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Britta Kruse tager imod på skolebiblioteket på 

Harboøre Skole i Lemvig Kommune.

- Skolebiblioteket er et godt sted at være, 

siger hun.

Det er også et smukt sted, stort, lyst og 

æstetisk indbydende, fra begyndelsen ind-

rettet i en tidligere gymnastiksal med sæn-

ket loftsmidterdel og for nylig bygget om, så 

væggen ud mod gangen danner en arkade 

med store åbninger.

Husk mit navn

Gangens modsatte væg er fjernet, og det tid-

ligere gangareal er nu inddraget i det store 

torv, der ligger lige op til skolebiblioteket. En 

"ot og funktionel løsning, der sikrer et stort 

lysindfald og transparens mellem torv og bib-

lioteksrum. 

Vægdekorationerne er udført i al hemme-

lighed i sommerferien 2017 af en professionel 

kunstner, der foretrækker at være uden navn, 

de er derfor naturligvis heller ikke signerede.

Ved den efterfølgende fernisering deltog 

han heller ikke, men havde i stedet sendt et 

brev til eleverne. Der skulle dog efter sigende 

være "ere oplysninger at #nde på hjemmesi-

den huskmitnavn.

Nu byder de iøjnefaldende og farverige 

malerier, holdt i en tegneserielignende enkel 

streg og farvelægning, velkommen både på 

yder- og indervæg, og det må have været en 

oplevelse for børnene at komme i skole efter 

ferien og se, hvad der på magisk vis var blevet 

tilført rummet siden sidst.

Her kan man være rar

- Det er ofte overbygningen, der bruger sko-

lebiblioteket mindst, konstaterer Britta Kruse.

Eleverne læser mest hjembestilte bøger i 

klassesæt. Derfor er det også #nt, at hun selv 

underviser i de ældste klasser i dansk og histo-

rie, så er der en naturlig kontakt.

Harboøre Skole er en lille skole, og Britta 

Kruse kender alle elever. Hun holder af at 

være i biblioteket, i det rum, hvor man kan 

være rar, forstået på den måde, at man ikke 

her står med et handlekrav på samme måde 

som i klasseundervisningen.

- Det er en gave uden lige, siger hun.

Alle kender hende, og hun kender alle. 

Når hun kommer rundt i byen, lyder det: Hej 

Britta! 

Nærheden giver glæde, tryghed og fælles-

skabsfølelse, både på skolen og i nærmiljøet. 

Her kender man hinanden, og her ser man ud 

til at stortrives.

Der bliver hæget om det sprog, der er sær-

ligt for egnen her, på skolebiblioteket hænger 

skilte med ord og vendinger, der er typiske for 

stedet. Her ligger altså biwloteket.

Det lokale vestjyske tales endnu smukt i 

personalerummet, men i mindre og mindre 

grad blandt børnene på gangene. Det er synd, 

men nok den vej, det går, når sproget spejles i 
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landsdækkende medier. Variationsbred-

den i det danske sprog er under pres. 

Landsbyordning

Harboøre Skole er en skole på landsby-

ordning, det vil sige skole med børne-

center. Her er børnehave med cirka 40 

børn, specialbørnehaven Lærkereden, 

SFO, specialafdeling fra 0.-9. klasse 

med 42 børn, almenklasser i ét spor fra 

0.-9. klasse med 184 børn, heraf 61 i 

overbygningen.

Skolen har omkring 60 ansatte; pæ-

dagoger, medhjælpere, lærere og øvrigt 

personale. I Lemvig Kommune, hvor 

økonomien er relativt god, satser man 

på, at de små skoler bevares, kommu-

nen har i alt otte skoler, heraf seks med 

overbygning.

På Harboøre Skole, hvor man har 

en specialklasserække, er man meget 

opmærksom på inklusion, mange af 

skolens specialelever er integreret i en-

keltfag, selvom de er tilknyttet special-

afdelingen. Der er fokus på at arbejde 

hen imod fuld integration, og der inte-

greres alle steder, hvor det giver mening 

og succes.

Det ligger i skolens ånd at være in-

kluderende, og forældrene er fantasti-

ske til at bakke op. Specialafdelingen 

opleves som en berigelse. Det er jo en 

gave, når en elev i 7. klasse spontant gi-

ver en yngre elev med Downs syndrom 

et knus – så er opgaven lykkedes.

Harboøre Skole har de seneste år 

fået en ny gruppe elever, som er to-

sprogede. Det er børn af østeuropæiske 

forældre, som vælger at bosætte sig 

her, fordi der er arbejde at få og huse 

at købe. 

- De er gode til at lære dansk og vil 

rigtig gerne skolen, siger Britta Kruse.

Biwloteket

Hvad kaldes skolebiblioteket så på Har-

boøre Skole foruden biwloteket?

- I nogle sammenhænge er det læ-

ringscenter, f.eks. siger vi torvet ved læ-

ringscenteret, men ellers går vi på skole-

biblioteket, fortæller Britta Kruse.

Biwloteket var før kommunesam-

menlægningen i 2007 et kombibiblio-

tek, derfor er der masser af plads, folke-

biblioteket "yttede dengang til Lemvig. 

Bogbussen kommer her dog regelmæs-

sigt, og der er rigtig god service, bestilte 

bøger bringes og hentes i forbindelse 

med bogbusbesøg.

Bogindkøb og klargøring sker gen-

nem folkebiblioteket, hvor man har en 

fuldtidsansat medarbejder til opgaven. 

Britta Kruse har 10-12 timer på skole-

biblioteket og en fast dag om ugen på 

folkebiblioteket i Lemvig.

Hun er koordinator for kommunen 

og tilknyttet Center For Læring i Lemvig 

Kommune og står blandt andet for at 

forberede PLC-møder, som der er seks 

af om året.

Her hedder det biwlotek
or der bliver hæget om sproget.

- PLC-møderne er uundværlige, vi 

har alle brug for at have nogen at sparre 

med, konstaterer hun.

Møderne kan f.eks. dreje sig om ind-

køb af digitale portaler, hvor der laves 

indstilling og indgives ønsker. En del af 

de digitale portaler er centrale, men her 

er man lige nu lidt udfordret, da et tidli-

gere tilskud er forsvundet.

Der kan også være dataaftaler og 

databehandlingsaftaler på dagsorde-

nen, her har Cicero tidligere fyldt meget, 

og systemet har stadig nogle mangler i 

forhold til det tidligere system, men nu 

kører det.

Inspiration fra CFU m.v.

Lige nu er man på Harboøre Skole i 

samarbejde med CFU i Herning ved at 

planlægge en Makerdag med fokus på 

kodning, det er skolens 5. klasser, der 

skal deltage, og projektet løber af sta-

belen i foråret 2019.

CFU leverer materialer en gang om 

ugen.

- Vi er meget glade for CFU, de er 

gode til at komme ud og gode til inspi-

ration og holder gerne oplæg for dansk- 

lærerne, siger Britta Kruse.

På Harboøre Skole senest for mel-

lemtrin og overbygning. CFU har også 

På biwloteket på Harboøre Skole hænger skilte med ord og vendinger, der er typi-

ske for stedet, og skolebibliotekar Britta Kruse fremviser med glæde de udvalgte 

lokale ord og vendinger. 


