
På Egebjergskolen i Horsens Kom-
mune er den overordnede målsæt-
ning for PLC at få børn til at læse. 
For at nå det mål, har man taget 
mange midler i brug, blandt andet 
en alternativ bogopstilling, læse-
kroge, BookTalks, Blind Date med 
bøger, børnevalg og forskellige 
udstillinger – eleverne er engage-
ret i det hele.

Egebjergskolen ligger i Egebjerg, som er en 

lille landsby nord for Horsens. Når man har 

været smøren igennem, er man vist ikke i tvivl 

om, hvor man er.

Det er en rigtig hyggelig, skønt uensar-

tet skole, som tydeligvis har udviklet sig ved 

knopskydning igennem årene. Skolens over-

ordnede PLC-målsætning er at få børn til at 

læse.

Det er da også formålet med Børn & Bø-

gers besøg på skolen; at høre om og se, hvad 

PLC byder på af læsefremmende aktiviteter, 

som har været dette års tema for nominering 

til Årets Pædagogiske Læringscenter.

Vi bliver modtaget af skolens PLC-vejlede-

re Inge Vestergaard og Trine Vad, som tydelig-

vis har ventet os og som tager venligt imod. 

Personalet på PLC består ud over PLC-vejle-

derne af biblioteksmedhjælper Susan Gedik, 

der også kommer til stede under besøget.

Det samme gør skolens leder, Bjarne Schu-

richt, der lige vil fortælle, hvor meget han 

værdsætter arbejdet på PLC, og hvor stolt 

han er af det, medarbejderne med få midler 

har fået bygget op. Derfor er det for ham et 

prioriteret område.

Tildelingen af timer er da også god. Til den 

ene vejleder på PLC er der fem bibliotekstimer 

plus fem medietimer (håndværk, design og 

billedkunst). Den anden vejleder har 20 timer, 

som blandt andet også omfatter Aula, medier 

og SkoleTube.

Hygge er et nøgleord

Biblioteket, PLC, er åbent i hele skoletiden, og 

selv om stedet er uhensigtsmæssigt beliggen-

de og nemt kan bruges som gennemgang, 

er det et rum, der er fuldt af behagelig ro til 

fordybelse.

Rummet er egentlig et ældre rum, men 

ved hjælp af de små skridts politik, har man 

langsomt fået det renoveret, så det fremstår 

velindrettet og hyggeligt – og hygge er et 

nøgleord i forbindelse med dette PLC.

Der "ndes f.eks. læsekroge, der er et ny-

indrettet udendørs areal, som eleverne hjæl-

per med at vedligeholde. Her "ndes både 

borde, bænke og plantekasser.

Alle elever har i princippet en time om 

ugen på biblioteket. Endvidere deltager ele-

verne i at gøre rummet indbydende og hyg-

geligt i form af udstillinger m.m. i forbindelse 

med højtider. Desuden "ndes her vægud-

smykninger i form af dekupager udformet af 

gamle, kasserede bøger. 

På væggen er der desuden til mellemtrin-

net en Blind Date med mulighed for eleverne 

for at vælge en indpakket og derfor ukendt 

PLC på Egebjergskolen 

er stort og trods gen  nem-

gangssted hyggeligt ind-

rettet med hyggekroge, 

arbejdspladser og indby-

dende, alternativ bogop-

stilling og udstillinger, 

der lokker eleverne 

til at læse.

Af Eiler Jensen

PLC med ro til 
Børn & Bøger har besøgt Egebjergskolen, der blev en fornem andenpræmievinder i dysten om 
at blive Årets Pædagogiske Læringscenter.
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bog at læse for efterfølgende at udtale 

sig/skrive om den. Når man har valgt en 

bog, fanger bordet – den skal læses.

Alternativ bogopstilling

Med hensyn til bogbestanden er bø-

gerne sat alternativt op, så de er lette 

at "nde rundt i. Bøgerne er derfor også 

meget nemme at sætte på plads, det 

ordner eleverne selv.

Rigtig mange af bøgerne er opstillet 

med forsiderne fremad og byder sig til. 

Det meste fysiske faglitteratur – undta-

gen for de mindste – er kasseret. Den 

øvrige faglitteratur "ndes på nettet. Et 

værksted til foldebøger er blevet meget 

populært.

Der har de seneste år været følgen-

de tiltag på biblioteket; der er ”opfun-

det” et kassesystem efter genrer og se-

rier. For indskolingen har man indrettet 

læsekasser efter niveau. Hvor bøgerne 

tidligere var inddelt efter LIX- eller LET-

tal, er de nu indrettet efter farver, der 

angiver sværhedsgraden.

På en loftsbjælke kan man se, hvil-

ken gruppe bøger, man er i færd med 

at nærme sig. Her er der ved indgan-

gen til afdelingerne skiltet med YOUNG 

ADULTS for udskolingen, TWEENS for 

mellemtrinnet og TROLDEPUS for ind-

skolingen. Der er også skiltet ved afsnit-

tet for FAGBØGER.

Skiltene er små kunstværker i sig 

selv, formet som de er af eleverne selv 

med "gurer på fotogra"er.

Mange måder at lokke på

Med hensyn til læsearrangementer 

"ndes f.eks. indtalte video-BookTalks, 

egentlige BookTalks, som bare optages 

imens, så de kan bruges igen på et se-

nere tidspunkt.

På 5. årgang skriver eleverne lyd-

rette bøger til eleverne på 0. årgang. 

Der appelleres til, at eleverne læser en 

klassiker.

På 7. årgang anmelder man bøger 

for hinanden, ligesom der arrangeres 

højtlæsning eller quiz eller andet, ind-

skolingen og udskolingen modtager un-

dervisning i bibliotekskundskab.

På PLC opstilles der endvidere pro-

dukter, som er udskolingselevernes ar-

bejder med værklæsning.

I forbindelse med tiltag på bibliote-

ket – og i samarbejde med de kreative 

fag – "ndes f.eks. en af 6. klasserne 

udarbejdet vejviser, der viser hen til for-

skellige destinationer, f.eks. Hogwarts.

Der "ndes en pejs, som er bygget af 

bøger. Der "ndes desuden forskellige 

rum i form af rejse-rum. I et hjørne af 

biblioteket er der planlagt et avislæs-

ningshjørne, idet man påtænker at op-

rette et abonnement på Børneavisen.

I det hele taget bestræber man sig 

på i PLC at skabe gode rum for fordy-

belse. Stedet må gerne være et sted for 

afhjælpning i pressede situationer.

Glade og stolte elever

På skolen er der også en del kulturelle 

arrangementer. F.eks. søger man at få 

besøg af en forfatter en gang om året. 

Seneste besøg var forfatteren Thorstein 

Indretningen med hyggekroge, bøger, der er til at !nde rundt i og udstillinger, der 

lokker til f.eks. at læse klassikere, giver lyst til at læse og til at slå sig ned og blive 

lidt længere.

 med ro til fordybelse
ev en fornem andenpræmievinder i dysten om  
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