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Sam-skabelse 
 
Kl. er ni torsdag morgen på biblioteket i Kirke Hyllinge. En gruppe små borde er sat op i den 
ene ende af biblioteket. Der er dækket op med mormorstel og kaffekopper ved bordene og på 
et stort bord venter en overdådig brunchbuffet med lokale råvarer. Scenen er sat til 
opsamlende møde med Lejres korps af frivillige oplæsere i daginstitutioner, en håndfuld 
pædagogiske medarbejdere og repræsentanter for biblioteket og sekretariatet i kommunen, 
som koordinerer ordningen. Omkring 10 oplæsere er ankommet, snakken går og der fyldes i 
kopperne og på tallerknerne. Alle de fremmødte er kvinder, ikke helt unge og mange med et 
arbejdsliv som lærer eller pædagog bag sig. De har savnet kontakten med børnene i 
dagligdagen og har derfor reageret, da kommunen søgte efter frivillige ’læseheste’ som de 
kaldes. Alle læseheste har over nogen måneder været i aktion de første gange, og nu er tiden 
kommet til at samle op, evaluere og justere.  

Koordinator Kari fra sekretariatet beder læsehestene dele erfaringer en ad gangen. Der 
fortælles ivrigt. Stemningen er god og for de fleste har det været en rigtig positiv oplevelse 
med mange små, søde og sjove fortællinger fra ’felten’. Højtlæsning i en edderkoppegynge og 
på tæpper på legepladsen i det gode vejr, slåskampe om at sidde tættest på læsehesten, 
bøger som røg en tur i vandbaljen og en lille dreng, som bare gerne ville ae læsehestens arm, 
mens der blev læst op. I afprøvningen af ordningen har det været helt op til læsehest og 
institution at aftale, hvordan ordningen skal fungere og mange forskellige modeller har været i 
spil. Set i bakspejlet er læsehestene enige om, at det har fungeret bedst med et mindre antal 
børn og med personalet tæt inde over både planlægning, indhold og udvælgelse af børn, som 
har behov for lidt ekstra støtte til sprogudvikling. Med et godt samarbejde med personalet som 
fundament, er der til gengæld ikke tvivl hos læsehestene om, at ordningen virker efter 
hensigten. Børnene virker til at nyde og vokse med det nære og det basale; simple ord, 
gentagelser, at rime og remse og tale om historien, som har været læst op.  

De pædagoger, som er tilstede, fortæller, at også de lægger vægt på god koordinering og 
nogen har savnet information om ordningen. Andre nævner, at tiden i hverdagen til at tage 
godt i mod en læshest kan være knap. Men pædagogerne er ikke i tvivl om potentialet for, at 
nogen børn kan blomstre op sprogmæssigt i det lille intime rum, som kan skabes med en 
læsehest. Ordningen skal bare lige finde sinde ben. Det er for tidligt for dem, at sige noget om 
ordningens effekt på børnenes sprogudvikling. En fast ansvarlig i hver institution kan nok gøre 
det nemmere konkluderes der. Og det bedste er, hvis også forældrene inddrages, og der kan 
skabes sammenhæng til hjemmet med fokus på udvikling af gode læsevaner.  

Erfaringerne med læsehestene tages med tilbage til den brede alliancegruppe for det samlede 
collective impact initiativ, som den lille pilotordning er del af. Som ét blandt mange 
forskelligartede tiltag, hvor afprøvning af nye samarbejdsformer for at skabe bedre trivsel for 
børn og unge er i centrum. Læsehestene er et skole-eksempel på, hvordan pædagoger og 
frivillige søger at sam-skabe et nyt tilbud. Potentialet er tilstede, og på sigt kan der måske 
skabes positive forandringer for og med børnene og udløses mere tid og overskud i hverdagen 
for personalet. Men det er ikke et quick fix. Det kræver vilje og rum til at afprøve nye veje, til 
konstant dialog og justeringer hen ad vejen i forhold til roller og ansvar – og det griber dybt 
ind i kerneopgaver og selvforståelser. Derfor er det helt centralt, at få spredt og drøftet 
erfaringerne i den brede kreds af aktører, som lægger de store linjer.  


