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Hjordkær Skole i Aabenraa Kommune vandt i 

forbindelse med Kulturevent 2017, arrangeret 

af Kommunernes Forening for Pædagogiske 

Læringscentre i samarbejde med Billund Kom-

mune, en !ot 2. præmie i konkurrencen om 

at blive Årets Pædagogiske Læringscenter.

Tillykke med præmien, som består af et 

klassesæt af Bibelselskabets manga-bibel i 

fem bind, med tilhørende lærervejledning til 

Det Nye Testamente. Der var til det sidste stor 

spænding hos deltagere og publikum på Ho-

tel Legoland den 28. april, da de tre $nale-

skoler alle var højt kvali$cerede bud på Årets 

Pædagogiske Læringscenter.

Martin Brøchner Mortensen, Vice Presi-

dent hos Systematic – Library & Learning, 

konkurrencens hovedsponsor, sagde i sin tale 

blandt andet: 

- Med prisen ønsker Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentre at sæt-

te fokus på de gode historier til inspiration for 

andre rundt om i landet.

- Temaet i år er PLC og kunst i skolen, set i 

et bredt perspektiv, hvor der lægges vægt på 

blandt andet dannelse, æstetik, den visuelle 

kommunikation og samarbejdet med profes-

sionelle udøvende kunstnere og etableringen 

af forpligtende og længerevarende eksterne 

partnerskaber i den åbne skole.

Lene Pagh, Skolekonsulent IT og Lærings-

center, Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC), 

Skole og Undervisning, Aabenraa Kommune 

havde indstillet Hjordkær Skole og læringsvej-

leder Nina Hansen til nominering som Årets 

Pædagogiske Læringscenter 2017:

En fantastisk indsats

Det er skolebibliotekar og læringsvejleder 

Nina Hansen, der tegner billedet på Hjordkær 

Skoles æstetisk smukke PLC. Den kulturelle 

dannelse er i fokus sammen med interessen 

for og lysten til at formidle den levende for-

tælling på PLC.

Her skabes rammer for kulturelle oplevel-

ser og legende læring. Et nyskabende og po-

pulært initiativ er PLC’s "loso"kurser, hvor eti-

ske emner drøftes, og hvor børnenes almene 

dannelse styrkes. Skak-turneringer, krimijule-

kalender – der appelleres til nysgerrighed og 

alle intelligenser med nye tiltag. 

PLC er #ot udsmykket, og skiftende udstil-

linger gør et besøg til en oplevelse. Fortæl-

lertelte og udklædnings- og teatertøj er en 

naturlig del af PLC, så både børn og voksne 

kan udfolde sig med kreative fortællinger, 

hvor fortælletrappen og det store hul i gulvet 

skaber perfekte rammer.

Nina Hansen er den kulturelle rygsæks for-

længede arm og er tovholder og koordinator 

for de årlige forfatterbesøg, de årlige teater-

forestillinger, Med skolen i biografen, skole-

"lmfestival og meget mere. 

Hun er god til at gribe, fastholde og koor-

dinere de mange tilbud, og hun var den, der 

meldte ind med 4. klasser på PLC, da compu-

terspillet BIBgame skulle afprøves. Et omfat-

Godt gået af Hjordkær Skole, der var med i opløbet ved kåringen af Årets Pædagogiske Læringscenter 2017.
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Kunst, dannels

Af Anette Grønholt 

Andersen

I den ene ende af PLC på 

Hjordkær Skole er der en 

stor forsænkning i gulvet, 

”Hullet”, som bruges #it-

tigt til lidt af hvert, blandt 

andet læsetrappe. På 

billedet er børn ved at øve 

en cirkusforestilling.en cirkusforestilling.
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Godt gået af Hjordkær Skole, der var med i opløbet ved kåringen af Årets Pædagogiske Læringscenter 2017.

tende arbejde, hvor spil, leg, læring, digital 

dannelse og ikke mindst livsglæde kunne op-

leves på Hjordkær PLC.

Nina Hansen understøtter og fremmer de 

allervigtigste værdier, så børn og voksne får 

mulighed for at få oplevelser, være kreative, 

tænke anderledes og forstå verden på nye 

måder. Citat fra Martin Brøchner Mortensens 

tale ved præmieoverrækkelsen.

Alt det bedste

Læringsvejleder Nina Hansen har seks timer 

om ugen på PLC, og klasserne kommer på 

fast planlagt besøg hver 14. dag. Hun er ene-

ste vejleder på PLC, og opbakning fra skole-

ledelsen og samarbejde og sparring med sko-

lekonsulent og kolleger internt og eksternt, 

betyder derfor rigtig meget.

Nina Hansen er det faste omdrejnings-

punkt, og hun og PLC på Hjordkær Skole er 

nøglen til en verden fuld af alt det bedste, 

som kunst og kultur kan give vores børn og 

unge. (Fra talen til PLC’erne.) 

Børn & Bøger træder på sit besøg på 

Hjordkær Skole helt konkret lige ind i begi-

venhedernes centrum, for i en stor forsænk-

ning i gulvet, ”Hullet”, som har trinvise tilsku-

erpladser – læsetrapper – hele vejen rundt, er 

børnene fra det nærliggende Hjordkær Bør-

nehus netop ved at holde generalprøve på en 

cirkusforestilling, der efterfølgende skal opfø-

res i fællestimen og for forældrene.

Skolens leder, Lene Krabbe, har hver ons-

dag morgenfællestime i ”Hullet”, hun, bør-

nehaveklasselederen og en lærer skiftes til at 

forestå samlingen, og mellemtrinnet har hver 

morgen morgensang.

Hjordkær Skole har 1-2 spor og ca. 290 

elever. I sidste uge var det musikere fra Søn-
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derjyllands Symfoniorkester, der var på besøg, 

og her deltog elever fra tre andre skoler – for 

der er rigelig plads i ”Hullet” i PLC til at in-

vitere mange gæster. ”Hullet” er skolens og 

det pædagogiske læringscenters levende og 

aktive samlingspunkt.

Rum for oplevelse

Det pædagogiske læringscenter har til huse 

i en tidligere atriumgård, som i 2004 er ble-

vet overdækket og ombygget; det har skabt 

et lyst, stort og æstetisk !ot rum med højt til 

loftet og en central placering i skolen.

Det er også rummet med de mange ind-

gange, ikke færre end seks, så det inviterer 

børn og voksne ind fra alle kanter, både fysisk, 

men også i overført betydning.

Den professionelle kunst er repræsenteret 

 dannelse og !loso! 

PLC, der i sig selv er et 

æstetisk #ot rum med højt 

til loftet, danner ramme 

om et utal af aktiviteter, 

og har også bredt sig til 

et uderum, hvor kunst, 

biologi, natur og teknik går 

i symbiose.


