Skal fremtidens generationer læse?
KULTURMØDET ‐ Folkescenen fredag den 23. august kl. 11.15‐12.15.

Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges.
Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser
mindre. Vi bliver bombarderet med information og
kommunikation – i en konstant strøm af indtryk. Det
forandrer os og vore fritids‐ og medievaner. Børns sætter
læsning lig med skole og læser mindre i fritiden. I denne
debat vil vi undersøge hvem der tager têten, for at
litteraturen kan spille en for den opvoksende generations.
Det er baggrunden for, at en bred koalition har arbejdet
med oplæg til en National Læsestrategi. Men hvem har
ansvaret for at fremtiden læser?
Gertrud Højlund udfordrer panelet af eksperter,
meningsdannere og politikere fra folketing og kommuner.
Du kan læse mere om oplæg til National Læsestrategi på
www.nationalstrategi.dk

7 anbefalinger til at skabe en stærk læsekultur?
Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen‐Hansen
Som oplæg til debatten vil direktøren i biblioteksforeningen komme
med 7 anbefalinger på 7 minutter. Udgangspunkt er undersøgelse
”Børns Læsevaner 2017” der viser at Børn læser mindre litteratur i
deres fritid. En bred koalitionsgruppe har på den baggrund
udarbejdet et oplæg til National Læsestrategi, som præsentes på
høring på Christiansborg den 11. september – Disse anbefalinger vil
være udgangspunkt for debatten og kan ses her
En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national
læsestrategi”

Skal fremtidens generationer læse?
KULTURMØDET ‐ Folkescenen fredag den 23. august kl. 11.15‐12.15

Hvem tager ansvaret for at fremtiden læser?
MF’ere og kommunalpolitikere fra kultur og undervisningsudvalg bliver udfordret i debat med en
række faglige input.
Tre runders debat – hvor de enkelte aktører trækkes på scenen efterhånden…

11.25 Hvordan skaber man rammerne for at børn læser?
Steen Bording Andersen (S), kulturudvalgsformand fra Aarhus og formand for
Leon Sebbelin (B) Borgmester Rebild og formand for KL Erhvervs‐ og Kulturudvalg
Mai Villadsen MF (Ø) kulturordfører
Bertel Haarder MF (V) formand for folketingets Kulturudvalget

11.40 Hvad gør skoler, biblioteker og forældre for at børn læser?
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
Pia Friis, formand Bibliotekschefforeningen
Marianne Lenler, Mor til tre

11.55 Intermezzo
Litteraturen er et åndehul midt i en præstationskultur, Mette Steenberg leder af læseforeningen

12.00 Hvordan skaber man de bedste rammer for at Danmarks læser af lyst?
En fælles debat

12.15 tak for i dag

