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Stemningen er intens. Det syder og bobler af 

begejstring, glæde og optagethed hos elever 

og lærere på Rønbækskolen i Favrskov Kom-

mune denne torsdag morgen.

I dag er nemlig DAGEN, hvor det skal af-

gøres, hvem der vinder "nalen i den store, år-

ligt tilbagevendende højtlæsningsevent, med 

andre ord: Scenen er sat til Læseteater.

PLC – får ting til at ske!

PLC-vejlederne Tom Ehlers Thorsen og Rikke 

Harboe Jensen styrer sikkert og målbevidst 

slagets gang, for snart vil det myldre med mel-

lemtrinselever fra tredje, fjerde og femte klas-

se i det pædagogiske læringscenter, som er et 

stort og levende rum med masser af aktivite-

ter, spændende udstillinger og højt til loftet.

Sjetteklasserne har, sammen med lærerne, 

fungeret som dommere i de indledende run-

der og semi"nalerne ude i klasserne og er 

naturligvis også inviteret med, når deres ud-

valgte kandidater skal dyste. Og nej, der kan 

altså ikke være klasseudlån, mens konkurren-

cen foregår.

En række forespørgsler og hurdler skal kla-

res, inden banen er helt klar. Alligevel udstrå-

ler læringscentermedarbejderne i den grad ro 

og autoritet. Vi når det, og det bliver godt! 

Det er der ingen, der kan være i tvivl om. 

Hvem vil være litterær?

Det er syvende eller ottende gang, Tom Eh-

lers Thorsen og Rikke Harboe Jensen afvikler 

Læseteater, regner de sig frem til. Ideen er 

i sin tid opstået gennem idéudvekling på et 

fælleskommunalt møde. Udgangspunktet var 

noget i retning af: Hvem vil være litterær?, og 

det var der to skoler, der dengang ville.

I en årrække er Rønbækskolen fortsat med 

læseeventen, der har været en bragende suc-

ces – hver gang. I år er læseteaterkredsen ud-

videt til i alt "re skoler, og det giver mulighed 

for at afholde et Favrskovmesterskab, når de 

lokale skolemesterskaber er afsluttet, og vin-

derhold på de "re skoler er fundet.

I år er det tekster af Morgenthaler, der 

er valgt ud, og deltagerne har mulighed for 

både at være klare i spyttet og lange i snottet, 

når giraffen skal "nde ud af, hvordan den får 

snøftet sig hjem.

Det er PLC-vejlederne, der har udvalgt tek-

sterne, og efter "re år har man så et stående 

beredskab i form af færdigt tekstmateriale, 

fortæller Tom Ehlers Thorsen. Det kan holde 

et stykke tid. 

Eleverne kan nå at deltage tre gange på 

mellemtrin og hænge på et år mere som dom-

mere i sjette klasse.

I år er det Morgenthalers fortællinger, der 

er omdrejningspunktet, de øvrige forfatter-

muligheder er tophemmelige, for man skal 

være sikker på, at der er et moment af over-

raskelse, når en ny forfatter præsenteres efter 

juleferien.

Eventen bliver hvert år skudt i gang på for-

skellig måde i det pædagogiske læringscenter.

Bag skærmen på Rønbækskolen

Af Anette Grønholt 

Andersen

Rikke Harboe Jensen og 

Tom Ehlers Thorsen, der 

begge er læringscentervej-

ledere på Rønbækskolen, 

er initiativtagere til Læse-

teater, der i år udvider sig 

med et Favrskovmester-

skab for "re skoler.

Der er spænding for alle pengene, når årets Læseteater for mellemtrinnets elever bliver afviklet.
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Hør nu lige, hvad jeg siger

Efter opstartsinspirationen, som godt 

kan være Rikke Harboe Jensen og Tom 

Ehlers Thorsen, der optræder på slap 

line, afsløres forfattervalget, og derefter 

trænes der intensivt i mindre grupper i 

klasserne med de valgte tekster.

Det er en opgave, man skal være 

%ere om at løse, da teksterne er bear-

bejdet og omskrevet, så der både er 

fortæller, undertiden %ere, og nogle, 

der har roller og replikker. Der er ude-

lukkende fokus på dét, man kan høre, 

for de optrædende er placeret bag store 

skærme, så de ikke kan ses af publikum.

Lydeffekter er tilladt, hvis man kan 

lave dem ”selv”, det vil sige uden brug 

af elektronik. 

Der er dog mikrofoner til rådighed, 

for det er et megastort publikum, der 

om lidt skal læses højt for.

I løbet af formiddagen har det sum-

met af Læseteater i hele mellemtrins-

%øjen, og det er blevet endeligt afgjort, 

hvem der går videre til slutrunden. Der 

er virkelig dystet om pladserne! 

PLC tilbyder kort"lm, mens alle utål-

modigt venter på den store "nale, og en 

kort pause lige inden giver mulighed for 

at få rigget helt færdigt på læringscen-

terets trappescene.

De eksterne dommere, som lærings-

centervejlederne har inviteret, er for-

manden for Børne- og skoleudvalget, 

Isabell Friis Madsen (S), skoleleder Helle 

Kleis, Rønbækskolen, og Anette Grøn-

holt Andersen, Kommunernes Forening 

for Pædagogiske Læringscentre. 

Vi bliver placeret ved et bord tæt på 

skærmen. Spændingen stiger. 

Hvem sidder dér bag skærmen? 

Så er det store øjeblik kommet! Salen 

fyldes af glade og forventningsfulde 

børn, og Rikke Harboe Jensen går på 

scenen for at give den sidste peptalk og 

en reminder om, hvordan konkurrencen 

foregår, så alle kender spillets gang og 

regler.

Der er tre "nalehold, i år er deltagere 

fra både tredje, fjerde og femte årgang 

med. De tre hold står klar i kulissen, for-

ventningsfulde og med deres tekstark i 

hånden. De er bare SÅ parate, selvom 

der kan være sommerfugle i maven.

Elever fra fjerde A har op til arran-

gementet fortalt om forberedelserne, 

der har varet i tre uger, og om at være 

nervøse, uden at det kan høres på stem-

men. De er enige om, at det her er en 

god aktivitet.

kærmen på Rønbækskolen

11 stolte "nalister fra 3. A, 4. A og 5. A jubler. Bagerst fra venstre: Frederikke, 

Alexander, Andreas, Rebekka, Freja og nederst (og i midten) fra venstre: Anton, 

Daniel, Magnus, Matilda, Malina og Natasja.

Der er spænding for alle pengene, når årets Læseteater for mellemtrinnets elever bliver afviklet.

De unge dommere fra sjette klasse 

har sammen med lærerne haft et stort 

ansvar, og det er ikke let både at lytte 

og at udfylde dommerskemaet samti-

dig. 

En af pigerne fortæller smilende 

om forsøg på påvirkning af dommer-

nes afgørelser, lillesøsters klasse deltog 

nemlig, og hun mente, det kunne være 

"nt med lidt lette point til klassens hold. 

Den gik dog ikke!

Første hold fra femte A forsvinder 

bag skærmen og giver en forrygende og 

tempofyldt version af Verdens stærkeste 

bille, Ursula. Så kommer tredje A med 

Torsten – og verdens længste snotter, 

og til sidst fjerde C med Bjarnes tænder.

Bifaldet er ikke til at tage fejl af, det 

var en fantastisk god performance, og 

de tre hold er helt suveræne med hver 


