
Program for Fagdag for litteratur - mandag 20. oktober 2014 
 
11:00 Lunsj og ankomst 

Kjelleren hele dagen 

 
12:00 VELKOMMEN 
 Vera Micaelsen tar seg av ordstyringen denne dagen. 

 Norsk Forfattersentrum og Litteraturbruket 
Norsk Forfattersentrum er nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken. 
Litteraturbruket er vårt kompetansesenter for litteraturproduksjoner og en arena 
for etablering og formidling av slike produksjoner. 
Vi gir litt informasjon om hvem vi er, hva som skjer hos oss – og hva vi kan se 
fram til i 2015. 
 
Produksjonsstøtten og strømidler 
Informasjon om produksjonsstøtten som ble delt ut i 2014, og om den som kommer 
i 2015. 
Informasjon om vår produksjonsbase. 
Informasjon om våre strømidler (den lille hjelpen vi gir for å få produksjoner i mål). 
Utfordring til fylkene/kommunene: Er det forfattere dere gjerne vil samarbeide 
med? Produksjoner de kjenner til som trenger fødselshjelp? Det finnes hjelp. 
 

12:30 Nettverk for litteratur i sekken 
  Åtte minutter til hver: 

• Hvem er hvem 
o Vi vet at det er mange innen nettverket som bare kjenner hverandre fra 

e-poster (eller overhodet ikke). Her kommer ansiktene. 
• Hva er litteraturformidling hos dere? 

o Hva presenteres? 
o Hvordan foregår utvelgelsen? 
o Hvordan foregår formidlingen? 

• Noen produserer selv, andre bare kjøper inn. Og alt i mellom. Hvorfor har dere 
valgt å gjøre det på deres måte? Hvilke fordeler (evt. ulemper)? Hvordan kan 
andre utnytte det som lages rundt omkring? 

• Hva er det TOTALE litteraturtilbudet til elevene, både de fylkene/kommunene 
selv er ansvarlige for, og de UTENOM fylkenes egne? Hvordan er samsnakket 
fylkene/kommunene, og med bibliotekene om dette? 

 
14:30 Pause – kaffe/te, og noe mer 
 
15:00 Hva forventes av formidlerne? 
  Hva forventer dere av litteraturformidlerne, og hva forventer de av dere. 

 
16:00 Mange veier mot målet 

• Formidler (1) – 10 minutter 
o Terje Torkildsen har turnert i skolesekken i ti år, og har vært med på alt 

fra enkle klasseromsbesøk til større ting. Hans konklusjon er: 
Det enkle «forfatterbesøket» (som ikke behøver å være en forfatter), er 
i mange tilfeller den aller beste måten å formidle litteratur på. 

• Formidler (2) – 10 minutter 
o Adele L. Duus driver Lys Levende Adele, og lever av å formidle den 

gode historien. Hun reiser med en hel bil full av utstyr. Er det noen 
motsetning mellom de to? Hvilke praktiske og økonomiske 
konsekvenser får valget for fylker og kommuner? 

• Hvordan kan vi gjøre formidlerne og produksjonene enda bedre? 
 
17:00 Hva er på toppen av ønskelisten? 

Hva ønsker dere mest av alt fra Norsk Forfattersentrum og Litteraturbruket? 
 
18:00 Slutt 
 
18:30 Middag (frivillig ☺) 
  Kafe Oslo 


