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Temaet for nominering til Årets Pædagogiske 

Læringscenter 2017 var PLC og kunst i skolen. 

I udvælgelsen af "nalister blandt de nomine-

rede blev der både lagt vægt på PLC’s rolle 

som formidler af kunst, på PLC’s og skolens 

samarbejde med kunstnere, på bredden i ud-

buddet af kunst og PLC’s æstetiske, fysiske 

indretning.

I år skilte tre skoler blandt de nominerede 

sig ud og gik direkte i "nalen. De tre "nalister 

viste sig da også alle at have gode bud på te-

maet, og det var marginaler, der skilte vinde-

ren fra de to andenpræmievindere.

Flotte præmier til vinderen

Vinderen af titlen Årets Pædagogiske Læ-

ringscenter 2017 blev Søndersøskolen i Fu-

resø Kommune. 

Søndersøskolens PLC er bred formidler af 

kunst, har stort samarbejde med kunstnere og 

en $ot æstetisk indretning. PLC har bredt sig 

overalt på skolen, hvor elevers kunstværker 

pryder overalt. PLC er tovholder for det kultu-

relle. Et ualmindelig godt bud på årets tema.

Prisen blev overrakt af Vice President Mar-

tin Brøchner-Mortensen 

fra Systematic Library & 

Learning, der er prisens 

hovedsponsor.

Foruden titlen vandt 

Søndersøskolen et klasse-

sæt af romanen Skyriel, der 

er 1. bind i Lene Dybdals 

trilogi Ovanienprofetierne. 

Endvidere vil Lene Dybdal 

komme på besøg på sko-

len. Med til præmien hører 

også et års abonnement 

på frilæsningsportalen BiB-

Værdige vindere

Zone, alt sponsoreret af forlaget Tellerup. 

Som synligt bevis på prisen modtog repræ-

sentanterne for Søndersøskolen et sprudlende 

glad og farverigt billede, lavet efter forlæg af 

et maleri af Emma Linding Thomsen, Billund 

Billedskole. Billedet blev overrakt af kunstne-

ren selv.

Stort tillykke

De to andenpræmievindere havde også beg-

ge rigtig gode bud på årets tema.

Den ene var Hjordkær Skole i Aabenraa 

Kommune. På Hjordkær Skole er PLC et æste-

tisk $ot rum med god funktionalitet. PLC har 

bredt sig til ude-rummet, hvor der arbejdes 

kreativt, og en proces er i gang. Elevernes 

egne arbejder smykker væggene på gangene.

Skolen vandt et klassesæt af de fem bind, 

der udgør Bibelen fortalt i manga med tilhø-

rende lærervejledning fra Bibelselskabet, som 

sponsorerede denne præmie.

Den anden var Utterslev Skole i Køben-

havns Kommune. Skolen har et meget stort 

og velfungerende PLC, der er opdelt i afde-

linger. Der samarbejdes bredt med kunstnere.

Denne skole vandt en kasse med alsidigt, 

blandet ”læseguf” i alle genrer til alle aldre 

sponsoreret af forlaget Høst & Søn.

Børn & Bøger ønsker stort tillykke til tre 

værdige vinderskoler – det var supergodt 

gået. Det er fornemt at komme gennem nåle-

øjet og nå så langt som til "nalen!

Prisen Årets Pædagogiske Læringscenter 2017 blev overrakt i forbindelse med 
KFPLC Kulturevent den 28. april på Hotel Legoland. 

Af Gitte Frausing

Årets Pædagogiske Læringscenter  
præsenteres i samarbejde  

med hovedsponsor

Vinderen af titlen Årets 

Pædagogiske Lærings-

center 2017 blev Sønder-

søskolen i Furesø Kom-

mune. Se "ere billeder 

fra prisoverrækkelsen på 

foreningens hjemmeside 

www.kfplc.dk.


