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I talen til de tre nominerede skoler i 

!nalen sagde Martin Brøchner-Mor-

tensen, Systematic Library & Learning, 

hovedsponsor for prisen Årets Pædago-

giske Læringscenter: 

- Vi er glade for og stolte over igen 

ved KFPLC Kulturevent i 2017 at kunne 

byde jer alle velkommen til kåringen 

af Årets Pædagogiske Læringscenter! 

Med prisen ønsker Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentre 

at sætte fokus på de gode historier til 

inspiration for andre rundt om i landet.

- Temaet i år er PLC og kunst i sko-

len, set i et bredt perspektiv, hvor der 

lægges vægt på blandt andet dannelse, 

æstetik, den visuelle kommunikation 

og samarbejdet med professionelle, 

udøvende kunstnere og etableringen 

af forpligtende og længerevarende eks-

terne partnerskaber i den åbne skole.

- Partnerskaber, der omfatter både 

de enkelte udøvende kunstnere inden-

for alle kunstarter og formidling – samt 

samarbejde med kulturorganisationer 

og kultur- og kulturarvsinstitutioner. 

Tillykke til Søndersøskolen!

Det var Søndersøskolen fra Furesø 

Kommune, der den 28. april på Hotel 

Legoland i Billund blev kåret som Årets 

Pædagogiske Læringscenter 2017 efter 

en spændende !nale mellem tre meget 

velkvali!cerede kandidater. 

Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentre har gennem en 

årrække uddelt prisen Årets Pædagogi-

ske Læringscenter. En række sponsorer 

har velvilligt tegnet sig for en bred vifte 

af %otte præmier til både den prisvin-

dende skole og til de to skoler, der op-

nåede en fornem andenplads.

Det var stærkt gået af alle tre delta-

gende skoler, der var i !nalen i år – og 

en svær afgørelse for foreningens fag-

lige udvalg og bestyrelse.

Et stort og varmt tillykke til Sønder-

søskolen, der foruden den %otte titel 

kunne drage hjem med et klassesæt 

af romanen Skyriel, der er første bind 

i Lene Dybdals trilogi Ovanienprofeti-

erne. 

Søndersøskolen kan derudover også 

se frem til et besøg af forfatteren og et 

års abonnement på frilæsningsportalen 

BiB-Zone, der giver adgang til %ere end 

1.000 elektroniske titler. 

Præmien er sponsoreret af forlaget 

Tellerup og blev overrakt af Christian 

Kildegaard Worm fra Tellerup. Søn-

dersøskolen var indstillet af Margrethe 

Kongsbak, PLC konsulent i Furesø Kom-

mune. 

Baggrund for nominering

Ved prisoverrækkelsen sagde Martin 

Brøchner-Mortensen blandt andet:

- På Søndersøskolens PLC er der be-

vidst lagt vægt på æstetikken og den 

kunstneriske udsmykning af de nyind-

rettede og velfungerende lokaler, hvor 

der er fokus på detaljen og et inklude-

rende miljø. Her har man indenfor det 

brede dannelsesbegreb inkluderet både 

kunst og æstetik og det 21-århundre-

des kompetencer.

- PLC-teamet arrangerer løbende 

Søndersøskolen i Furesø Kommune løb af med titlen Årets Pædagogiske Læringscenter 2017 –
og hvilket PLC, der dog er tale om!
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Kunst og kultur i hver

Læringsvejlederne Stine Bille (tv.) og Maike Rubenkamp, som er ildsjælene bag det 

nye pædagogiske læringscenter og tovholdere for det kulturelle, fortæller, viser 

rundt og frem, her en magisk, lysende bog.
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øskolen i Furesø Kommune løb af med titlen Årets Pædagogiske Læringscenter 2017 –

udstillinger, der skal appellere, undre og 

gøre eleverne nysgerrige på sig selv og 

omverdenen.

- Der er %ere årlige forfatterbesøg, 

og PLC har samarbejdet med en række 

billedkunstnere, blandt andet i et forløb 

med mandalaer og mønstre, hvor hele 

mellemtrinnet har været involveret, og i 

projektet Vær kunstner for en dag, hvor 

der i ord og billeder er skabt en %ot 

”Wall of fame” af berømte danskere, 

nu ophængt på PLC.

- Projektet Del din darling drejer sig 

om elevernes egen læsning og inspira-

tion til kammeraterne. Nordisk biblio-

teksuge og årets historie med udvalgt 

forfatter og workshops har den litte-

rære oplevelse som omdrejningspunkt.

- PLC er nærværende overalt på 

skolen, for eksempel er der indrettet 

læringstrapper, hvor de 120 ord eller 

den lille tabel kan øves. I frikvartererne 

sprudler livet og aktiviteterne på PLC, 

som er en allestedsnærværende og le-

vende tovholder for det kulturelle.

- Der er åbent i hele skoletiden, og 

det er lykkedes aktivt at inddrage for-

ældrene. Søndersøskolens PLC omsæt-

ter på fornemste vis bekendtgørelsen i 

praksis og skaber et inspirerende og op-

timalt læringsmiljø for elever såvel som 

lærere og pædagoger.

Wall of Fame

Repræsentanter for Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentre 

har besøgt Søndersøskolen, som ligger 

i Værløse. Skolen har !re spor og om-

kring tusind elever.
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Her har vi talt med læringsvejlederne 

Stine Bille og Maike Rubenkamp, som 

er ildsjælene bag det nye pædagogiske 

læringscenter. Afdelingsleder Kirsten 

Boel er aktiv medspiller i teamet.

PLC på Søndersøskolen ”bor” i 

usædvanlig %otte, velfungerende og 

nyindrettede rum. Malerierne i ”Wall of 

Fame” udgør en fantastisk billedfrise, 

der bidrager smukt til det æstetiske 

udtryk. I malerierne danner silhuet og 

bogstaver en helhed, som man kan gå 

på opdagelse i og blive klogere af.

En gruppe på 70 børn ud af de 270 

elever i 4.-6. klasse har sammen med 

en lokal kunstner, Kirsten Ussing, haft 

mulighed for at være kunstnere for en 

dag. Af de 70 værker er 21 blevet ud-

valgt til at blive en del af frisen, og det 

har været helt i orden for børnene at 

donere deres malerier, for det var aftalt 

på forhånd, fortæller læringsvejlederne.

PLC har også haft besøg af Mette 

Østberg, som har udviklet undervis-

ningsmaterialer til mandalaer. Flere år-

gange har været involveret i at tegne 

de kunstfærdige mønstre. Alle klasser 

i indskolingen har i år arbejdet med 

årets historie, Garmans sommer af Stian 

Hole, blandt andet i workshops, hvor 

den litterære oplevelse har været om-

drejningspunkt.

Årlige forfatterbesøg for skolens 

klasser følges op med små videoer, der 

uploades til skolens SkoleTube kanal. 

Maike Rubenkamp og Stine Bille si-

ger om processen med at indrette det 

nye PLC: 

i hver en krog

PLC er nærværende overalt på skolen, 

f.eks. er der indrettet læringstrapper, 

hvor de 120 ord kan øves, og sprud-

lende og underfundige udstillinger og 

installationer, der skaber undring og 

nysgerrighed.

Af Anette Grønholt 

Andersen

Årets Pædagogiske Læringscenter  
præsenteres i samarbejde  

med hovedsponsor


