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Fanø Skole har en særlig ånd. En ånd, 

der evner at kombinere indsigt og ud-

syn. Indsigt i forhold til de særegne og 

unikke faktorer, der kendetegner Fanø – 

Vesterhavet, kulturarven, heden, men-

neskene, trygheden og fordybelsen.

Udsyn i forhold til de pulserende og 

dynamiske faktorer, der kendetegner 

den globaliserede verden – kultur, ud-

vikling, samfund og folkeslag. På Fanø 

Skole er læring meget mere end dansk 

og matematik. På Fanø Skole kombine-

rer vi i fællesskab indsigten med udsy-

net. 

Det, mener vi, er afgørende for at 

uddanne børn til at mestre eget liv. Børn, 

der mestrer eget liv, er fulde af livsmod, 

gejst og selvstændighed – både nu og 

senere i livet. Velkommen til Fanø Skole. 

(Fanø Skoles hjemmeside.)

Børn & Bøger har været på besøg 

på Fanø Skole og talt med PLC- vejleder 

Benny Schmidt og viceskoleleder Anette 

Lock Hansen. Fanø Skole er øens eneste 

og både i fysisk og overført betydning 

hele øens skole.

Bygningen rummer både folkebiblio-

tek, lokalhistorisk arkiv og skole og er et 

levende samlingspunkt for både skoleliv 

og fritidsliv. PLC-vejleder Anne Marie 

Mouritsen udgør sammen med Benny 

Schmidt kerneteamet på PLC.

Biblioteket på Fanø Skole er et kom-

binationsbibliotek med en bemandet 

ugentlig åbningstid på 20 timer, men 

her er altid åbne døre – fra kl. 7.00 mor-

gen til kl. 21.00 om aftenen.

Læsevejleder Solveig Nielsen og 

naturvejleder og billedkunstner Marco 

Brodde er nære teamsamarbejdspart-

nere på PLC. Anne Marie Mouritsen og 

Benny Schmidt er begge medlemmer af 

skolens IT-udvalg og det pædagogiske 

udviklingsudvalg. 

Mellem Vesterhav og Vadehav

Øen mellem Vesterhav og Vadehav lig-

ger kun 12 minutters sejlads fra Esbjerg. 

Fanø er en selvstændig kommune, men 

har en ø-samarbejdsaftale med Esbjerg.

Den 59,86 km2 store ø har 3.345 

indbyggere, hvoraf de 2.707 bor i Nord-

by, hvor Fanø Skole ligger. Fanø Skole er 

en tosporet skole fra 0.-10. klasse med 

ca. 400 elever, heraf omkring 25 tospro-

gede.

På sydøen ligger Sønderho med 

strand og vade og 275 fastboende. Søn-

derho blev i 2011 kåret som Danmarks 

smukkeste landsby. Og smuk er hele 

øen – en sand magnet for de mange 

sommerturister, især fra Tyskland, der 

ofte vender tilbage år efter år til Fanøs 

sommerhusbyer tæt ved de brede sand-

strande, lynggroede klitgryder og til ud-

synet over havet.

Børnefamilier og folk på 50+ udgør 

hovedparten af turisterne på Fanø, men 

med lavere priser på færgebilletter er 

øen i stigende grad blevet et yndet mål 

for endagsturister og campinggæster. 

Der kan ikke bestilles billet på forhånd, 

så her kører man blot til færgelejet og 

venter på tur.

Øen ligger ikke længere væk, end at 

den kan ses fra Esbjerg, og Fanø lokker 

i disen med hvide strande, små kuttere 

og fritidsbåde for fulde sejl, sat i relief af 

Esbjerg industri- og "skerihavns tunge 

containerskibe, kraner og erhvervsvirk-

somheder.

Fanø har også, så længe nogen i 

Livsmod og gejst – inds
I rækken af artikler om skoler på mindre øer i Danmark er turen denne gang gået til Fanø.

Viceskoleleder Anette Lock Hansen og PLC-vejleder Benny Schmidt fortæller om 

skolen i det store kombinationsbibliotek, hvor samarbejdet mellem PLC og folke-

bibliotek tilføjer nye dimensioner. 
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– indsigt og udsyn
I rækken af artikler om skoler på mindre øer i Danmark er turen denne gang gået til Fanø.

Esbjerg kan huske, været et yndet bade- og 

ud#ugtssted. For turisterne er det en årelang 

kærlighed, for Fanøs fastboende en livslang. 

Kultur- og naturrygsæk

Elevernes egne erfaringer fra lokalsamfun-

det, deres kulturelle baggrund og deres tra-

ditioner vægtes sammen med miljøet og na-

turen højt, og disse elementer indgår i den 

daglige undervisning på skolen. (Fra skolens 

hjemmeside.)

På Fanø Skole udmøntes denne målsæt-

ning blandt andet i det igangværende projekt 

om en natur- og kulturrygsæk til eleverne. 

Det er et projekt, Benny Schmidt og Marco 

Brocco er i gang med at udvikle med hjælp 

fra og inddragelse af kollegerne.

For hvad er kultur og natur her? Er det 

folkedans, kontakt til kokke i Sønderho, der 

tager eleverne ud at smage på naturen? Ben-

ny Schmidt betoner, at når man lever et helt 

specielt sted, er det vigtigt at værne om det 

og blive bevidst om det. Det er det, indsigt og 

udsyn drejer sig om.

Indsigten består for eleverne nok i at få en 

viden om, hvor de kommer fra, men også at 

undgå faren for en eventuel selvtilstrækkelig-

hed, for der skal også være udsyn – der er jo 

også noget på den anden side af broklappen.

Samarbejdspartneren Marco Brodde er 

uddannet lærer med biologi og billedkunst 

som linjefag og arbejder som naturvejleder 

på Fanø, hvor Vadehavets landskab og fugle 

udgør motiverne for akvarel og gra"k. For-

skellige vinkler og udgangspunkter tilføjer 

nogle nye dimensioner til rygsækken.

Kulturarv og dannelse

Vadehavet er Verdenskulturarv, og det for-

pligter at bo lige midt i det. Anette Lock Han-

sen pointerer, at det er vigtigt at gøre sig klart, 

hvad det er, man sætter pris på, og hvad der 

er specielt ved Fanø.

Det skal der værnes om. Det er dét, pro-

jektet med natur- og kulturrygsækken drejer 

sig om, og rygsækken indeholder temaer og 

emner, der er målrettede og aktuelle og dæk-

ker hele vejen op i skoleforløbet.

Gennem projektet bliver ideen sat i system 

og forankret, og lokale aktører bliver i høj 

grad inddraget. Lige fra lokale spillemænd, 

Sønderho Kunstmuseum, boldklubben og 

mange, mange andre med afsæt i nærmiljøet. 

Det lokale samarbejde er noget, man gerne 

må være stolt af.

For Fanø Skole har koblingen mellem 

bibliotek og skole givet nye muligheder og 

også nye udfordringer. Skolens "re #øje sam-

Skolens !re "øje sammenbindes af en ombygget atriumgård, et stort torv i 

midten, hvor forsænkningen, ”bassinet”, kan rumme alle skolens elever og 

der altid er gang i aktiviteter.

Af Anette Grønholt 

Andersen


