
1010

Det blev Fredensborg Skole i Fredensborg 

Kommune, der med mange og alsidige bud 

årets tema PLC og læsefremmende aktiviteter 

løb af med sejren i dysten om at blive dette års 

Pædagogiske Læringscenter.

Nedenstående lidt om skolen og hvad 

Børn & Bøgers udsendte blev præsenteret for 

ved nomineringsbesøget i april måned.

Udstillinger, BookTalks m.v. 

Skolen er beliggende på to matrikler, en for 

0.-5. klasse, Afdeling Benediktevej, og en for 

6.-10. klasse, Afdeling Vilhelmsro. 

Begge steder er der indrettet store, lyse 

og venlige PLC’er; på skolen for de små ele-

ver er der indrettet en læsehule i kælderen, 

hvor man kan trække sig tilbage, på skolen 

for de store elever er der læsehule på en lille 

indskudt etage.

Begge steder er der åbent i hele skolens 

åbningstid med god bemanding. Der er to 

PLC-vejledere – en på hver matrikel, Grete 

Weitze holder til på Benediktevej, mens Ida 

Kongsø har sin daglige gang på Vilhelmsro, 

dog således, at hun er på den anden matrikel 

en dag om ugen for at skabe sammenhæng.

For begge matrikler er gældende, at der 

er mange udstillinger – også elevfremstillede. 

På Benediktevej er der f.eks. gækkebreve og 

konkurrencer i forbindelse med højtider og 

særlige begivenheder. På Vilhelmsro er der 

ved besøget udstillet stole med kreative elev- 

udsmykninger. 

Alle klasser på Benediktevej har en fast 

ugentlig bibliotekstime. Der er BookTalks og 

oplæsninger, også dramatiserede, for klasser 

ugentligt. Der er ønskerunder i forbindelse 

med bogindkøb.

Der er e-bogsfremmende foredrag i alle 

klasser. Der er aktivitetsbånd med lydbøger og 

podcasts for 4.-5. klasse i frikvarterer.

Der er også events matriklerne imellem, 

blandt andet hvor store elever læser op for 

små, som kommer til fra den anden afdeling. 

Understøtter i hverdagen

Der arbejdes i det hele taget begge steder 

målrettet på at fremme og fastholde læsely-

sten på alle klassetrin.

- Vi melder i øvrigt "ittigt ind i fagudval-

gene for at kunne instruere lærerne i at kunne 

gå ind på CFU’s side i forbindelse med boglån, 

fortæller Ida Kongsø.

- I det hele taget understøtter vi, hvor vi 

kan i hverdagen. F.eks. i arbejdet med Læse-

raketten. Og så indhenter vi ofte diverse fag-

folk til at komme at fortælle om deres fag, så 

eleverne kan få indtryk af, hvad de brænder 

for og hvorfor.

På Benediktevej fortæller Grete Weitze om 

de mange læsefremmende aktiviteter, der #n-

der sted på de mindste årgange.

På 0. klassetrin arbejder man f.eks. med 

kreative bogoplæsninger. På 1. årgang hand-

ler det om oplæsning, ofte i samarbejde med 

læreren om temaer, på 2. årgang drejer det 
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Af Eiler Jensen og 

Gitte Frausing

Alle klasser på afdeling 

Benediktevej har en fast 

ugentlig bibliotekstime. 

Der er BookTalks og op-

læsninger, også dramatise-

rede, for klasser ugentligt. 

Her er 4. klasse klar til 

BookTalk.

Effektive læsefremmende 
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sig om e-bøger fra CFU, ligesom Grete 

Weitze organiserer besøg på folkebib-

lioteket.

3. årgang bliver hjulpet i gang med 

at låne bøger fra CFU, bøger der bliver 

brugt til frilæsning. Desuden anvendes 

det digitale BIB-Tellerup, og på 4. og 5. 

årgang anvendes der BookTalks med 

jævne mellemrum. 

Efter at de to har fortalt om alt det-

te, overværer vi netop en sådan Book-

Talk for 4. årgang.

Ida Kongsø læser op af Mette Eike 

Neerlins billedbog Historien om Ib Mad-

sen, og sammen taler hun og eleverne 

sig igennem fortællingen. Der er gode 

input fra eleverne, som hurtigt fatter, 

hvad der er på færde i denne sørgmun-

tre fortælling.

Også fokus på det digitale

Skolen har et udbredt samarbejde med 

folkebiblioteket. Samarbejdet drejer sig 

både om Bibliotekskundskab, Bibtalk, 

lån af bøger og informationssøgning. 

Forældremøder holdes også fra tid til 

anden på folkebiblioteket for at øge in-

teressen for biblioteket i det hele taget.

Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentre gennemfører i 

2018 og 2019 i samarbejde med VIA 

UC og med støtte fra Udviklingspuljen 

for folkebiblioteker og pædagogiske 

læringscentre projektet Digitale læse-

oplevelser i biblioteksrummet – DLB. 

Ledere af projektet er lektor, Ph.d. 

Ayoe Quist Henkel og lektor Alice 

Bonde Nissen, begge VIA UC, Lærer-

uddannelsen i Silkeborg. Fredensborg 

Skole deltager i dette projekt på begge 

matrikler, og i den forbindelse har man 

blandt arbejdet med SMS-noveller.

Det er f.eks. afprøvet i forbindelse 

med Martin Andersen Nexøs roman 

Pelle Erobreren. Eleverne #k til opgave 

at skrive en novelle over et udsnit fra 

bogen. Øvelsen var for eleverne i de to 

8. klasser.

Ud over dette har de store klasser 

arbejdet med podcasts, som man kan 

arbejde med i stedet for bogudlån. Ele-

verne udstyres med en QR-kode, så de 

kan få adgang til udsendelsen og ar-

bejde med den.

Der har i øvrigt også været arbejdet 

med Camilla Hübbes digitale roman 

NORD sammen med Ayoe Quist Henkel.

Talenthold

Andre projekter skal dog også nævnes 

her: Først er der Talentholdet. Det be-

står af elever fra 5. og 6. årgang – såvel 

læseglade som skrivelystne elever, der 
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I det rummelige PLC på Benedictevej 

er der gjort meget for at tiltrække og 

fastholde elever; der er blandt andet 

udstillinger af f.eks. elevers gække-

breve, der er læsehule og indbydende 

bogopstillinger.

går med en ”forfatter i maven”. 

Eleverne læser forskellig litteratur, 

drøfter den med hinanden og fungerer 

som læseambassadører for deres kam-

merater. I tilknytning til Talentholdet er 

der tre forfatterbesøg, hvorved eleverne 

får et kig ind i forfatternes ”værksted”.

Meningen er at lære dem at indgå en 

forfatterkontrakt – med sig selv – med 

henblik på at få skrevet et manuskript, 

hvorigennem det kan gøres legitimt at 

arbejde med at være ambitiøs – og at 

signalere, at det er ok at være en læ-

sehest.

I løbet af ”kurset”, lærer de således 

sefremmende tiltag


