.30  
på Højbjerg Bibliotek 

Circle Computer Club 
 inviterer til en foredrags-

række med temaet:  
 

Circle Computer Club… 

www.aakb.dk/ccc 

Forår 2007 

Nye radikale vinkler på 
børn og børnekultur 

Beth Juncker  

Børn - medier - leg - kultur 

Beth Juncker  

Karin Müller 

Gitte Stald  

Anne Mette  
Thorhauge 

www.aakb.dk/ccc 

Circle Computer Club er et projekt, hvor det 
er målet, at give børn en større fortrolighed 
med de kreative sider af computer-
teknologien. Målgruppen er de 10-13-årige, 
og der er oprettet klubber på 6 lokalbibliote-
ker i Århus: Risskov, Trige, Hasle, Gellerup, 
Viby og Højbjerg. 
 
Foredragsrækken henvender sig især til bør-
nenes ”voksne” f.eks. forældre, lærere, pæ-
dagoger, studerende, bibliotekarer og andre  
interesserede. Oplæggene afspejler nogle af 
projektets fokusområder. 
 
Børns brug af Internettet, sikkerhed og ad-
færd på nettet er et af aspekterne i Circle 
Computer Club. I projektet samarbejdede vi 
med Cyberhus i forbindelse med Sikker In-
ternetdag februar 2007.  
Her var temaet ”Billedets magt”. 
 
Mobiltelefoner er et andet vigtigt medie i 
børnenes dagligdag. I projektet vil vi afprø-
ve, om de kan bruges til at formidle videoklip 
med historier, der optager børnene. 
 
Intelligente legepladser er noget af det nye-
ste og et eksempel er de elektroniske fliser, 
der kan programmeres til mange forskellige 
lege - en ny måde at bruge computertekno-
logi kreativt på. Da det ofte kræver en enga-
geret voksen, når børn skal afprøve nye si-
der af de kendte medier, er de voksnes til-
gang til børns kultur et vigtigt element i pro-
jektet. 
 
Foredragene er gratis. God fornøjelse! 

Århus Kommunes Biblioteker 
Projektet støttes af  

Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje og Gates Foundation 

Ved Beth Juncker. Professor på Danmarks 
Biblioteksskole. Doktor i biblioteks- og infor-
mationsvidenskab. 
 
Beth Juncker har i 2006 udgivet sin doktoraf-
handling ”Om processen. Det æstetiskes be-
tydning i børns kultur”. I bogen fokuseres der 
på et nyt børnekulturelt begreb og den er et 
vigtigt bidrag til den fortsatte udvikling og 
diskussion af børnekulturen på alle områder. 
 
Beth Juncker vil udfordre lærere, pædagoger, 
bibliotekarer og forældre i måden at se på 
børn og børnekultur ved at vise, at for børn 
er det nuet, der tæller. Derfor er det vigtigt, 
at de fagfolk, der arbejder med børn, skelner 
mellem at kvalificere til fremtiden, som det 
gøres ved uddannelse og læring, og at kvalifi-
cere nuet, som det gøres i børnenes leg og i 
fritid. Det er kunstens styrke, at den netop 
kan kvalificere nuet. 
 
Efter foredraget vil der være mulighed for at 
stille spørgsmål og debattere. 

Torsdag den 8. marts  
kl. 19.30-21.30  

på Gellerup Bibliotek 

Ved Gitte Stald, medieforsker ved Afdeling for 
Film & Medievidenskab, Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling, Københavns Uni-
versitet.  
 
Gitte Stald er dybt engageret i et stort pro-
jekt om unges brug af mobiltelefoner og ar-
bejder i sin ph.d.-afhandling med emnet 
”Globale medier, lokale unge”. 
 
I dag er børn altid ”på” og i kontakt, via mo-
bil og via Internet. Hvad er der egentlig på 
spil, og hvordan påvirker det børn og unge? 
De mobile medier ændrer vores måder at ind-
rette os på og vores måder at kommunikere 
på. Både på et samfundsmæssigt niveau og i 
forhold til den enkeltes oplevelser og erfarin-
ger. Gitte Stald bygger sit oplæg på to under-
søgelser af de 15-24-årige danskeres mobil-
telefonbrug, som blev foretaget i efteråret 
2004 hhv. foråret 2006 i forbindelse med et 
projekt "Mobile Medier, Mobile Unge". 
 
Efter foredraget vil der være mulighed for 
diskussion. 

Torsdag den 12. april  
kl.19.30-21.30  

på Viby Bibliotek 

Mobile medier – mobile unge.  
Mobiltelefonen, børnenes  

sociale centrum 

Gitte Stald  

Børns færden på Internettet, 
hvor meget kender de voksne  

til den? 

Anne Mette Thorhauge 

 
Ved Anne Mette Thorhauge. Post.doc. ved 
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 
Københavns Universitet.  

Anne Mette Thorhauge er medlem af Medie-
rådet for børn og unge, og i sit ph.d. projekt 
beskæftiger Anne Mette sig med computer-
spillet som kommunikationsform.  

Ofte ses overskrifter i aviserne om, hvor far-
ligt Internettet er for børn, og de fleste voks-
ne har deres viden om børns færden på net-
tet fra disse artikler; men problematikken 
omkring børns brug af nettet er mere nuan-
ceret. 
 
Det er vigtigt at forældre, lærere og pæda-
goger ved, hvilke muligheder børn i dag har 
for at "være på" hele døgnet, og hvor altaf-
gørende det er for børn og unge at være en 
del af dette fællesskab. Det er af stor betyd-
ning, at de voksne engagerer sig i børns 
brug af Internettet. Anne Mette Thorhauge 
vil diskutere og vise eksempler på børns 
brug af nettet. Hun vil også komme ind på 
brugen af online computerspil, som en særlig 
vinkel. 

Efter foredraget vil der være lagt op til di-
skussion. 

www.aakb.dk/ccc 

Ved Karin Müller, Pædagogisk Konsulent og 
medlem af Concept Team hos Kompan, produ-
cent af legeredskaber. 
 
Karin Müller har været med til at udvikle intelli-
gente legepladser, også kaldet ”Body Games”. 
 
Body Games er skabt gennem et tværfagligt 
samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, Syddansk Universitet, Kompan og Dan-
foss. 

Karin Müller vil fortælle om Body Games grund-
læggende ide om at overføre de motiverende 
elementer fra computerspil til nye typer af lege-
redskaber, der fremmer den fysiske aktivitet via 
nye former for leg. Ved udviklingen af de intelli-
gente fliser, er der lagt vægt på at skabe en mu-
lighed for at kombinere de traditionelle fysiske 
legeaktiviteter med de interaktive computerspil, 
der optager børn og unge. En sidegevinst ved 
Body Games er at få børnene frivilligt til at forla-
de computerskærmen til fordel for de elektroni-
ske legeredskaber. 

Efter foredraget vil der være mulighed for di-
skussion. 

Nye legeredskaber baseret 
på kunstig intelligens og 

 robotteknologi 

Tirsdag den 27. marts kl. 
19.30-21.30  

på Risskov Bibliotek 

Karin Müller 

www.aakb.dk/ccc www.aakb.dk/ccc 
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BILAg d: PREssEOMTALE Og MARKEdsføRIng

d.7 ET TILBUd OM nETsURf fOR BøRn Og fORæLdRE I EfTERÅRET 2007

Cyberhus | Sønder Allé 33 | 8000 Århus C 
www.cyberhus.dk 

Netsurf for børn og forældre i fællesskab 
- i samarbejde med Cyberhus og Biblioteket 

Cyberhus er et virtuelle værested for 
børn og unge hvor tryghed og sikkerhed 
er væsentlige.  
 
Med udgangspunkt i et frivilligt og  
ikke-kommercielt arbejde, er det Cyber-
hus´ mission at forny måden at møde 
og komme i dialog med børn og unge 
på. 

I Cyberhus skal der altid være hjælp at 
finde. Netbaseret rådgivning via chat  
eller email, henvisninger til hjælp over-
alt i Danmark, henvisninger til bøger om 
ungdomsliv, børnenes og de unges eget 
forum, og et væld af andre informa-
tioner, som kan gøre det lettere – eller 
bare lidt sjovere – at være barn og ung.

Circle Computer Club er et samarbejde 
mellem 6 lokalbiblioteker: Risskov, 
Trige, Hasle, Gellerup, Viby og Højbjerg.

Formålet med projektet er, at give børn 
en større fortrolighed med de kreative 
sider af den ny teknologi.  
 
Derfor udvikler og understøtter vi, gen-
nem et tværfagligt samarbejde, kvalifi-
cerede tilbud til børn således, at de kan 
udvikle konkrete kompetencer på føl-
gende punkter:

* informationssøgning på Internet 
* kunstnerisk og kreativ brug af IT 
* sociale kompetencer

Biblioteket

Cyberhus

Netsurf er et gratis tilbud, hvor børnene får mulighed for at tage mor og far med på  
nettet og vise dem deres favoritsteder.  Forældrene får også mulighed for at vise, hvor-
dan voksne bruger nettet. Vi tager ud på en fælles rejse i cyberspace og spotter de bed-
ste sider både for børn og voksne. Derefter diskuterer vi, hvad der gør dem særligt gode. 
På den måde bliver der bygget bro mellem de to generationers måde at bruge nettet på, 
og der skabes grundlag for videre dialog omkring emnet derhjemme.

En eftermiddag i SFO’en

Circle Computer Club
www.aakb.dk/ccc
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Advisery Board

Lars Mattson, Management konsulent »

Konsulent Poul Tang, JCVU Center for  »
 Undervisningsmidler 

Hanne Algot Jeppesen, Århus Billed- og  »
Medieskole 

Anne Line Svelle, Børnekulturhuset  »

Jannik Mulvad, Hovedbiblioteket  »

Marie Louise Overgaard, Hovedbiblioteket »

Projektkoordinator Kirsten Dyhrberg  »
Grønne, Hasle Bibliotek

Projektleder Susanne Gilling, Risskov  »
 Bibliotek

styregruppen 

Afdelingsleder i Højbjerg, Kirsten Iversen  »

Afdelingsleder i Viby, Jette Sinding Rasmus- »
sen 

Afdelingsleder i Gellerup/Hasle, Lone Hede- »
lund 

Hanne Algot Jeppesen, Århus Billed- og  »
Medieskole 

Nemat Househmand, IT-guideforeningen  »

Konsulent Vibeke Ingerslev, Børn og Unge,  »
Århus Kommune 

Projektkoordinator Kirsten Dyhrberg  »
Grønne, Hasle 

Projektleder Susanne Gilling, Risskov  »

Projektgruppen

Louise Birket-Smith, Risskov  »

Ruth Kristoffersen, Viby »

Birgitte Diemer Sørensen, Trige  »

Per Hesselbjerg, Højbjerg »

Projektkoordinator Kirsten Dyhrberg  »
Grønne, Hasle

Projektleder Susanne Gilling, Risskov »

BILAg E: PROjEKTETs ORgAnIsERIng

E.1 PROjEKTETs ORgAnIsERIng
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KONTAKT

Projektleder
Susanne Gilling
Risskov Bibliotek 
sgi@aarhus.dk 
Tlf.: 8940 9601
 
Projektkoordinator 
Kirsten Dyhrberg-Grønne  
Hasle Bibliotek 
kdg@aakb.bib.dk 
Tlf.: 8940 9630

ABSTRAKT / OM CIRCLE COMPUTER CLUB

Projektets formål er gennem et tværfagligt samarbejde at udvikle og understøtte et 
 kvalificeret tilbud til børn og unge vedrørende udvikling af deres kompetencer, inden for 
kunstnerisk og kreativ brug af IT, sociale kompetencer samt informationssøgning på  
Internettet.

Målet er at etablere Circle Computer-Club’s på 5 lokalbiblioteker i Århus. Undervisnings-
forløbene kan være strukturerede efter børnenes behov, hvor udgangspunktet er læring 
 gennem selvudvikling og den kreative proces.

Det er hensigten, at underviserne dels skal være personer med en IT-uddannelse, kreativ 
eller kunstnerisk uddannelse, dels frivillige borgere, dels børnene selv.

Målgruppen er børn i alderen 10-13 år.

Projektet er finansieret af 
Biblioteksstyrelsen - Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker
Bil & Melinda Gates Foundation
Forsøgs- og udviklingspuljen, Borgerservice og biblioteker, Århus Kommune


