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Mellem Halkjær Bredning og Nibe Bredning i 

Limfjorden er der bygget en bro over sundet, 

hvor færgen i gamle dage sejlede. En travl 

landevej forbinder i dag Løgstør og Nibe, og 

der er kun en halv times kørsel til storbyen 

Aalborg mod øst.

Her er betagende smukt med udsigt over 

det stadigt skiftende hav, hvor levende lav-

vand og sandbanker veksler med dyb og ren-

der. Området er delvist fredet, da et væld af 

fugle på træk forår og efterår holder rast og 

fouragerer her. Fugle er her dog i stort tal hele 

året, og mennesker har boet og levet her si-

den stenalderen.

På den ene side af landevejen på Løgstør-

siden ligger landsbyen Sebbersund og på den 

anden side ligger Valsted og Sebber Skole, 

hvor også mange børn fra Sebbersund går 

– og det var netop skolebørnene, som Børn 

& Bøgers udsendte tilfældigt mødte ved Kul-

turBrugsen i Sebbersund, det nyligt indviede 

fælles kulturhus, der gav anledning til det ef-

terfølgende besøg på Sebber Skole.

For den varmeste og bedste anbefaling en 

skole kan få, er børnenes glæde og stolthed 

over at gå på netop deres skole, og den glæde 

var helt åbenlys den dag ved KulturBrugsen.

Carl, Lærke og Anna

Skoleleder Allan Jensen og PLC-ansvarlig Lars 

Riis Jørgensen tog imod på Sebber Skole, 

som er en skole på landsbyordning – med en 

vuggestue! Den eneste af sin slags i Aalborg 

Kommune og måske endda i hele landet, for 

oftest er det en børnehave, der er tilknyttet, 

når vi taler om landsbyordning.

Carl fra 5. klasse og Lærke og Anna fra 

4. klasse havde sagt ja til at blive fotograferet 

i skolebiblioteket, også selvom det betød, at 

de skulle blive lidt efter skoletid. Vi #k taget 

fotos, og der blev tid til at kigge rundt på sko-

len.

Sebber Skole er en rigtig skole, præcis som 

man forestiller sig en skole i en landsby skal 

være. Der er plads, dejlige rammer, og hele 

miljøet signalerer børn, fra udsmykninger og 

udstillinger til indretning. Her er synlig med-

skaben og medejerskab, det er børnenes ting, 

der hænger på væggene.

Sebber Skole har 62 børn, rekrutteret fra 

et større opland, otte lærere, to halvtids pæ-

dagoger, skoleleder Allan Jensen, en halvtids 

rengøringsassistent og halvtids pedel, som de-

les med Bislev Skole, samt sekretærhjælp.

Børnene går her fra 0.-6. klasse og fort-

sætter så i overbygningen på enten Farstrup 

Skole, som er en mindre skole, eller på den 

store skole i Nibe, hvor der går omkring 800 

elever.

På Sebber Skole er der samlæsning i ind-

Af Anette Grønholt 

Andersen

Selvom det betød, at de 

skulle blive efter skoletid, 

sagde Carl fra 5. klasse 

og Lærke og Anna fra 4. 

klasse ja til at blive foto-

graferet i skolebibliote-

ket, her i sofaen i krogen 

med faglitteratur.

På den lille Sebber Skole, hvor skolebiblioteket stortrives, er holdningen, at 
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skolingen, hvor der ikke er en egentlig klas-

seopdeling, men også undervisning i grupper, 

der i fag som dansk og matematik undervises 

for sig. Alle børnene kender hinanden, og 

det giver tryghed og styrker sociale relationer. 

Sebber Skole er et godt sted at være. 

Her stortrives PLC

Lars Riis Jørgensen, som har været på Sebber 

Skole i 19 år, er PLC-ansvarlig. Skolebibliote-

ket er i øvrigt noget, alle på en eller anden 

måde har en andel i, fortæller skoleleder Allan 

Jensen.

Lars Riis Jørgensen har bred og mangeårig 

erfaring på skolebiblioteksområdet. I en år-

række har han tidligere sammen med syv an-

dre lærere i Aalborg Kommune været tilknyt-

tet Pædagogisk Mediecenter, PMC.

Her havde han til opgave at vurdere under-

visningsmaterialer og præsentere dem for alle 

kommunens skolebibliotekarer, der ved besøg 

på PMC #k lejlighed til selv at have materia-

lerne i hånden, noget der nu ikke længere 

tilbydes, men som angiveligt har efterladt et 

stort savn hos skolebibliotekarerne.

Det er generelt tilfældet, ikke kun i 

Aalborg, men også i en lang række an-

dre kommuner, hvor det fysiske møde 

om materialevalg på bogområdet efter-

hånden er nedprioriteret. Lokalt stor- 

trives skolebiblioteket på Sebber Skole, for 

her er både en #n bemanding og de fornødne 

økonomiske ressourcer.

Lars Riis Jørgensen samarbejder tæt med 

kollegerne og skolens andre vejledere – læse-

vejleder og it-vejleder. 

Erfaringerne fra PMC lever heldigvis videre 

i nye sammenhænge og kommer børnene på 

Sebber Skole til gode – her er en hylde til de 

nyeste bøger, og bøgerne bliver gennemgået 

og snakket om, når børnene kommer på be-

søg på biblioteket. 

Tilgængelighed og nytænkning

Skolebiblioteket ”bor” $ere steder på skolen, 

og det giver synlighed og tilgængelighed hele 

kompasset rundt aldersmæssigt.

Der er tænkt nyt indenfor de seneste år, 

Lars Riis Jørgensen har gentænkt måden, bib-

lioteket er indrettet på; i det tidligere skole-

bibliotekslokale er der nu et dejligt og velind-

rettet mødelokale – placeret lige op til det lyse 

og åbne ”skoletorv”. 

For mellemtrinnet er bøgerne anbragt i 

reoler på gangen, lige til at gå til. Faglitteratu-

ren er samlet i krogen med sofaen, der indby-

der til ophold og fordybelse, og der er krybber 

med billedbøger til de yngste.

- Det fungerer rigtig #nt, siger 

Lars Riis Jørgensen, som også 

konstaterer, at de nye bø-

ger, der bliver lagt ud 

på et bord, er væk 

med det samme.

Aalborg Kom-

munes konsu-

lent på områ-

det indkalder til 

fælles samling 

3-4 gange om 

året, her kommer 

både PLC- og it-

vejledere. Aalborg 

Kommune har beslut-

tet at anvende Gylden-

dals digitale portaler i hele 

kommunen, så de stilles til rå-

dighed fra centralt hold.

Lars Riis-Jørgensen, der er 

PLC-ansvarlig på Sebber 

Skole, har bred og mange-

årig erfaring på skolebib-

lioteksområdet, hvor han 

blandt andet i en årrække 

var tilknyttet Pædagogisk 

Mediecenter i Aalborg.

ille Sebber Skole, hvor skolebiblioteket stortrives, er holdningen, at vores skole er den bedste!
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