
Fremmer læselyst trods 
PLC er stedet, hvor eleverne skal opholde sig, læse og arbejde, så det skal være et rart sted at være.

På Herstedlund Skole i Albertslund 
Kommune har man taget mange 
metoder i brug, blandt andet om-
organisering af PLC, for at fremme 
læselysten hos skolens elever, som 
består af en meget blandet gruppe 
med mange forskellige kulturelle 
baggrunde.

Herstedlund Skole opstod som en fugl Fønix 

af "asken" fra skolerne Hyldagerskolen og 

Vridsløselille Skole i 2011, der dengang blev 

nedlagt.

Herstedlund Skole er en større skole med 

henved 750 elever og med en andel af tospro-

gede elever på ca. 40 procent. I det hele ta-

get synes skolens elevgruppe at komme fra to 

meget forskellige sociale lejre.

Dels er der gruppen af tosprogede, hvoraf 

mange nationaliteter er repræsenteret, og 

dels er der de meget resursestærke og hoved-

sageligt etnisk danske familier.

Vi modtages på skolens PLC af PLC-vej-

leder Line Blaabjerg Jensen, som har både 

kaffe, smil og meddelsomhed parat, og snart 

følges hun op af sin kollega, PLC-vejleder Ja-

kob Ky Schønemann.

Skolens leder Søren Hald og Albertslund 

Kommunes PLC-konsulent Maike Rubenkamp 

ankommer også for lige at fortælle, hvor me-

get de begge værdsætter den indsats, PLC 

gør for at fremme læselyst på skolen. 

Der arbejdes med omorganisering

PLC er et stort og åbent rum, hvor der i øvrigt 

er rig mulighed for at komme, idet det er be-

mandet i hele skolens åbningstid. Bemandin-

gen er god med de to PLC-vejledere.

PLC har de senere år arbejdet på at mo-

dernisere stedet, og vejlederne har i høj grad 

selv været i arbejdstøjet.

I forbindelse med omorganiseringen af 

rummet er der tyndet meget ud i bestanden 

af især fagbiblioteket, der i øvrigt er !yttet til 

et forsænket område i forhold til det centrale 

område.

I det hele taget er der rokeret rundt på 

såvel materialer som møbler, så der er skabt 

arbejdsrum og hyggerum, med behagelige 

sofaarrangementer. På en stor hems er der 

indrettet hyggelige områder for indskolingen. 

Der arbejdes stadig på at færdiggøre projek-

tet helt.

Line Blaabjerg Jensen siger:

- Det, vi ønsker os, er, at børnene skal 

være her i længere tid end i bare én lektion ad 

gangen. Vi foretrækker, at de er her i mindst 

to lektioner, fordi vi gerne vil etablere lærings-

aktiviteter og -forløb.

- Vi arbejder f.eks. med en app, der hed-

der Puppet Pals. Det er et digitalt dukketeater, 

som giver mulighed for at arbejde med ap-

pens temaer og dukker og for selv at kunne 

lægge baggrunde og $gurer ind.

PLC på Herstedlund Skole 

er stort og velindrettet, og 

i forbindelse med en om-

organisering er der skabt 

arbejdsrum og hyggerum 

med behagelige sofaar-

rangementer, ligesom der 

er et utal af udstillinger 

m.v.

Af Eiler Jensen
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Forskelligartede aktiviteter

På skolen har man erfaring med, at det 

har betydning, at eleverne ikke bare 

kommer på PLC for at låne en bog og 

så ud igen, men at de opholder sig der 

og både læser og arbejder.

- Vi kan se, at det har en virkning på 

deres læselyst, og at de bliver inspireret 

til at læse videre, fortæller PLC-vejleder-

ne.

I det hele taget ligger læsningen og 

læseaktiviteter PLC-vejlederne stærkt 

på sinde, ikke mindst på grund af den 

stærkt divergerende elevgruppe.

Det er en stor læsermæssig udfor-

dring, at så mange elever med anden 

baggrund end dansk kommer fra læse-

svage familier. F.eks. er der for mange 

elevers vedkommende slet ingen tradi-

tion for højtlæsning, den påhviler alene 

skolen.

Skolen deltager endvidere i det kom-

munale projekt Bolsjelæsning, som gen-

nemføres i samarbejde med folkebiblio-

teket. Det er en kvantitetsøvelse, hvor 

det handler om at læse mest muligt. 

I frikvartererne tilbydes i øvrigt 

blandt andet yoga og mindfullness. I 

det kommende skoleår vil man oprette 

en læsepatrulje og sammensætte hold, 

som kan tale sammen om litteraturen, 

også de, der er gode læsere.

På PLC ses !ere udstillinger af ele-

vernes arbejder. I reolerne er mange bø-

ger opstillet med forsiderne udad.

Målrettede læseforløb

Der er endnu ikke noget endeligt over-

blik over, hvor meget den nye indret-

ning har øget udlånet. 

På forespørgslen om, hvordan det 

ser ud med læsning ved hjælp af e-

bøger, lyder det: E-bogen i Superbogen 

benyttes meget, og alle har let adgang 

til at kunne e-læse, men det er meget 

forskelligt, hvem der foretrækker e-

læsningen og læsning i den fysiske bog. 

Der spores dog ingen dalende interesse 

for den fysiske bog.

Man kan i øvrigt også a!ægge PLC 

et digitalt besøg, nemlig på Unique 

knowledge, som er en del af PLC. Her 

kan man læse anmeldelser af de ny-

este bøger, se videoer og forslag til 

forløb om f.eks. matematik, dansk og 

fysik/kemi. Man kan også $nde ma-

terialer om f.eks. dysleksi og meget 

mere. 

Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentre og dermed også 

Børn & Bøger har i år særligt fokus på 

læsefremmende aktiviteter, og vi spør-

ger derfor, hvad de særligt kan frem-

hæve i den forbindelse. 

- I forløbet med børn, har vi gen-

nemført målrettet undervisning med 

læseforløb for at styrke læselysten, sva-

rer PLC-vejlederne og tilføjer:

- Til dette har vi haft god tid til for-

beredelse, gennemførelse og evalu-

ering. Det har været gennemført i $nt 

samarbejde med lærerne, og det har 

selyst trods udfordringer
PLC er stedet, hvor eleverne skal opholde sig, læse og arbejde, så det skal være et rart sted at være.

På den store hems over det egentlige PLC-rum er der blevet indrettet hyggelige 

områder for indskolingen med indbydende bogopstilling, gulvtæpper, bogstaver 

nedfældet i gulvet og plads til børnenes tegninger.

LC-rum er der blevet indrettet hyggelige
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