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Uddannelsesbibliotekar 

Ulla Kynde fortæller, at 

skolen satser på litteratur 

og læsning i et omfang, 

der betyder, at hver 

eneste klasse hvert år får 

besøg af en forfatter, for 

det personlige møde er 

unikt.

Hjørring Private Realskole, HPR, er byens æld-

ste skole og har eksisteret i 145 år. Der går i 

dag elever på skolen, som er tredje genera-

tion, så det er stolte traditioner, der holdes i 

hævd i Hjørring.

Her holder man fast i gode, gamle tradi-

tioner, som morgensang hver fredag med 

samling for alle i den nærliggende, store sta-

dionhal fra 2015. Her kan alle skolens elever 

rummes samtidig.

En levende institution

Traditioner giver faste og genkendelige ram-

mer og styrker samhørighed, fællesskab og 

elevernes trivsel. Samtidig er skolen i aller-

højeste grad en levende institution i stadig 

udvikling, og derfor føjes der stadig nye tra-

ditioner til, som for eksempel HPR by Night.

Skolen har cirka 980 elever og et loft på 22 

elever per klasse til og med 6. klasse og deref-

ter 24. Det giver mere tid til 

den enkelte elev, bedre kon-

centration og større udbytte 

af undervisningen. Eleverne 

får udfordringer hver på de-

res niveau, både gennem 

målrettet talentudvikling 

og koncentrerede kick off-

forløb for elever med udvik-

lingspotentiale.

På Hjørring Private Real-

skole må man gerne være 

dygtig, for respekt for for-

skellighed og respekt i om-

gangen med hinanden er et 

fælles grundlag i hverdagen.

Det er uddannelsesbib-

liotekar Ulla Kynde, der 

tager imod Børn & Bøgers 

udsendte denne vinterlige 

dag i marts, hvor glade bør-

nestemmer signalerer, at nu er der frikvarter. 

Vejen til skolebiblioteket er ikke så ligetil at 

"nde, men eleverne er hjælpsomme og imø-

dekommende, så det lykkes. 

Den bedste skole 

Det er en positiv stemning af både ro og mål-

rettet aktivitet, der møder en, når man træder 

ind på skolen. På Hjørring Private Realskole 

sætter vi en ære i at være den bedste skole, 

dit barn nogensinde kommer til at gå i.

Ambitionsniveauet er højt – og på Hjørring 

Private Realskole har man noget at have det 

i, for her er satset på både læring og trivsel, 

skolen har veluddannede lærere, nye fagfaci-

liteter – og ikke mindst: Man kender og efter-

lever sine værdier. 

Skolen ligger centralt i byen, kort fra gå-

gaden og Hotel Phønix, hvor en perlerække af 

kendte danske forfattere indkvarteres, når de 

besøger klasserne på HPR.

Her satses nemlig på litteratur og læsning 

i et omfang, der betyder, at hver eneste klasse 

hvert eneste år får besøg af en forfatter.

Børn kommer i skole for at lære noget, 

og børn vil gerne lære – en høj faglighed er 

udgangspunktet for skolens undervisning, og 

som en naturlig følge heraf ser man skole-

biblioteket som et aktivt og levende omdrej-

ningspunkt i forhold til faglig formidling, læs-

ning og læring.

Derfor har Hjørring Private Realskole også 

valgt at ansætte en veluddannet og meget 

kvali"ceret fuldtidsbibliotekar samt en biblio-

teksmedhjælp til at løse denne opgave. Sko-

lebiblioteket har åbent alle skoledage fra kl. 

7.30 til kl. 15.30.

Efter skoletid er alle elever fra 4. klasse op 

meget velkomne til at være på biblioteket, 

mens de for eksempel venter på bussen. Ud-

dannelsesbibliotekar Ulla Kynde og biblioteks-

På Hjørring Private Realskole udfordres eleverne på hver deres niveau, og der er satset stort på skolebiblioteket.
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medhjælp Lise Bang Baadsgaard træf-

fes i hele åbningstiden. 

Et drømmebibliotek

Skolebiblioteket på Hjørring Private Re-

alskole er et helt enestående sted, ny-

indrettet, nyrenoveret – eller man kun-

ne med fuld ret sige nybygget, hvad det 

indvendige angår – og indviet for blot 

2½ år siden i september 2016.

Simpelthen fantastiske og inspire-

rende omgivelser for elever og under-

visere og nærmest realiseringen af den 

ideale drøm om et skolebibliotek.

Hvor mange andre privatskoler og 

frie grundskoler springer over, hvor 

gærdet er lavest i forhold til et skole-

bibliotek – en del skoler har slet intet 

bibliotek – er der her satset så stort og 

visionært, at man i første omgang bliver 

helt og aldeles overvældet.

Rammerne er en tidligere, meget 

stor gymnastiksal, hvor arkitekterne i 

tæt samarbejde med uddannelsesbib-

liotekar Ulla Kynde har arbejdet i kryds-

feltet mellem æstetik og funktionalitet.

Det betyder, at det store rums mu-

ligheder i forhold til levende formidling 

er udnyttet optimalt, samtidig med at 

der er indbydende kroge og sofahjør-

ner, rolige arbejdspladser i afskærmede 

områder, et særligt arbejdsområde de-

dikeret overbygningen på det halveta-

ges dæk, hvortil der er adgang fra den 

store læsetrappe midt i rummet.

På dette skolebibliotek satses der 

på litteraturen, helt i tråd med skolens 

øvrige stærke faglige sats, som gælder 

alle områder, også it. Hjørring Private 

Realskole er en stor skole med en god 

økonomi, men også her må midlerne 

jørring Private Realskole udfordres eleverne på hver deres niveau, og der er satset stort på skolebiblioteket.

naturligvis prioriteres, så det nye skole-

bibliotek er et bevidst valg.

Ulla Kynde, som har bred erfaring og 

et stort netværk, siger: 

- Jeg hører rundt omkring, at sko-

lebibliotekerne er trængt, og jeg kan 

tydeligt mærke, at vi her står i en privi-

legeret situation. 

Uddannelsesbibliotekar

Ulla Kynde vælger at kalde sig uddan-

nelsesbibliotekar, hun er oprindeligt 

uddannet folkebibliotekar, men har er-

faringer fra 0.-10. klasse, de adgangs-

givende ungdomsuddannelser og vok-

senuddannelse, alt sammen med det 

pædagogiske fagområde som omdrej-

ningspunkt og ofte i samarbejde med 

lærere.

Fagligheden afspejler sig naturligt 
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Skolebiblioteket på Hjørring Private Realskole er æstetisk og funktionelt nyreno-

veret og nyindrettet i en tidligere stor gymnastiksal, der har fået et indskudt dæk 

med arbejdsområde for overbygningen. 

i titlen, for den matcher Ulla Kyndes 

unikke og bredt favnende faglige og 

professionelle kompetencer og erfarin-

ger. Det giver et stort overblik, der ud-

mønter sig både i et meget systematisk 

og velordnet bibliotek, hvor det er let 

at orientere sig, og inviterende, glade 

kroge med sidde- og kravlehuler, emne-

kasser og lix-ordnede bogtilbud.

Den kreative og levende litteratur-

formidling er på Hjørring Private Real-

skole sat i system.

Gennem skoleforløbet møder ele-

verne derfor en lang række forfattere, 

hvoraf nogle næsten bliver deres egne, 

og de får deres foretrukne yndlings-

forfattere, for det personlige møde er 

unikt, og her opleves litteraturformid-

ling i børne- og nåhøjde – og alle børn 

på skolen får lov og lejlighed til at tale 


