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Hvert år er det spændende, hvilke skoler der 

bliver nomineret til titlen Årets Pædagogiske 

Læringscenter, og hvert år er det spændende, 

hvor mange der af Kommunernes Forening 

for Pædagogiske Læringscentres faglige ud-

valg bliver udvalgt til #nale eller semi#nale. 

I år blev det fem skoler.

I kan være stolte

- De fem pædagogiske læringscentre, vi i dag 

har den glæde at præsentere her, er alle frem-

ragende bud på en vinder af titlen som Årets 

Pædagogiske Læringscenter 2018.

- I har på hver jeres måde gjort et impo-

nerende arbejde, der hvor I er, og det er i sig 

selv noget, I kan være stolte af, både i dag og 

når det igen bliver hverdag, sagde Vice Pre-

sident Martin Brøchner-Mortensen fra prisens 

hovedsponsor Systematic i sin tale ved pris-

overrækkelsen. 

Det kan de bestemt også være på Harbo-

øre Skole i Lemvig Kommune, som var en af 

de tre skoler, der slap igennem nåleøjet helt til 

#nalen i dysten om at blive Årets Pædagogi-

ske Læringscenter 2018. 

Temaet for nominering var PLC og kreativ 

litteraturformidling, og kreative er man be-

stemt på Harboøre Skole, som opnåede en 

fornem andenplads med sit stilfærdige vest-

jyske bud på temaet – her er det netop i hver-

dagen, der gøres en forskel.

Når man nærmer sig Harboøre nordfra, 

kommer man via Agger Tange med færgen 

Agger-Thyborøn og rammer Thyborøns yder-

kant, hvorefter man kører mod Harboøre.

Straks, man kører ind på landjorden i den 

kendte lille by, sker det: For sit indre øre hø-

rer Deres udsendte Thyborøns yndlinge, byens 

selverklærede boyband Tør#sk, synge: Jeg kan 

ikke få armene ned / jeg kan ikke få armene 

ned / jeg er ovenud lyk’lig og lugter af ged / 

jeg kan ikke få armene ned.

Og til sangen nærmest svæver man mod 

Harboøre og skolen og børnecentret, som vi 

skal besøge.

Børnenes stemme

Allerede på god afstand kan man se en $ot 

stenskulptur, som ikke er en #gur af et men-

neske, men tre enkeltstående bogstaver, der 

danner et ord: VOX.

Ja, tænker man. Her gælder børnenes 

stemme. Her lyttes til de små. Her, hvor landet 

er stort, himlen vid og havet nærmest uende-

ligt, giver man sig tid til at lytte til de små. Vi 

haster indenfor. Vi kan ikke vente.

Harboøre Skole og Børnecenter er en af 

Lemvig Kommunes syv folkeskoler. Skolen er 

som nævnt beliggende i Harboøre, der er en 

by med ca. 1.600 indbyggere.

Skolen drives efter landsbyordningen, som 

er en fælles institution bestående af børne-
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Af Eiler Jensen

VOX står der på en skulp-

tur ved Harboøre Skoles 

indgang, og man tænker 

straks, at det handler om, 

at børnene bliver hørt – 

det gør det også, men 

skolen er på landsbyord-

ning, og VOX hentyder til 

at vokse.
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have, SFO og skole. Derudover er der både i 

børnehave og skole en specialafdeling, som 

arbejder tæt sammen med almenafdelingen. 

Skolen er opdelt i tre afdelinger: Indsko-

ling 0.-3. årgang, mellemtrin 4.-6. årgang og 

overbygning 7.-9. årgang. 

Specialafdelingen er ligeledes opdelt i Y-

indskoling, Y-mellemtrin og Y-overbygning. I 

afdelingerne er der en udstrakt grad af selv-

styre.

Pr. august 2017 er de ca. 260 børn på Har-

boøre Skole og Børnecenter fordelt således: 

184 elever går i den almene skoledel, 42 ele-

ver går i specialafdelingen i skoledelen og 37 

børn i børnehaven. Der er endvidere indskre-

vet 49 børn i SFO’en. Der er ca. 60 ansatte på 

Harboøre Skole og Børnecenter.

Benyttes af alle

Harboøre Skole og Børnecenter forventer i 

skoleåret 2017/2018 at blive certi#ceret som 

en DGI-børnehave og DGI-pro#lskole. Skolen 

samarbejder tæt med Harboøre Centret, som 

er rammen om idrætsundervisningen og sko-

lemad.

Det pædagogiske læringscenter er nyligt 

istandsat, og man #k i den sammenhæng bil-

ledkunstneren og streetartisten HuskMitNavn 

til at foretage de billedmæssige udsmyknin-

ger, hvilket har givet rummet et smukt, legen-

de og indbydende præg. 

Læringscentret er endvidere stort, lyst og 

venligt. Der er gjort meget for at ”lokke” 

børn til – ikke mindst med elevfremstillede 

udstillinger om bøger, børnene har læst. Da vi 

besøger skolen, er der netop en #n udstilling 

om Katrine Marie Guldagers dejlige bøger om 

pigen, der bor i et vandtårn, frøken Ignora.

Der gøres meget ud af udstillinger i øvrigt, 

Der er ikke mange timers bemanding, men 

meget klares ”på gangene”, da skolen ikke 

er stor og økonomien beskeden. Det pæda-

gogiske læringscenter benyttes af alle, og der 

er altid åbent. 0.-6. klasse har en fast biblio-

tekstime om ugen.

PLC-vejlederen, Britta Kruse, kender alle 

børn ved navn, gør meget ud af hver enkelt 

og forsøger på kreativ og målrettet vis at få 

alle til at læse f.eks. ved at lokke med bøger 

om fritidsinteresser, tegneserier m.v. Ikke bare 

bøger, hun i forvejen ved, de læser, men hun 

bestræber sig også på at få eleverne til at gå 

nye veje.

Mange tosprogede

Læringscentervejlederen har i øvrigt et vel-

fungerende samarbejde med skolens læse-

vejleder, hvilket giver en udbredt $eksibilitet 

i forbindelse med at styrke elevernes lyst til 

læsning.

Udover at der er specialelever på skolen, er 

der ligeledes en del elever med østeuropæisk 

herkomst og andre, som er svage læsere, og 

til glæde for disse elever har skolebiblioteka-

ren skabt en læsermæssig inspiration ved at 

stille nogle af letlæsningsbøgerne på hylder 

i stedet for i ”bladre-kasserne”, så børnene 

kan tage en ”rigtig” bog fra hylden. 

Blind date med en bog
Harboøre Skole blev en af andenpræmievinderne i dysten om at blive Årets Pædagogiske Læringscenter 2018.

PLC-vejleder Britta Kruse 

kender alle børn ved navn, 

gør meget ud af hver en-

kelt og forsøger på kreativ 

og målrettet vis at få alle til 

at læse f.eks. ved at lokke 

med bøger om fritidsinte-

resser m.v.


