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Det er en begivenhed ud over det sædvan-

lige! Det er en fantastisk succes! Børnene el-

sker den! Og bare rolig – Læsefestivalen ven-

der tilbage, for den er simpelthen en del af 

Lindevangskolens DNA.

Der er fuld aktivitet i uge 9 på Linde-

vangskolen på Frederiksberg, da Børn & Bø-

ger kommer forbi for at opleve en lille #ig af 

stemningen og aktiviteten ved skolens årlige 

kulturevent, Læsefestivalen.

Det er Lisa Gardum Andersen og Maria-

Louise Bjørn Bjerrum, som begge er uddan-

nede dansklærere, der er arkitekterne bag 

begivenheden. Begge lærere varetager under-

visnings- og ikke mindst vejledningsopgaver til 

elever og kolleger i skolens mediecenter, PLC, 

og de har begge en master i børnelitteratur.

Flotte læseresultater

I kulturugen får skolen besøg af #ere forfatte-

re; Rasmus Bregnhøi besøger 0.-3. klasse, Re-

becca Bach-Lauridsen 4. klasse, Hanne Kvist 

5. klasse, Per Vers 6. og 7. klasse og Ronnie 

Andersen 8. og 9. klasse.

Alle elever på skolen oplever at møde en 

børne- og ungdomsforfatter og får mulighed 

for at få svar på de spørgsmål, de har til de 

bøger af forfatteren, de har læst.

Læsefestivalen er kulminationen på ca. 

et års forarbejde, hvor de to læringscenter-

medarbejdere i samarbejde med skolens læ-

sevejledere og kolleger på mediecenteret har 

udarbejdet strategier til at forbedre elevernes 

læsefærdigheder og vejlede kolleger.

Højtlæsning på mediecenteret eller ude i 

klasserne foregår #ere gange ugentlig. I uger-

ne op til læsefestivalen afholder de #ere work-

shops, hvor eleverne får en dybere indføring 

i forfatterskabet og ikke mindst danskfaglige 

værktøjer (analysemodeller, genre etc.)

Jeg er sikker på, at de to ildsjæle har en 

stor andel i, at skolens elever læser bedre og 

bedre, at der opnås "otte resultater ved af-

gangsprøven i dansk, og at udlånet på medie-

centeret er konstant stigende – efter sigende 

det højeste i kommunen, skriver skoleinspek-

tør Jens Hammer.

Projektet har været undervejs i #ere år og 

er udviklet i samarbejde med skoleledelsen. 

- Vi er blevet fagligt prioriteret, siger Ma-

ria-Louise Bjørn Bjerrum og Lisa Gardum An-

dersen.

Fantastisk succes!
Årets Læsefestival på Lindevangskolen i Frederiksberg Kommune var et over#ø-
dighedshorn af oplevelser. 

Af Anette Grønholt 

Andersen

Lisa Gardum Andersen 

(th) og Maria-Louise Bjørn 

Bjerrum, som begge er 

dansklærere, PLC-vejledere 

og har en master i børnelit-

teratur, er arkitekterne bag 

festivalen. I baggrunden 

hænges der mærkater med 

læste bøger op.


