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Fredensborg Skole opnåede en fornem an-

denplads i dysten om at blive Årets Pædagogi-

ske Læringscenter 2018 med sit imponerende 

bud på årets tema Kreativ litteraturformidling.

Ved prisoverrækkelsen på årsmødet i 

Kommunernes Forening for Pædagogiske 

Læringscentre modtog skolen et gavekort på 

5.000,- kr. til indkøb hos forlaget Straarup & 

Co og kan nu se frem til yderligere at styrke 

kreativiteten og øge læselysten.

Forud for prisoverrækkelsen var alle de 

fem skoler, som det faglige udvalg havde ud-

valgt til semi#nalen, blevet besøgt af repræ-

sentanter for foreningen, og alle blev i den 

forbindelse spurgt, hvorfor netop de skulle 

vinde.

Brænder for det

På Fredensborg Skole var PLC-vejlederne ikke 

et øjeblik i tvivl, men svarede på spørgsmålet 

prompte:

- Fordi vi formår at skabe en kærlighed til 

bøger. Fordi vi brænder for det!

- Fordi vi gør noget andet for at få bør-

nene til at læse; konkurrencer, oplæsning, 

bookTalks, litteraturakademi, talenthold og 

meget andet. Fordi vi fjerner mod-

stand.

At det forholder sig så-

dan, fremgår da også ty-

deligt, da foreningens 

repræsentanter i mid-

ten af marts kigger 

forbi:

Kong Vinter har 

stukket sin arm langt 

ind i foråret, og selv 

om det er på en sol-

skinsdag, vi tager på be-

søg på Fredensborg Skole, 

jager den kolde vind én som 

med issyle.

Ikke desto mindre bliver vi modtaget i sko-

legården af de to PLC-vejledere, Ida Kongsø 

og Grete Weitze Severin, som har forberedt 

vores besøg på skolens to matrikler.

Fredensborg Skole er beliggende på to 

matrikler tæt på hinanden. De yngste elever 

fra 0.-5. klasse holder til på afdeling Benedik-

tevej, medens 6.-10. klasse har til huse på af-

deling Vilhelmsro på Humlebækvej.

Faktisk har skolen en tredje matrikel be-

liggende længere væk i Karlebo, men denne 

afdeling er meget lille med blot ca. 50 elever 

fra 0.-5. klasse, så den besøger vi ikke i denne 

omgang.

Skolens øvrige knap 900 elever er fordelt 

på 3-5 spor, og begge de besøgte afdelinger 

har store og velindrettede lokaler til deres læ-

ringscentre.

Læringscentret Benediktevej

Begge centre holder åbent hele skoledagen, 

de betjenes af de to PLC-vejledere – én på 

hver matrikel, men den ene vejleder er på den 

anden matrikel en dag om ugen for at skabe 

sammenhæng. 

Det er dog ikke hele åbningstiden, der er 

bemandet. Alle klasser har en fast ugentlig 

bibliotekstime.

Vi besøger først fødeskolen på Benedikte-

vej.

PLC er et hyggeligt område beliggende 

med forskudte etager og med smittende og 

indbydende udstillinger mange steder.

Det første, vi får øje på, er en gækkebrevs-

konkurrence (gækkebrevet er jo en speci#kt 

dansk påsketradition – med vintergækken 

som noget centralt).

Det er en fast tradition på skolen hvert år, 

som der er tradition for konkurrencer ved de 

andre højtider, og eleverne er ivrige for at del-

tage – også drengene.

Grete Weitze fortæller, at hun gør meget 

Vi gør, hvad vi kan,
På Fredensborg Skole arbejder man benhårdt for hele tiden at skærpe læselysten – og lykkes med det.

Af Eiler Jensen

PLC-vejleder Grete Weitze, 

der holder til på afdeling 

Benediktevej, fortæller, 

at hun gør meget ud af 

relationen til børnene og 

gør, hvad hun kan, for at 

fange dem og formidle 

bøger på mange måder.
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ud af relationen til børnene, at hun ken-

der alle navnene, at hun gør alt, hvad 

hun kan, for at få sikre, at børnene har 

et ærinde, for at spænde ben, fange 

dem ind og formidle bøger. Derfor er 

der et kæmpe 'ow af bøger.

På skolen kan eleverne bidrage til 

hjemkøb af nye bøger til samlingen. Der 

hænger et plastikcharteque på væg-

gen, hvori eleverne kan lægge deres 

ønsker, hvorefter der så vil blive taget 

stilling til dem.

Mange aktiviteter

Endvidere får børnene lov at anmelde 

bøger for hinanden, ligesom de også 

gerne læser op for hinanden. Reser-

vation af bøger sker ofte gennem foli-

erede forsider med stregkoder.

Der er hele tiden mange bogud-

stillinger; uanset, hvor man vender 

blikket hen, er der opsatser af bøger. 

Ikke alle sammen nye, men alle indby-

dende og appetitlige. Desuden er be-

gynderlæsebøgerne sat i kasser, som 

gør det let at #nde en bog, som rammer 

det læseniveau, man har som begynder.

På læringscentrets nederste niveau 

er der et hyggeligt hjørne, hvor der læ-

ses op for indskolingsklasserne, der pas-

sende #nder plads på trappetrinnene. 

Historierne bliver læst højt for eleverne, 

hvad vi kan, for at please
redensborg Skole arbejder man benhårdt for hele tiden at skærpe læselysten – og lykkes med det.

ud f lati  til b at h  k læ  f  hin de  R

og billederne vises på smartboard.

Det er endvidere muligt at afbryde 

læsningen og vise endnu en smart-

boardfremvisning, hvis det f.eks. er mu-

På afdeling Benediktevej er der plads 

til det hele; gækkebreve, overskueligt 

opstillede bøger, appetitvækkere, bog-

præsentation og oplæsning, elevudstil-

linger m.m. – H.C. Andersen holder 

omhyggeligt øje.


