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Sommeren er ved at gå på held, og forude venter et nyt, 

spændende skoleår, som forhåbentlig har meget at byde på 

af både dannelse og uddannelse.

I skrivende stund er eleverne netop vendt tilbage, og 

mange små, forventningsfulde børn har haft deres første 

skoledag. De har stiftet bekendtskab med deres lærer, og 

snart vil de også blive introduceret til skolens bibliotek, det 

pædagogiske læringscenter.

Et slaraffenland

For de nye elever i 0. klasse er det ikke i første omgang vej-

ledning og hjælp, de skal hente der. PLC handler ikke kun om 

undervisning og tilegnelse af viden, det handler i lige så høj 

grad om oplevelse og om den almene, personlige dannelse, 

som skolen ifølge loven er forpligtet til at medvirke til.

At starte i skole kan være ganske overvældende, der er 

meget nyt at forholde sig til, meget nyt at lære, og der kan 

være brug for at stoppe op og ”trække vejret”. Det pusterum 

kan PLC tilbyde ved at give adgang til bøgernes verden.

Nogle af børnene kommer fra hjem, der selv har bøger 

eller er vant til at komme på biblioteket, men andre kommer 

fra hjem, hvor der ikke er tradition for at læse bøger i fritiden, 

og især for disse vil PLC kunne åbne sig som et slaraffenland.

Vist kan børnene i første omgang ikke læse bøgerne selv, 

men de kan få læst op, og glæden ved nærværet med den 

voksne oplæser vil være stor for alle, uanset om de er vant 

til at få læst op eller ej – og skulle nogle kende en historie i 

forvejen, vil det også være ”gensynets” glæde. 

Børnene kan også kigge billeder og afkode historier fra 

dem, de kan bladre og ligefrem føle, hvordan andre verdner 

åbner sig. For de små er det taktile ofte i sig selv en oplevelse. 

Derfor er det trist at tænke på, at man på nogle afde-

lingsskoler har fjernet de fysiske bøger fra hylderne eller helt 

nedlagt skolebiblioteket, for selvom de små er optaget og 

fascineret af den digitale verden, bliver de frataget en dimen-

sion, som er unik ved den trykte bog.

Heldigvis er der da også stadig de "este steder bøger på 

hylderne, og har man én gang set en klasse små elever kaste 

sig begærligt over udvalget i bogkrybben på PLC, er man ikke 

i tvivl om, hvorfor bøgerne skal være der.

Gnisten skal tændes

Det er naturligvis ikke alle børn, der umiddelbart begejstres, 

men deres interesse for bøger og dermed læsning skal væk-

kes. Det er heller ikke alle, der $nder glæde ved de samme 

historier eller drages af de samme billeder. 

Derfor skal udbuddet af bøger være bredt og varieret. Det 

gælder udbuddet til de små, som netop er startet i skolen, til 

de, der lige har lært at læse, til mellemtrin og til de ældste 

elever. Der skal være tilbud inden for alle genrer og i alle 

sværhedsgrader.

Alle skal have mulighed for at $nde glæde i bøgernes 

forunderlige verden og stifte bekendtskab med fremmede 

universer og spændende historier og derved udvikle sig og 

blive klogere på sig selv og sin omverden. Men hvad skal man 

vælge? Der kan være behov for råd og vejledning for at $nde 

det rette på det rette niveau, i den rette genre og på det rette 

tidspunkt, hvis gnisten skal tændes og holdes fast. 

For den enkelte klasses lærer er der meget at komme om-

kring. Der skal tænkes i delmål og slutmål og handleplaner 

og alt mulig andet, så også at vejlede om konkrete bøger vil 

for de "este være en uoverkommelig opgave. Her må PLC 

træde til.

PLC skal derfor ikke blot stille bøgerne til rådighed, PLC 

må også have ekspertisen til denne vejledning og kendskabet 

til de bøger, der er på hylderne, om der så er få eller mange, 

og til de børn, der skal læse dem.

Kendskabet til børnene får de til daglig på skolen, og 

kendskabet til bøger kan de få ved selv at læse dem, ved at 

læse boganmeldelser og deltage i bogmesser og -konferen-

cer, som f.eks. vores egen litteraturkonference, der er annon-

ceret her i bladet.

Lad bøgerne være med til at give oplevelser og gøre skole-

året ekstra spændende for både små, store og voksne!
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