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Temaet for nominering var PLC og kreativ lit-

teraturformidling. Det kom der mange gode 

bud på – opløbet var tæt, og det var nødven-

digt i første omgang at udvælge fem skoler til 

en semi"nale.

Hver af disse skoler har haft besøg af re-

præsentanter for foreningen, som alle steder 

fandt fantastiske formidlingsmiljøer. Lad det 

være slået fast med det samme, at det er mar-

ginaler, der har afgjort, at det blev Billundsko-

len, der løb af med sejren.

Udover æren modtog skolen et gavekort 

på 20.000,- kr. til indkøb af produkter i BCI 

Eurobib directs webshop samt et konsulent-

besøg og tre arkitekttimer. Præmien var spon-

soreret af Lammhults Biblioteksdesign. Dertil 

et unikt kunstværk skabt specielt til lejlighe-

den af tre elever fra sidste års vinderskole.

En mangeartet størrelse
Prisen blev på Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Læringscentres årsmøde i sam-

arbejde med præmiesponsorerne overrakt af 

Vice President Martin Brøchner-Mortensen fra 

hovedsponsor Systematic. Ved overrækkelsen 

sagde han blandt andet:

- De fem pædagogiske læringscentre, vi i 

dag har den glæde at præsentere her, er alle 

fremragende bud på en vinder af titlen som 

Årets Pædagogiske Læringscenter 2018. I har 

på hver jeres måde gjort et imponerende ar-

bejde, der hvor I er, og det er i sig selv noget, I 

kan være stolte af, både i dag, og når det igen 

bliver hverdag.

Om årets tema lød det ved prisoverræk-

kelsen blandt andet:

- Kreativ litteraturformidling er en mange-

artet størrelse. Dels er der naturligvis litteratu-

ren, som er ankerpunktet, men derudover er 

der så det kreative.

- Inspiration er mange ting og udspringer 

af mange forhold. Bøgerne, ordene, munde-

ne, billederne, læserne, formidlerne, fantasi-

erne. At blive smittet med læseglæde er en af 

de fornøjeligste smittefarer, man kan be"nde 

sig i.

Og smittet med læseglæde bliver man 

nemt på Billundskolen, for det er impone-

rende, hvad man her har at byde på, når det 

handler om kreativitet og konstruktiv littera-

turformidling.

Billundskolen ser indbydende ud, når 

man spadserer ad $iserne op mod hovedind-

gangen. Den lave rødstensbygning tager sig 

indtagende ud denne "ne fredag morgen i 

marts, da vi er på besøg, og hvor man næsten 

kunne tro, at det var blevet forår.

Her er man velkommen
Indtrykket af et venligt og levende skolemiljø 

bekræftes, da vi kommer inden døre. Her le-

ver og emmer det overalt. Der er udstilling på 

udstilling på udstilling: Om Billund, om gæk-

kebreve, om barndom og beskrivelse. Vindu-

erne er dekorerede med "gurer af post-it sed-

ler. Hver klynge sin udstilling. Mindst.

PLC-vejleder Tina Hammershøj viser rundt, 

og hele tiden må hun standse op og rose de 

Billundskolen i Billund Kommune løb af med titlen som Årets Pædagogiske Læringscenter 2018 for et imponerende udbud af kreativ 
midling.
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Hvordan gør vi det hele 

Af Eiler Jensen

På Billundskolen hersker 

et venligt og levende sko-

lemiljø med udstillinger 

alle vegne, og PLC har 

bredt sig ud på gangen, 

så man hilses velkom-

men, allerede inden man 

når ind i det store rum.
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elever, som aftenen forinden havde 

sunget ved den årlige forårskoncert. 

Alle får de et anerkendende ord med 

på vejen. Især de elever, som overvandt 

sig selv mest.

Det pædagogiske læringscenter er 

stort, meget stort endda og med "ne 

og indbydende indretninger. Der er so-

fagrupper til de store elever i den ene 

ende, der er højtlæsningshjørne til ind-

skolingen i den anden. Der er et stort 

rum med et betydeligt lærerbibliotek i 

midten, hvor vejlederne holder til.

Og så står der bog ved bog i høje 

røde reoler, billedbøger i krybber, en gi-

gantisk globus fylder midt i rummet, og 

en rød pyramide indbyder til at låne en 

god bog med hjem i påskeferien.

Endvidere har man en drøm om at 

få bygget en platform til små forestillin-

Billundskolen i Billund Kommune løb af med titlen som Årets Pædagogiske Læringscenter 2018 for et imponerende udbud af kreativ litteraturfor-

ger – ikke mindst etableret i samarbejde 

med Levende Kultur i Skolen. 

Alt her i PLC giver indtryk af både or-

den og ordentlighed, kombineret med 

en attitude, der siger: Du er velkommen 

til at være her. Vi er kun glade for dit 

besøg. 

På skolen er det en kæphest både 

for PLC-medarbejderne og ledelsen at 

holde fast i bogen. Vist ved man om e-

bogen, men det er den papirbårne bog, 

man sværger til.

Ånden i PLC
Vigtigt for livet og ånden i PLC er dia-

logen med både børn og voksne om 

fortællingerne. Når det handler om 

udskolingen, er det næppe nogen stor 

hemmelighed at afsløre, at her gælder 
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Hvordan gør vi det hele tiden bedre? 

dialogen først og fremmest projektop-

gaven.

Udskolingselever og skønlitterær 

læsning er ikke nogen gængs kombina-

tion. Man kan læse for indlevelsen, og 

man kan læse for informationen. Begge 

er naturligvis legitime måder at læse på.

Årets Pædagogiske Læringscenter  
præsenteres i samarbejde  

med hovedsponsor

PLC på Billundskolen er stort og opdelt 

i afdelinger målrettet indskoling, mel-

lemtrin og udskoling. Midt i rummet 

opfordres der med en udstilling til at 

låne bøger med hjem og læse i påsken.


