
PÆDAGOGISKE 
LÆRINGSCENTRE
INSPIRATION TIL INDRETNING OG INVENTAR

TJEK BILLEDE I SE



SKOLENS INNOVATIVE, FORMIDLENDE OG 
PÆDAGOGISKE KRAFTCENTER
De pædagogiske læringscentre har mange opgaver. Derfor står vi parate til at hjælpe med gode råd og vejledning 

til indretningen af dette spændende område. I denne brochure finder du udvalgte tips og ideer til indretningen.

Kirsten Brandt 
Jørgensen er 
uddannet indret-
ningsarkitekt og 
har arbejdet med 
biblioteksindret-
ning siden 1986. 
Hun har været 
med til at indrette 
adskillige nordiske 
biblioteker igen-
nem årene.

Camilla Larsen 
er uddannet 
på Danmarks 
Designskoles 
linje for møbel- og 
rumdesign. Hun 
har stor erfaring 
fra internationale 
biblioteksprojekter 
og er efterspurgt 
som inspirator i 
bibliotekskredse i 
Norden.

Unni Iwanczuk 
er uddannet ved 
Kunstakademiets 
Arkitektskole 
indenfor Rum og 
Design. Hun har 
tidligere arbejdet 
med ombygning 
af skoler og har 
erfaring med både 
danske og interna-
tionale biblioteker.

Vores mål er at finde den bedste samlet løsning for alle brugere af læringscentret

LÆRINGSCENTRETS ROLLE

Det pædagogiske læringscenter 
spiller en central rolle i forhold 
til elevernes læring og trivsel 
og skal understøtte og inspi-
rere både elever og lærere og 
samarbejdet mellem skolens 
ressourcepersoner.

Læringscentret skaber overblik 
over tilgængelige ressourcer 
(bøger, medier, IT-udstyr) og 
lærerne støttes i deres plan-
lægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisningen. 
Derudover skal det pædago-
giske læringscenter have fokus 
på og holde sig opdateret med 
de nyeste digitale medier, 
undervisningsmetoder og 
læring samt den nyeste viden 
om målrettet uddannelse.

Kontakt vores arkitektteam når det handler om nyindretning eller forandring 
i læringscentret. Vi skaber individuelle indretningsløsninger i tæt samarbejde 
med jer og hjælper gerne med ideer til hvordan inventar kan genanvendes 
eller opdateres. 

“

“

Stine Olund 
Hammer er 
uddannet ved 
Kunstakademiets 
Designskoles 
linje for møbel- og 
rumdesign. Hun  
har de seneste 
år arbejdet med 
konceptudvikling, 
indretningsdesign 
designdetaljering 
samt materiale, 
lys og farve rådgiv-
ning.



Frist eleverne! Sørg for udstillingsområder til de forskellige aldersgrupper til udstilling af bl.a temaer, projekter, faglitteratur, spil og 

meget mere - inspirer dem til at prøve noget nyt!

INSPIRATION

Maria podier er til mere end bare udstilling
De kan også bruges som krybbe og siddeplads - enkle og funktionelle.

Labyrinth boghylde 
Indbyder til quick-picks og 
er ideel til opbevaring og 
eksponering af  bøger og 
temaer.

Emma bogbord 
Fang læsernes opmærksomhed 
med attraktiv og lettilgængelig 
dobbelt-sidet “bogbord” til front-
eksponering af bøger.

Showit display elementer 
Kombiner elementerne for at skabe temaområder med bøger og objekter, som tiltrækker eleverne.



Et billede siger mere end 1000 ord. Både store og små børn stimuleres til at læse mere, når historien suppleres med billeder. Nem 

tilgang til et bredt udvalg af billedbøger er derfor vigtigt på ethvert pædagogisk læringscenter.

BILLEDBOGSMEKKA

Boomerang Plus 
Indbyd til læsning med dobbelt-
sidet “bogbord”, som også fås i 
Mini version.

Anette Plus 
Lille, rummelig billedbogskrybbe til de 
yngste brugere af skolebiblioteket.

Box 2 billedbogskrybbe med masser af rum til display og opbevaring
Box fås i tre forskellige størrelser og er bare én af vores mange billedbogskrybber.

Kundetilpasset rund trækrybbe med siddeplads
Udover vores standard krybber tilbyder vi vores ekspertise indenfor kundetilpasset møbler.

60/30 stålreol med krybber og skråhylder
En alsidig reol, som kan bygges i flere niveauer, så den kan tilpasses alle størrelser

Børnebord Plus
Dobbeltsidet børnebord til både leg, 
læsning og praktisk opbevaring og 
udstilling af børnebøger.



DET SKAL VÆRE EN LEG ....

Mød Elna, Elof og Leopold 
En slidstærk møbelkollektion til eksponering og opbevaring af billedbøger.

... at lære. Eleverne kan slippe fantasien løs, når der skal hentes bøger på biblioteket. Lav zoner og miljøer til de forskellige alders-

grupper og evt. til højtlæsning, så eleverne bliver inspireret til både at læse og være kreative - og samtidigt have det sjovt!

Proust lænestol og kundetilpasset træreol med krybber
Eventyrlig lænestol til højtlæsning kombineret med små puder.

60/30 rund stålreol 
Vores alsidige reolløsninger åbner op for mange designmuligheder.

Specialdesignet børnemiljø med plads til mange børnebøger
Indbyder til både hygge og leg.

Jumbo podier
Jumbo er en alsidig serie og fås i tre 
højder, som kan bruges som bord, podie eller 
ståbord. Der hører også en skammel til sættet.



Quattro medietårn til alle aldersgrupper
Fås i tre størrelser, med/uden hjul og 
er ideel til fronteksponering i mange niveauer.

Vis det frem! Det er bevist, at bøger og andre materialer, som bliver fronteksponeret bliver mere udlånt. Vis så mange forsider som 

muligt og frist børnene til at finde en spændende bog og gå på opdagelse.

FRONTEKSPONERING

Fang opmærksomheden med dekorativ eksponering
Egnet til bøger i både mindre og større format og kan både 
anvendes fritstående eller monteret på væg.

Display med Colorit eksponerings- og opbevaringsbokse
Skaber et farverigt og interessant fokuspunkt mellem bogudstillingerne.

On a bare twig - On a green twig
Byg selv eller bestil et komplet træ til udstilling af bøger.

Labyrinth bogtårn
Kan bruges til både eksponering og opbevaring.

Colorit Wave eksponeringsholder
Farverig holder til både bøger og brochurer.



UDNYT PLADSEN BEDST MULIGT
Stationære eller flytbare møbler? Stationære møbler bruges ofte når der er meget materiale, som skal fordeles på hylderne. Flytbare møbler er 

ideelle, hvis man ikke har meget gulvplads i selve biblioteket og er nødt til at omrokere ved samling af en større gruppe elever.

Mobil og fleksibel siddetrappe på hjul
Fungerer både som siddeplads og til opbevaring.

Frontline træreol og Quattro medietårn - begge med hjul
Mobile enheder, som kan flyttes efter behov.

60/30 stålreol med krybber og hjul
Skaf hurtig plads til en gruppe elever ved omrokering af møbler.



STUDIEPLADS

Praktisk studiebord Readalot Plus   
Selve arbejdsbordet kan reguleres i flere højder.

Shhhhh....  Det er vigtigt, at den enkelte elev har den nødvendige plads til at studere - både selv, i grupper og til lektiecafé. Sørg for 

arbejdsborde i den rigtige højde og behagelige stole placeret tæt på bøgerne og andet nødvendigt arbejdsmateriale. Zoner med bløde 

sofaer og stole indbyder til ro og fordybelse - en nødvendighed i den travle hverdag.

Studiepladser for alle
Arbejdsplads med god belysning og roligt miljø er vigtigt for alle elever.

Afslappende miljø med plads til fordybelse 
Skab områder, hvor man kan trække sig tilbage og fordybe sig i den eventyrlige fantasiverden eller matematikkens komplekse univers.

Sid højt eller stå op
Studer alene eller lav gruppearbejde omkring højbordet.



RUM-I-RUM
Luk alt andet ude! Eleverne kan have brug for at trække sig tilbage i deres eget rum, enten for at læse, studere, lytte eller være kreative. 

Skab et pusterum i en travl skoledag, hvor de har mulighed for at fordybe sig og være sig selv.

Frontline reol med indbygget siddeplads 
Omdan en almindelig reol til en læsehule.

Cocoon vertikal - fås med Bluetooth og Sonus Sound Shower
Sæt dig ind, tilkobl din smartenhed og musikken spiller lige der, hvor du sidder.

Luna lydstol - til aktiv lytning eller afslapning
Lyt til en lydbog eller musik - lyden bliver inden-
for og forstyrrer ikke andre brugere i biblioteket.

Cocoon Media-Lounge - lav små rum i det store rum 
Lav et læsehjørne til de yngre brugere eller et lukket 
studiemiljø til gruppearbejde til de ældre elever 
(mål: B2808 x D1815 x H2100 mm).



DIGITALE BIBLIOTEKSPRODUKTER
Digitale biblioteksprodukter - gør det sjovt at lære. De digitale medier er kommet for at blive og det er derfor vigtigt at gøre børn 

fortrolige med digitale løsninger. Digitale plakater, interaktivt gulv og Audiofaktor er nogle af de digitale produkter, vi tilbyder i 

samarbejde med Redia.

Digital plakat med mange funktioner
Kan bruges til information om aktiviteter, nyheder og temaer.

Interaktivt gulv
Leg, lær og vær aktiv - alting på samme tid.

Få børnene med ind i musikkens verden med Audiofaktor
Audiofaktor er et mixing program der omdanner musik til et visuelt interaktivt univers, hvor man kan skabe sin egen musik.



ARBEJDSPLADS
Kom tæt på eleverne.  Det er vigtigt, at de ansatte har et åbent, indbydende miljø og er nemme at komme i kontakt med. Åben 

kommunikation er også vigtig og der skal være plads til både vejledning og sparring omkring arbejdspladsen, som er indrettet med 

funktionelle og ergonomiske møbler.

Push & Pull bogvogn
Brugervenlig, alsidig og ergonomisk med greb fra begge sider.

Højdejusterbar InfoPod skranke
Størrelsen giver gode adgangsforhold for ansatte og elever.

Højdejusterbar modulopbygget Concertina skranke 
Den lidt større skranke giver god plads og fungerer både som informationsskranke og som arbejdsplads.
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Vores webshop www.eurobib.dk tilbyder hurtig og nem adgang til en bred vifte af møbler og tilbehør, som passer ind i skolemiljøet. Disse 

produkter, med deres legende design, gennemtænkt funtionalitet, klare farver og robust konstruktion, er lavet med øje for bibliotekets 

brugere (børn såvel som voksne) og miljøet.

WWW.EUROBIB.DK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1, DK-6670 Holsted 
Tel. +45 76 78 26 11, bci@bci.dk
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

Halland Plus bogvogn
En smidig og slidstærk bogvogn med to flytbare hylder.

Book Tower, et fritstående tårn på sokkel/hjulplade
Dette tårn har mange muligheder for display og opbevaring.


