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Horsens Byskole har tre afdelinger, der ligger 

på hver sin adresse: Fussingsvej, Kildegade og 

Lindvigsvej. Skolerne har fælles ledelse og en 

lokal afdelingsleder på hver af de tre skoleaf-

delinger.

Skolen på Fussingsvej 6, hvor Børn & Bø-

ger har en interviewaftale med PLC-vejleder 

Lisbeth Møller, er den største af de tre afdelin-

ger, og bygningerne er nye med "ot arkitektur 

og inspirerende læringsmiljøer.

”Fesen lige ind” på lystavlen

Der er satset på ny teknologi med smart-

boards i alle lokaler og trådløst netværk over-

alt på skolen. 

Udskolingen for Horsens Byskole er place-

ret her, og for at kunne skabe et inspirerende 

undervisnings- og ungemiljø er der bygget 

en helt ny "øj, der blev taget i brug i august 

2012.

Der er liv og aktivitet omkring den store 

trappe, som fører til førstesalen, hvor skolens 

PLC ligger. For at få mulighed for at opleve 

PLC med børn og Lisbeth Møller i aktion har 

Børn & Bøger fået lov at være ”"ue på væg-

gen”, mens der er elever på besøg.

Børnene er levende optaget af det, de 

får vist ”på lystavlen”, mens de sidder og er 

opmærksomme og fordybede på den store 

læsetrappe, der fungerer som pladserne i et 

auditorium.

Så snart undervisningen er forbi, er de 

imidlertid rundt i hele det pædagogiske læ-

ringscenter, for alle børn kommer her med et 

formål – de har noget, de skal #nde eller af-

søge på PLC. 

Læsetrappens hemmelighed

Udenfor PLC, på balkonen ovenfor den store 

trappe, er der tomt. Det kommer ikke til at 

vare ret længe, for det er meningen, at der 

skal være afskærmede arbejdspladser for mel-

lemtrinnet her, for det er mest dem, der søger 

herop, og lige nu venter man på møbler.

Begejstring og initiativ
På Horsens Byskole, afdeling Fussingsvej, lægger PLC lunter ud, så der kan gå ild i folk – her brænder man for arbejdet.

Af Anette 

Grønholt Andersen

PLC-vejleder, koordinator 

og læringsvejleder Lisbeth 

Møller viser elever en ny 

digital læringsportal. Be-

mærk slangen i baggrun-

den; hver cirkel fortæller 

om fem timers læsetid.
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Lisbeth Møller brænder af begejstring, 

handlekraft og initiativ, og hun lægger ”lun-

ter” ud, så der kan gå ”ild” i folk, i begej-

string og initiativ, hver gang elever eller kol-

leger kommer forbi.

Arealet over trappen har huset fagbibliote-

ket, men det er udfaset i takt med, at netsøg-

ning tager over.

Lisbeth Møller har arbejdet i fem år på sko-

len på Fussingsvej og tidligere på Kildegade, 

men vil helst være, hvor der også er udskoling.

PLC har åbent de "este frikvarterer, og Lis-

beth Møller er der altid i den første del.

Hvis der er elever, der gerne vil være der 

selv, kan man ofte få en aftale. I PLC er der 

fokus på fordybelse, her er altid oplevelser og 

forandringer, og der sker altid noget nyt.

Skolen har en højtlæsningskonkurrence, 

hvor hver klasse fra 2.-6. klasse #nder en vin-

der; det skal være den, der fremlægger bedst 

og virker mest overbevisende.

Det viser sig, at læsetrappen inde i PLC 

gemmer på en hemmelighed. Bagsiden er be-

klædt med et stort og farvestrålende banner, 

der gør reklame for naturvidenskabsfestivalen, 

men under banneret er der hemmelige huler, 

hvor børn kan gemme sig – det er der nogen, 

der har gjort, for der er indrettet en lun rede 

med tæpper, puder og bøger derinde.

Vejleder og PLC-koordinator

Lisbeth Møller har en meget bred kontakt-

"ade; foruden at være PLC-vejleder og -ko-

ordinator er hun også læringsvejleder for kol-

legerne. Det skaber en synergieffekt, og det, 

at hun også er på PLC, hvor alle kommer igen-

nem, gør, at hun er meget tilgængelig og har 

mulighed for at være meget "eksibel. 

- Min dør står altid åben, siger hun smi-

lende.

Der er faste møder med afdelingens vice-

leder, og arbejdet på PLC er organiseret i et 

fjortendagsskema. Hun har ufatteligt mange 

jern i ilden og er derfor nødt til at prioritere sin 

tid. Er det 6. årgang med sats på Cooperativ 

Learning, "erfaglighed eller overgang til ud-

skoling, der skal være fokus på?

Lisbeth Møller går aktivt ud og understøt-

ter både indsats i klasserne og ser på, hvad 

der er brug for, helt konkret og meget prak-

sisorienteret. Hun har syv lektioner til koordi-

nering og syv lektioner til vejledning – og er 

klasselærer.

PLC vil gerne gøre en indsats for udsko-

lingsklasserne, det kunne f.eks. være hjælp til 

læsetræning og rundvisning på PLC. Skolen 

har en bred satsning på læsning, blandt andet 

med læsebånd hver dag.

PLC præsenterer nye materialer, det er 

digitale materialer fra Clio, der lige nu er på 

skærmen. Når børnene præsenteres for nye 

materialer, kigger lærerne med, og på den 

måde kommer tingene i spil. 

Der er begrænset tid til undervisning på 

PLC. 0.-4. klasse kommer fast hver 14. dag, 

tring og initiativ hersker
skole, afdeling Fussingsvej, lægger PLC lunter ud, så der kan gå ild i folk – her brænder man for arbejdet.

Inde i læsetrappen i PLC 

gemmer der sig under et 

stort og farvestrålende ban-

ner en hemmelighed; der er 

indrettet en lun rede med 

tæpper, puder og bøger 

derinde, hvor børn kan 

hygge sig med en god bog. 


