
22

Per Straarup Sønderga-

ard fortæller om forlaget 

Straarup & Co’s udgivel-

ser, som vinderen af den 

ene andenpræmie kan se 

frem til frit at vælge imel-

lem, og som han gerne 

fortæller meget mere om.

Børn & Bøger er sat stævne på et hotel i Kø-

benhavn. Her har forlægger Per Straarup Søn-

dergaard indlogeret sig for at klare forskellige 

”forretninger” samtidig, når nu han alligevel 

er i byen.

Per Straarup Søndergaard skal fortælle 

nærmere om, hvorfor han har meldt sig på 

banen som sponsor af en af andenpræmierne 

i dysten om at blive Årets Pædagogiske Læ-

ringscenter 2018, og hvad mere konkret præ-

mien består af.

- Vi er et nyt forlag, som startede i foråret 

2017, og så vil vi jo gerne gøre opmærksom 

på, at vi #ndes, og at det er gode bøger, vi 

kan levere til skolerne, indleder Per Straarup 

Søndergaard.

Letlæsning til indskolingen

- Det er primært letlæsningsbøger, vi har 

specialiseret os i, og til trods for, at forlaget 

endnu ikke engang har et år på bagen, kan vi 

bryste os af allerede at have udgivet omkring 

100 bøger. Derfor har vi rigeligt at tilbyde.

- Inden jeg startede forlaget, har jeg ar-

bejdet mange år i branchen og også skrevet 

en del bøger, så jeg har stor erfaring og gode 

kontakter. Derfor har det kunnet gå så hurtigt 

at udgive så meget.

- Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skulle 

vælge til den skole, som vinder vores præmie, 

men er kommet til den konklusion, at det ikke 

er mig, men skolen selv, der skal vælge, hvad 

den gerne vil have. Jeg ved jo ikke, hvad man 

har fokus på og brug for på netop dén skole.

- Forlaget udgiver en lang række serier in-

den for forskellige genrer målrettet speci#kke 

aldersgrupper, især indskolingen, og det kun-

ne være bøger fra en eller %ere af disse serier, 

skolen gerne vil have. 

- Vi har både fagbøger i forskellige svær-

hedsgrader med serierne Mini, Midi og Maxi 

og #ktionsserier som f.eks. Lyn, Rap og Rim, 

der også er inddelt i forskellige sværhedsgra-

der alt efter alderstrin og læseniveau. 

- I serierne til indskolingen har vi lagt me-

get vægt på, at tekst og illustration går op i 

en højere enhed. Alle disse bøger er forsynet 

med lix og lettal.

Letlæsning med dybde

- Det er forlagets intention at kunne gøre en 

forskel. Vi vil gerne have, at alle kan få en god 

læseoplevelse, men for de ældre elever kan 

det ofte være svært at #nde bøger, hvis ind-

hold er alderssvarende og relevant, hvis man 

ikke er så god til at læse.

- Letlæsningsbøger er ofte henvendt til 

yngre læsere og deres indhold derfor afpas-

set disse gruppers interesser og udviklingstrin. 

Det gider de ældre ikke læse, og så er det let-

tere helt at lade være. Det ønsker vi at gøre 
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noget ved, understreger Per Straarup Sønder-

gaard.

- Derfor har vi også udgivet bøger med 

vedkommende læsning med lavt lix til de æl-

dre elever, så de, der ikke er så stærke læsere, 

også kan få positive læseoplevelser.

- Bare fordi man kæmper med at afkode 

teksten, behøver man ikke blive snydt for 

gode historier med dybde, fortællinger, der 

tør tage livtag med de problematikker, som 

de unge går og bakser med og må forholde 

sig til.

- Jeg har i tidens løb selv skrevet mange 

bøger om ungdomsproblematikker, og jeg 

ved, at det kan lade sig gøre at skrive om den 

slags i et kort og præcist sprog.

- Jeg er helt sikker på, at det er noget, der 

er stort behov for mange steder rundt om-

kring. Med serien Hip, der som letlæsnings-

bøgerne for de yngre er forsynet med lix, gi-

ver vi vores bud på let, men vedkommende 

læsestof til de ældre elever. 

Mange muligheder

- Serien er inddelt i tre sværhedsgrader med 

lix på højst 5, 10 og 15. Det er letlæste hi-

storier om blandt andet venskab, kriminalitet, 

psykiske problemer, sex, alkohol, stoffer osv., 

og det er tekster, der selv om de er korte og 

lette, også er relevante og vedkommende for 

gode læsere. 

- Mange unge kan godt gå rundt og føle, 

at de er de eneste, der har dette eller hint at 

kæmpe med, men ved at læse om andre, der 

har det lige sådan, kan det måske blive lettere 

at håndtere en barsk virkelighed.

- I Hip-serien, der giver stof til eftertanke, 

er der allerede en del titler, og %ere er på vej. 

Det kunne også være titler fra denne serie, 
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Forlaget Straarup & Co gi-

ver ”frit valg på alle hylder” 

for en sum af ca. 5.000 

kr. Om det bliver serier, et 

udvalg eller et klassesæt 

er lige meget – skolen 

skal nok blive glad, lover 

forlaget.

skolen måtte ønske, eller måske et 

klassesæt, så der er noget at tale om.

- Udover serierne er der også en-

keltstående ”almindelige” børnebø-

ger til unge, og det kan jo være, at 

skolen ønsker at vælge nogle af dem 

i stedet for letlæsning – måske har 

den rigeligt af den slags i forvejen, 

siger Per Straarup Søndergaard med 

et glimt i øjet. 

- Endelig har vi også serier på en-

gelsk – både fakta og #ktion – så 

det er også en mulighed at vælge titler 

på dette sprog, hvis skolen ønsker at 

supplere sin samling på det område.

Frit valg i ”slikbutikken”

- Jeg mener, det er mest fair, at skolen 

selv vælger, så derfor giver jeg ”frit valg 

i slikbutikken” for sådan ca. 5.000 kr. 

Hvad skulle det være? Vælg selv. Lad os 

tage en snak om, hvilken kombination 

af bøger, der vil være bedst netop der.

- Jeg vil gerne i dialog med skolerne 

og kommer også gerne og besøger den 

skole, som løber af med præmien, og 

fortæller om de bøger, de har valgt. Jeg 

glæder mig til at overrække præmien, 

slutter Per Straarup Søndergaard.
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