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Faglig Fredag på BogForum 
i år præsenterer BogForum det nye 

tiltag Faglig Fredag, hvor den faglige 

litteratur er i centrum for derved at  

tiltrække flere fagpersoner som 

pædagoger, skolelærere og skole- og 

folkebibliotekarer til bogmessen. med 

det nye initiativ vil BogForum øge fokus 

på de faglige bøger og debatter og 

dermed tiltrække flere faggrupper, når 

messen afholdes d. 7.-9. november 2014 

i Bella Center. 
Faglig Fredag er bygget op om to  

seminarer under emnerne ”inklusion” 

og ”Fokus på børnelitteratur og  

læsevaner” og består af en foredragsdel 

i auditorium samt en mere praktisk 

hands-on del på selve messen. del-

tagerne kan opleve Bent madsen og 

Charlotte Brønsted fra inklusionsa 

kademiet, Lene Jørgensen, Heidi stæhr 

og Pernille Brahms fra Børnehuset 

Lunden, naja Frost Friis fra Lindevangs-

skolen, stine reinholdt Hansen fra 

Center for Børnelitteratur, Kirsten Jordal 

& merete Flensted Lausten, merete 

Brudholm og Helle dyhr Fauerholdt. 

Læs mere om Faglig Fredag og se det 

fulde program for de to seminarer på 

www.bogforum.dk/faglig-fredag

ProjektApp.dk klar til brug
med midler fra Kulturstyrelsen er det 
nu muligt at tage et nyt spændende og 
gratis værktøj i brug. Projektapp.dk er 
et platformsuafhængigt læringsværk-
tøj, som elever, lærere, læringsvejledere 
og andre vejledere kan benytte til 9. 
klasses obligatoriske projektopgave. 
app’en kan ogå bruges til projektar-
bejde og emnearbejde på tidligere 
klassetrin.
Projektapp.dk hjælper jer og vejleder-
kollegaerne med at styre aktiviteterne 
under projektopgaven, både under 
planlægningen og afviklingen af 
projektugen. Værktøjet giver mulighed 
for at have overblik over elevernes 
arbejdsproces og over, hvor langt de er 
kommet med opgaven.
“det har været meget vigtigt for os, at 
værktøjet er enkelt, overskuelig og  
intuitivt. Projektapp.dk hjælper med til 
at skabe overblik, som er tidsbesparende 
for de lærere og vejledere, som er  
knyttet til projektet, da man ikke hele 
tiden skal vente på eleverne, mødes 
med kollegaerne for at give en besked 
eller gå og huske, hvis man skal give 
en besked til en gruppe eller enkelt 
elev. alt det sker via mailen i værktøjet”, 
udtaler ann Frank, som er den ene af 
to lærere, der har udviklet app’en.
Læringsvejleder Karin Kjeldsen, som er 
medforfatter til værktøjet tilføjer: “ 
endvidere er alle elevens noter,  
problemstillinger, delemnevalg, pro-
duktbeskrivelser, konklusioner  
med mere gemt i selve værktøjet.  
med andre ord: der er ikke noget,  
der bliver væk”.
ann og Karin kommer gerne ud på skoler 
og konferencer for at vise, hvordan man 
bruger værktøjet - også med "hands-on". 
dette er også gratis til og med december 
2014. Begge lærere arbejder på Hornslet 
skole på djursland og kan kontaktes på:
ann.frank@syddjursskoler.dk og karin.
kjeldsen@syddjursskoler.dk
opgaven, udpege kunstneren m.v.  
Se mere på kunst.dk

Ny hjemmeside om børn og 
unge med cerebral parese
CPguiden.dk er en ny hjemmeside med 
video, tekst og billeder om livet med cerebral 
parese eller spastisk lammelse. Her fortæller 
forældre til fem børn og unge med CP om 
deres erfaringer. CPguiden.dk lanceres juni 
2014 og kan bruges af alle, der vil vide mere 
om cerebral parese.
Cerebral parese skyldes en skade i hjernen, 
som opstår i fosterlivet eller omkring fødslen. 
de motoriske følger af skaden udvikler sig 
under opvæksten med øget muskelspænding 
(spasticitet), vanskelighed ved at styre og 
samordne bevægelser, forstyrret knoglevækst 
og bevægelighed i led.
CPguiden.dk er udviklet i samarbejde mellem 
spastikerforeningen, CPOP i region  
nordjylland, region syddanmark, region 
sjælland og region Hovedstaden,  
mindmakers.dk og Lægens ord. 
Læs mere om opfølgningsprogrammet 
CPOP på www.cpop.dk 
Yderligere info og kontakt til de medvirkende 
kan fås ved henvendelse til  
koordinerende fysioterapeut i CPOP Helle 
Mätzke Rasmussen, tlf. +45 23 48 60 56,  
mail: helle@cpop.dk

60 år med fantastiske -  
og uvirkelige - rekorder!
Guinness World records 2015 – alle tiders 
største rekorder, syge stunts og kuriøse  
kunster, film i topfed 3d, gear, grej og 
tekniske gadgets, rekordvilde rutsjebaner, 
topsportsrekorder og meget andet.
dette års udgave markerer en vigtig milepæl 
i Guinness World records historie, der i år 
kan fejre, at det er 60 år siden, den første 
udgave af bogen udkom.
Jubilæumsudgaven indeholder også en helt 
speciel 3d-funktion, nemlig appen 'SEEIT3D', 
der kan hentes gratis. 
med over 50.000 årlige ansøgninger er 
Guinness World records den 
absolutte verdensautoritet, 
hvad angår alle slags 
rekorder – fra det fantastiske 
og fascinerende til det  
underlige og uhyggelige.

HUSK 
… at kigge ind på foreningens hjemme-

side under anmeldelser. Her kan du læse 

anmeldelser af udvalgt bogligt materiale. 
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Fra skolebibliotek til PLC 

Leder

Fra den 1. august skiftede skolebiblioteket navn til pædagogisk læringscenter 
(PLC). den længe ventede bekendtgørelse er nu gældende, men hvordan  
implementeres den ude på skolerne – ude i kommunerne?

mit gæt er, at ingen endnu lever fuldt ud op til den nye bekendtgørelse, så der 
skal udvikles på alle læringscentre, men i forskelligt omfang. nogle steder styres 
processen fra kommunal side, mens det andre steder er op til skolerne selv, 
hvordan de får sat gang i udviklingen. 

nogle steder tog man forskud på glæderne og drøftede indholdet i bekendtgø-
relsen eller nogle af overskrifterne allerede i sidste skoleår. i Kolding Kommune 
udarbejdede man en funktionsbeskrivelse for PLC, som i kan læse mere om inde 
i bladet. i Ballerup Kommune lavede man forberedelserne til en toårig handle-
plan for udviklingen af PLC, så de bedre kan leve op til den ny bekendtgørelse. 
den handleplan er de så startet på for alvor i dette skoleår.

andre steder havde man rigeligt at se til med folkeskolereformens andre dele, 
som skulle forberedes til det nye skoleår. den nye bekendtgørelse lod vente på 
sig til sidst på skoleåret, så langt fra alle skoler/kommuner nåede at arbejde med 
indholdet inden sommerferien. men nu går det ikke at udskyde det længere. 
PLC skal være en aktiv medspiller i implementeringen af folkeskolereformen, så 
der skal findes en form på hver enkelt skole, hvor sammensætningen af teamet 
omkring PLC og rammerne for deres arbejde kan understøtte det pædagogiske 
personales arbejde med at sikre, at alle børn bliver så dygtige som muligt.

Jeg har mødt to forskellige holdninger til bekendtgørelsen hos vores medlemmer: 
nogle har glædet sig til at give sig i kast med de nye udfordringer. de har  
givetvis været ansat på skoler med en kultur, hvor videndeling og vejledning 
allerede er en naturlig del af dagligdagen. 

andre har udtrykt bekymring over de store forandringer, der var i vente, og en 
frygt for ikke at kunne leve op til kravene. Og den bekymring forstår jeg til fulde. 
Hvis man på sit skolebibliotek har haft primær fokus på formidling af bøger og 
understøttelse af læselysten, så er der langt til PLC. når vejledning skal være en 
væsentlig del af læringscentrets aktiviteter, kræver det også en kulturændring 
på hele skolen. 

der er ikke længere tale om bare at give et godt råd til, hvilken bog man kan 
læse på et givent klassetrin, men at sætte rammerne for en vejledning, der går 
dybere og som kan hjælpe lærerne til at udvikle undervisningen, så elevernes 
læring bliver endnu bedre. den kulturændring kræver ledelse, så jeg håber, at 
skoleledelserne rundt i landet er ved at kunne trække vejret igen, så de kan tage 
fat på deres del af ansvaret for at bekendtgørelsen kan blive ført ud i livet. 

Og så glæder jeg mig over, at UVm inviterer til en tema-
dag, hvor bekendtgørelsen foldes ud, og hvor deltagerne 
inviteres til at komme med inspiration til en kommende 
vejledning for området. Forhåbentlig vil også mange 
skolelederne deltage på dagen.

Bedste udviklingshilsner  

Birgitte Reindel, 
formand for Danmarks Skolebibliotekarer
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Af Mimi Jakobsen, generalsekretær, 
Red Barnet

Børnerettighedsdagen fylder 
25 år og red Barnet inviterer 
alle landets skoler til at være 
med til at fejre jubilæet for 
børns rettigheder.

Børnerettighedsdagen den 20.  
november er en stor dag i år – for det 
er 25 år siden børn fik deres helt egne 
menneskerettigheder, som alle er  
skrevet ned i Fn’s Børnekonvention.  
red Barnet opfordrer derfor alle 
landets skoler til fejre dagen sammen 
med eleverne. 

når skoler sætter børns rettigheder 
på skoleskemaet denne dag, laver i 
et vigtigt pionerarbejde, for desværre 
kender kun hvert 10. barn i danmark 
sine rettigheder. Jeres elever kommer 
ikke bare til at skille sig positivt ud fra 
andre børn i danmark, fordi de lærer 
deres rettigheder at kende, der er 
også en god chance for, at de bliver 
bedre til at passe på sig selv og andre 
og sige fra over for overgreb,  
mobning og diskrimination. 

red Barnet laver et stort idekatalog til 
skoler med en masse aktiviteter, man 
nemt kan afvikle på dagen. i vil også 
få tilsendt et ’party in a box’-kit med 
ting der kan pynte op på skolen. På 
red Barnets skolewebsite meGaFOnen 
kan i tilmelde jeres skole og se,  
hvordan skoler fejrede dagen sidste år.

Sådan fejrede skoler  
dagen i 2013
en masse af landets skoleelever fik 
børns rettigheder helt ind under 
huden, da de fejrede Børneret-
tighedsdagen sidste år. Fx indtog 
små skopudsere og ”beskidte” børn 
i papkasser Hillerød bymidte. de 
forbipasserende blev inviteret til at 

skrive postkort om børns rettigheder 
og at kaste sig ud i et slalomløb på 
en trehjulet cykel mellem skilte om 
børns rettigheder. endelig var der 
også elever, der holdt varmen med 
dans og hurtigt lavede et skilt med 
teksten ”Børn har ret til at danse”.

På Thyborøn skole bød viceskole-
lederen alle velkomne og derefter 
var scenen elevernes. de indtog den 
med små skuespil, bannere, plancher 
og fortællinger om forskellige artikler 
i Børnekonventionen, som der blev 
lyttet intenst til.

På Østerbro Lilleskole arrangerede  
5. og 6. klasserne 12 workshops for 
skolens 160 elever. alle workshops tog 
udgangspunkt i at oplyse om  
artiklerne i Børnekonventionen.  
eleverne forberedte selv deres work-
shops, som hver varede 15 minutter. 
Til sidst snakkede klasselæreren med 
eleverne om betydningen af  
rettighederne og deres udbytte af at 
arbejde med dem.

På Hvide sande skole var alle i sving 
med at synge, lege og læse om børns 
rettigheder. Fx startede indskolingen 
med et fællesoplæg, en lille film, og 
morgensang. Herefter blev børnene 
delt i fire hold i gymnastiksalen og 
skulle i gang med at lege ud fra artik-
len i Børnekonventionen: ’alle børn 
har ret til leg og fritid. se billeder fra 
skolernes fejring og læs mere på:

redbarnet.dk/megafonen/børneret-
tighedsdag

Gratis materialer
sæt børns rettigheder på skoleskemaet 
og bestil red Barnets tre nye gratis 
materialer, der udkommer i oktober 
– et til hvert trin. materialerne klæder 
eleverne på til at sætte grænser, sige 
fra og søge hjælp, hvis deres egne  
eller andres rettigheder bliver krænket. 
Bestil materialerne på: 

Redbarnet.dk/megafonen/børneret-
tighedsdag/lærere

En vigtig dag for børn

Foto: Ken Hermann
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Tema: FremTidens PLC 

Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Hvor er PLC på vej hen? 
Fokus på hvad der rundt 
om i landet er sat i gang og 
hvordan man planlægger at 
tage fat på udviklingen af 
PLC i lyset af den ny  
bekendtgørelse.
 
Hvor langt er I kommet i Nordjylland 
med at finde jeres ben i udviklingen af 
fremtidens PLC?

- nu kom udkastet til bekendt- 
gørelsen jo lidt sent i forhold til  
planlægningen af det ny skoleår og 
ikke mindst løsningen af alle de  
praktiske spørgsmål vedrørende 
skema, timetal osv. derfor går der 
nok lidt tid, før der for alvor bliver 
luft til at se på, hvordan vi skal gribe 
de forskellige indsatsområder an – i 
hvert fald på min egen skole, Tofthøj-
skolen – jeg skal da love for at min 
stakkels skoleleder har fået sit at se 
til, fortæller skolebibliotekar og for-
mand for lokalafdeling nordjylland i 
danmarks skolebibliotekarer, Terkel 
Jessen Jensen.

- Vi planlægger lokalkredsens 
traditionelle temadag til november 
for PLC-medarbejdere, dvs. både 
skolebibliotekarer og it-vejledere og 
måske også for læsevejledere, hvor vi 
bl.a. skal se på, hvordan vi fremover 

rekrutteringen til PLC i et tæt  
samarbejde med ledelsen. Hos os er 
en læringsvejleder en person, hvis  
kompetencer peger frem mod de  
funktioner, PLC skal opfylde, og som  
passer til de opgaver, der skal  
løses nu som før. i forhold til  
reformen er det jo meget enkelt –  
der er fokus på læring, læring,  
læring hele vejen igennem, når det  
kommer til at definere PLCs  
fremtidige opgaver. 

Så der er ingen risiko for at en  
skoleleder fx ansætter en  
folkebibliotekar, som ikke har den 
nødvendige didaktiske baggrund?

- Jeg har da hørt om en eller  
anden forvildet sjæl af en skoleleder, 
som har ansat en folkebibliotekar – 
også her i nordjylland – men  
hvis jeg var folkebibliotekar ville  
jeg altså løbende skrigende bort …  
nej, dét vi driver på PLC´erne er et  
læringscenter, så det forudsætter  
helt klart nogle ganske særlige  
didaktiske og formidlingsmæssige 
kompetencer, fastslår Terkel Jessen 
Jensen. 

Han tilføjer i den forbindelse at UCn 
(University College nordjylland, red.) 
allerede i efteråret 2014 i samarbejde 
med interesserede nordjyske  
kommuner udbyder en ny  
vejlederuddannelse, som i det store 
hele ser ud til at imødekomme de 
krav, der vil blive stillet til kommende  
PLC-medarbejdere.  

bedst muligt får samlet og opdateret 
ny viden om læring og evaluering, 
efter som det jo kan være svært at 
få tid og overskud til i hverdagen 
ved siden af alle de øvrige opgaver. 
derudover arrangerer den største 
kommune i lokalkredsens område, 
aalborg, fire PLC-samlinger for egne 
folk, hvor bl.a. John Klesner (formand 
for danmarks it-vejlederforening, 
red.) er på programmet. Jeg vil også 
tro, at de kommuner, hvor man  
stadig har en skolebiblioteks-  
konsulent også har iværksat tiltag til  
implementering af den ny  
bekendtgørelse.

- ellers gør vi allerede en del af det, 
der anbefales i betænkningen, 
selvom der selvfølgelig kan være 
regionale forskelle. Generelt er der, 
og har i et godt stykke tid været, vild 
fokus på målstyret undervisning, 
læringsaktiviteter og evaluering. 
men præcis hvordan vi skal gøre det 
– mere og bedre – i fremtiden, er der 
endnu ikke noget samlet bud på.  
det kommer nok først, når man har 
samlet sig nogle flere erfaringer 
rundt om, mener Terkel Jessen  
Jensen. 

Heller ikke nogen færdig funktions-
beskrivelse for fremtidens PLC-med-
arbejder ligger klar fra centralt hold, 
men derfor mener han nu nok man 
har gjort sig mange tanker herom 
ude på de enkelte skoler: 
- På min skole – og sikkert på mange 
andre skoler også - foregår  

Sk   lens hjerte
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Klare funktioner
i Kolding har man ifølge læringscen-
terkonsulent, leder af Pædagogisk 
Center og landsstyrelsesmedlem af 
danmarks skolebibliotekarer, Camilla 
Johansen, siden juni været klar med 
en funktionsbeskrivelse for lærings-
centrene:

 - Forinden havde vi nedsat et udvalg 
bestående af læringscentermedar- 
bejdere, to skoleledere, en pædagogisk 
 medarbejder - og så mig selv, sagde 
hunden. Funktionsbeskrivelsen blev 
til ud fra et ønske om at fastlægge 
nogle rammer for læringscenteret 
samt for bemanding, nu hvor uddan-
nelseskravet er bortfaldet, fortæller 
Camilla Johansen.
 
- Tidligere var ressourcen øremærket 
de kvalifikationer, en skolebibliotekar 
havde, mens vi nu har mere fokus på 
de funktioner, som PLC skal varetage jf. 
bekendtgørelsen. dvs. skoleudvikling, 
faglig udvikling og evaluering, kultur- 
formidling og back office, hvilket med 
andre ord vil sige håndtering af mate-
rialer, lånere, indkøb, klargøring m.v.

 - derudover opfatter vi fortsat PLC som 
skolens hjerte og som et sted, vel at 
mærke et fysisk sted, hvor der er plads 
til alle mulige former for læring og for-
dybelse. På trods af de tendenser, vi ser, 
til at nedlægge det som et fysisk sted, 
fx der hvor man må sprede sig over 
flere matrikler. det forekommer ikke i 
Kolding og det vil det ikke komme til, 
fastslår Camilla Johansen og fortsætter:

- Til gengæld er de tider også forbi, 
hvor skolebibliotekaren sad som 
en edderkop og ventede på at folk 
gik i nettet. PLC har ikke sin egen 
dagsorden, men skal afspejle skolens 
pædagogiske vision. Fremtidens 
læringscentermedarbejder  
vedligeholder og udvikler netværk 
både ind i og ud af skolen, det er og 
vil også fremover blive ved med at 
være en utrolig vigtig funktion.   
 
Mere end 
en læreruddannet …
Funktionsbeskrivelsen fra Kolding 
peger på nogle kompetencer, ikke 
mindst inden for vejledning,  
kommunikation og formidling, som 
ifølge Camilla Johansen kræver mere 
end en læreruddannelse.
 

- det er naturligvis skolelederen der 
har beslutningskompetencen, men 
med samarbejdet omkring funktions-
beskrivelse har vi sikret, at vi er enige 
om og skarpe på, hvad PLC står for 
nu og i fremtiden. det har ikke været 
et problem at nå til enighed og i 
Kolding har vi i forvejen en central 
aftale, der sikrer alle skoler et velfun-
gerende læringscenter, ja, selv vores 
allermindste skole – en specialskole 
med omkring 75 elever – har et  
velfungerende PLC.
 
Camilla Johansen fortæller, at der i 
Kolding gøres en del for at holde gryden 
i kog i forhold til udviklingen af PLC, 
bl.a. afholdes der jævnligt tema-
eftermiddage i lærernes arbejdstid, 
som ledelsen skal give fri til (hvilket 

Sk   lens hjerte
Kommunal funktionsbeskrivelse (Kolding):   
Ifølge § 19, stk. 2 og 3, i lov om folkeskolen, samt bekendtgørelsen om folkeskolens Pædagogiske læringscentre, ses det at:   

 Skolens ledelse er den formelle, overordnede leder af Læringscentret.   Skolens ledelse beslutter, hvem der varetager funktionen på Pædagogisk Læringscenter (PLC).  
 Det Pædagogiske Læringscenter har 4 overordnede arbejdsområder:   

o Skoleudvikling  
o Back-office  
o Faglig vejledning og evaluering  
o Kulturformidling  
 
PLC kan både ses som et fysisk lokale på skolen men også som en ressource.   
PLC som sted:  
Pædagogisk Læringscenter er et rum for multimodale læringsaktiviteter. Her vil både elever og pædagogisk personale kunne blive inspireret af f.eks. en webside, en app, en god bog, en udstilling eller andre læringsmotiverende tiltag. I rummet skal der være plads til fordybelse, gruppearbejde og oplæg. PLC vil være et sted, hvor der kan afholdes lektiecafe, og hvor både elever og lærere kan søge sparring og vejledning omkring materialer.  
 
PLC som en ressource:  
Pædagogisk Læringscenter er en funktion med relevante ressourcepersoner tilknyttet. Ressourcepersonerne kan indgå i forskellige læringsforløb på skolen.   
PLC-medarbejderens profil:  
 

 PLC-medarbejderen har kompetencer der modsvarer rollen som PLC-medarbejder.   PLC-medarbejdere er samarbejdende og koordinerende.  
 PLC-medarbejdere er fleksible og udviklingsorienterede.  
 PLC-medarbejdere har fokus på at opkvalificere kompetencer i forhold til udvikling af PLC´s virke og i forhold til hele skolens virke.   PLC-medarbejdere er opsøgende og løser opgaver der spiller sammen med skolens indsatsområder.  
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de ifølge hende også gør), hvor der 
eksempelvis sættes fokus på hhv. 
digital eller analog læring, fx under-
visning i flipped classroom eller sarah 
engells 21 måder at dø.
 
desuden samles alle PLC-medarbej-
dere fire gange årligt og alle skoler er 
repræsenteret i forskellige netværk. 
Hver 3. fredag er der afsat tid til  
netværksmøder af tre timers varighed, 
hvor første møde efter sommerferien 
tager fat på den ny platform, som 
baserer sig på Office 365, og netop er 
blevet indkøbt af Pædagogisk Center. 
På mødet ser man bl.a. nærmere på 
arbejdet med mediepatruljer, der 
består af elever som udvælges af PLC 
og undervises i brugen af Office 365.
 
- en vigtig opgave for PLC er jo frem-
over at styrke brugen af de digitale 
lærermidler, herunder bestille abon-
nementer, køre udviklingsprojekter 
og sørge for at mediepatruljerne 
kommer bedst muligt i spil. Her er 
det også afgørende, at PLC er opda-
terede på den nyeste forskning om 
hvad der faktisk virker, fx hvordan de 
digitale læremidler virker i forhold til 
de analoge, så didaktikken bliver  
omdrejningspunktet for valg af  
læremiddel, siger Camilla Johansen.
 
Hun tilføjer, at ny viden og erfaringer 
er noget vejlederne bl.a. skal videndele 
via de digitale konferencer, gennem 
netværk samt i vejledningssituationer 
på skolerne. PLC øver sig på at bruge 
mange forskellige redskaber som 

fx skoleblogs og den e-didaktiske 
overvejelsesmodel.
 
Ny portal i Viborg
Hvordan har I grebet samarbejdet 
om udviklingen af fremtidens PLC 
an i Viborg?

- allerede den 21. maj holdt vi en  
temaeftermiddag for omkring 70 med- 
arbejdere i PLC og skoleledelsesfolk i 
kommunen, hvor både næstformand 
i danmarks skolebibliotekarer Karen 
Fransen, formand for danmarks 
it-vejlederforening John Klesner og 
vores skolechef Chris rævsgaard 
Hansen talte om kommende mulig-
heder, udfordringer og opgaver for 
læringscentret, fortæller  skolebib-
liotekskonsulent Lene s. Bovbjerg fra 
Viborg kommunes skolebiblioteker 
og fortsætter:

- Her havde vi nogle rigtig gode 
drøftelser, synes jeg, og folk gav efter-
følgende udtryk for, at de havde fået 
mange gode ideer med sig hjem, som 
de kunne arbejde videre med. der var 
en god stemning og bestemt også en 
hel del gåpåmod blandt deltagerne. 

Lene s. Bovbjerg tilføjer at PLC´erne 
faktisk allerede mødtes så tidligt 
som i februar for at forberede sig på 
udviklingsarbejdet, så de var allerede 
sporet ind på forandringerne. Hun 
understreger dog at alle opgaver 
naturligvis ikke kan løses på en gang, 
men at man er nødt til at finde ud af 
det lidt hen ad vejen.

Hvad angår intentionerne om at 
styrke formidlingen af kulturtilbud 
til børn og unge, fremhæver Lene s. 
Bovbjerg den nye portal  
www.klc.viborg.dk, som står for  
Kulturelt Læringscenter, Viborg.
Portalen er en del af skoletjenesten.
dk,  men KLC Viborg tilbyder under-
visningstilbud fra alle institutionerne 
i Viborg kommune.

- Portalen er et utrolig stærkt værktøj 
når det gælder om at få skolerne 
bredt ud til og i kontakt med  
omverdenen, fx hele foreningslivet, 
så det forventer vi rigtig meget af, 
siger Lene s. Bovbjerg.     

mht. videndeling omkring den 
nyere forskning inden for målstyret 
undervisning, læring og evaluering, 
kan hun ikke på nuværende tidspunkt 
konkret sige, hvordan området i 
fremtiden vil blive dækket, men 
oplyser at skolechef Chris rævsgaard 
Hansen har inviteret PLC’erne til  
netværksmøde i starten af oktober, 
hvor hun bl.a. forventer at der vil 
blive taget forskellige initiativer til 
udvikling af både nye og allerede  
eksisterende samarbejds- 
konstellationer. 

Vejledningsteam  
på skinner
Karin Kjeldsen er koordinator for 
skolebibliotekarerne i syddjurs Kom-
mune, næstformand for danmarks 
skolebibliotekarer, afdeling midtjyl-
land, og ansat på Hornslet skole. 
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ifølge hende er man på  hendes skole 
og læringscenter allerede i fuld gang 
med mange af de ting, som bekendt-
gørelsen peger på som indsatsom-
råder:

- Først og fremmest har vi dannet et 
vejlederteam, som består af både 
skolens leder, den pædagogiske leder, 
læsevejlederen, den matematiske 
vejleder, sprogvejlederen og mig 
selv, som er it- og læringsvejleder. Vi 
har taget fat på at definere den nye 
vejlederrolle og arbejdet med at kort-
lægge hvilke områder, PLC fremover 
skal gå ind og understøtte i forbindelse 
med målstyret undervisning, noget 
der allerede er delvis indført som 
indsatsområde, men som fra årsskiftet  
kommer til at slå 100 procent  
igennem på Hornslet skole, fortæller 
Karin Kjeldsen.

Hun regner med at vejledningsteamet 
kommer til at mødes 8-10 gange  
om året. Herudover har man på  
Hornslet skole sat vejledningstimer  
på programmet hver torsdag, hvor  
skiftende emner – eksempelvis web-etik  
i 7. klasse – er på dagsordenen, for 
med denne mere strukturerede form 
at sikre, at vejledningen bliver mindre 
diffus.

Karin Kjeldsen kan endnu ikke pege 
på præcis hvordan – og navnlig på 
hvilke nye måder – man fremover 
vil arbejde på at styrke den forsk-
ningsbaserede viden om læring og 
hvordan den kan måles:

- Vi vil fortsætte med at bruge modu-
let Logbog og Elevplaner på Elevintra. 
desuden bruger vi LP-modellen, som 
er en model til pædagogisk analyse, 
hvor hensigten er at få en forståelse 
for de faktorer, som udløser, påvirker 
og opretholder adfærds- og lærings-
problemer i skolen. i syddjurs kom-
mune har man også valgt at bruge 
den newzealandske professor John 
a. C. Hatties forskning om, hvordan 
lærerne, ved hjælp af feedback, kan 
øge elevernes læringsudbytte i un-
dervisningen. 
 
Karin Kjeldsen tilføjer, at man som 
iPad-kommune hidtil bl.a. har haft 
gavn af at benytte iTune U som værk-
tøj med henblik på udveksling af 
erfaringer og i evaluerings-øjemed, 
hvilket man vil fortsætte med at gøre. 
endelig peger hun på at ministeriet 
er på vej med nogle værktøjer, som 
vil blive præsenteret og kørt i stilling 
på UVms hjemmeside i løbet af den 
nærmeste tid.

Og mht. formidlingen af kulturtilbud 
til børn og unge?

- Vi er jo allerede kulturformidlere i 
stor stil og har altid været gode til at 
invitere omverdenen indenfor og os 
selv ud af skolen, fx på aros og den 
Gamle By, og det er et indsatsom-
råde, vi fortsat vil prioritere højt. Bl.a. 
har jeg via en mentoruddannelse, jeg 
har taget, fået kontakt til en kultur-
formidler, hvis viden og netværk vi 
det næste års tid har fornøjelsen af at 

kunne trække på her på skolens  
læringscenter, bl.a. i forhold til at skabe 
kontakter ud af huset - til spejder-
foreninger og you name it – så det er 
noget, vi venter os rigtig meget godt af! 

Ejerskab til udvikling
ifølge Lene Pagh, skolekonsulent 
iT og LæringsCenter, Pædagogisk 
UdviklingsCenter (PUC), skole og 
Undervisning, aabenraa Kommune, 
kom udkastet til bekendtgørelsen 
for sent til at man kunne nå at tænke 
den ind i de samlede reformhandle-
planer for dette skoleår.

- aabenraa er en meget decentral  
kommune, hvor de enkelte skoler har  
stor indflydelse på egen hverdag og 
derfor fungerer meget forskelligt. 
skolerne er vant til en høj grad af 
selvforvaltning og for at give skolerne 
ejerskab til PLCs udviklingsforløb, 
er den endelige proces og indsats-
områderne ikke fastlagt endnu. Til 
gengæld har reform og ny arbejdstid 
fyldt meget hos skoleledelserne, 
siger Lene Pagh og tilføjer:

- Vi skal jo først og fremmest have 
skolen og hverdagen til at fungere. 
derfor bruges skoleåret 2014-15 pri-
mært til eksperimentering, erfarings-
udveksling og kompetenceudvikling. 
Også fordi aabenraa Kommune er 
pilotkommune mht. indførelse af nyt 
bibliotekssystem midt i skoleåret.

Lene Pagh oplyser at de egentlige 
indsatsområder og udviklingsprojekter
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aftales i fællesskab og kommer til at 
køre i skoleåret 2015-16, finansieret 
af Udviklingspuljen og/eller af PUC. 

- sammen og hver for sig har de 
enkelte skoler allerede arbejdet 
med danmarks skolebibliotekarers 
læringscenterbegreb i ca. 10 år.  
den store udfordring bliver nu at  
integrere reformen og den ny  
bekendtgørelse i læringscentrets 
virke.

Hvor ser du det spændende eller  
nye i bekendtgørelsens intentioner?

- skolebiblioteket har altid været 
enormt inkluderende og haft plads til 
alle børn, så det her med trivslen og 
det sociale har i virkeligheden altid 
været et indsatsområde.  
skolebiblioteket har altid været både 
et gøre-, lære- og værested. et fristed, 
hvor man kunne finde en voksen, der 
havde tid, og det skal det blive ved 
med at være. 

- Til gengæld er jeg glad for, at der 
kommer mere fokus på ny viden, 
målsætning og evaluering, for der 
har længe været for mange ”syns-
ninger” … Jeg kan godt lide, at vi i 
højere grad skal vide, hvad vi gør, 
og hvorfor. at det vi gør er baseret 
på forskning og viden – det er nyt og 
positivt, fastslår Lene Pagh.

Ikke flere ”synsninger”
i forbindelse med den øgede fokus 
på læring og evaluering, nævner hun 
at aabenraa Kommune netop har 

indkøbt platformen Min uddannelse, 
et digitalt værktøj, hvor man fx kan 
udarbejde elevplaner, og som kan 
bruges af og skabe forbindelse mel-
lem både elever, forældre, lærere og 
vejledere. når det gælder videreud- 
viklingen af den kulturelle formidling  
fremhæver hun et nyt værktøj i 
aabenraa Kommunes kulturelle 
rygsæk, nemlig Djeeo Education, som 
bl.a. bruges til at fremme bevægelse i 
undervisningen og til at få skolen ud 
i lokalmiljøet:

- Ved hjælp af mobiltelefoner og 
gps´er som er forbundet med com-
putere på skolen, bevæger det ene 
hold sig fx rundt mellem historiske 
eller kulturelle steder. Her skal de  
besvare spørgsmål for at komme  
videre på ruten og derfor samarbejde 
med klassekammeraterne hjemme 
ved computeren, som via informa-
tionssøgning hjælper med at finde 
rigtige svar. 

- så det handler både om bevægelse, 
samarbejde og læring. Vi skal holde 
fokus på læring, så også fx et forfat-
terarrangement sættes ind i lærerens 
årsplan og bruges aktivt i forhold til 
trinmål og ikke kun bliver en oplevelse 
eller ren underholdning, mener Lene 
Pagh.

Hun fortæller, at man i fremtiden 
satser på fælles temamøder for  
skolebibliotekarer og pædagogiske  
it-vejledere. dette læringscenter-
team skal sammen med de øvrige 
vejledere og skolens ledelse udarbejde 

en ny lokal PLC-funktionsbeskrivelse. 
Konkret er der arbejdet med  
funktionsbeskrivelser på temamøder 
og fra central side er der eksempelvis 
taget initiativ til:

• Udarbejdelse af en kommunal  
 it-strategi med PLC som en vigtig 
 drivkraft.
• digitale læremidler som fælles  
 indsatsområde med inspiration,  
 afprøvning og indkøb.
• etablering af 2 netværk: et  
 netværk for skolebibliotekarer  
 og pædagogiske it-vejledere med 
 8 årlige temamøder. Og et andet 
  netværk for de tekniske it-vejle- 
 dere med 4 årlige temamøder.
• etablering af aabenraa skoleapp, 
 som en ny fælles informations-  
 og samarbejdsplatform.
• James nottingham-konference 
 for alle lærere om forsknings-  
 baseret læring.
• etablering af fælleskommunal  
 ressourcebank i forbindelse med  
 den Åbne skole.
• samarbejde med folkebiblioteket  
 om fælles udviklingsprojekter.

Temamøderne og møderne med 
skoleledelsen, hvoraf det første blev 
afholdt i april i år under overskriften 
Fremtidens skolebibliotek, med bl.a. 
C. C. rasmussen, medlem af bekendt-
gørelsesudvalget og formand for 
danmarks skolebibliotekarer igennem 
14 år indtil 2014, på programmet, 
løber hen over skoleåret 2014/15. Her 
skal der arbejdes med udvikling og 
implementering af det nye PLC.
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PLC – her sker der noget!

Af Skoleleder Elsebeth Kristensen,  
Rødding Skole

som alle andre skoler, var vi 
på rødding skole spændte på, 
hvordan bekendtgørelsen 
for de pædagogiske  
læringscentre ville komme 
til at se ud. alene navnet, 
pædagogisk læringscenter,  
er med til at signalere, at  
her sker der noget, som er  
vigtigt i forhold til vores  
kerneopgave i folkeskolen

Bekendtgørelsen er meget tydelig og 
konkret, og den understøtter den ret-
ning, vi har arbejdet efter gennem en 
del år på vores skole. esbjerg, Fanø, 
Varde og Vejen kommuner deltog i 
Projekt Firspring i årene 2009-2012. 
dette projekt har været en fantastisk 
katalysator for udviklingen af vores 
PLC, og det har konkret været en 
inspiration i udviklingen af de indsat-
ser, vi haft gennemført. 

Vi har en række resurselærere på sko-
len, og de er alle væsentlige aktører i 
den pædagogiske udvikling. som le-
delse har vi bevidst valgt at inddrage 
dem i videst muligt omfang, da det er 

den måde, vi sikrer jordforbindelsen 
og dermed sammenhængskraften 
på skolen. Hvert år holder vi to årlige 
fællesmøder med alle resurselærerne 
og med udgangspunkt i de indsats-
områder, vi har på skolen, kommer 
hvert resurseteam med et oplæg til, 
hvordan de kan bruges i undervisnin-
gen/til kompetenceudvikling i team-
ene, så det øger børnenes læring. På 
den måde sikrer vi, at der er en linje 
i de initiativer vi sætter i værk, og at 
vi inddrager den faglige viden og de 
kompetencer, vi er omgivet af. 

i ”gamle dage” var det ofte vicein-
spektøren, der stod for alt, hvad der 
havde med bog/materialeindkøb at 
gøre. nu er det PLC, der er videns-
bank og ajour med nye materialer, 
ikke mindst de digitale. det, at der 
er resursepersoner, der hele tiden 
sørger for, at lærerne møder de nye 
trends, at de bliver opdaterede i 
forhold til nye forskningsresultater, 
betyder alt for udviklingen af det 
faglige miljø på skolen. 

det er nødvendigt med et samlet 
overblik. PLC formidler og binder 
sammen gennem videndeling. de 
er med til at skubbe på ved at give 
små doser og inspiration og ved at 
være til rådighed. de er vigtige spar-
ringsparter for den enkelte lærer, for 
fagteamene, de øvrige resurseperso-
ner på skolen og ledelsen.

Inddragelse og videndeling 
Vi har mange initiativer på skolen, 
som understøtter arbejdet med 
folkeskolereformen både set fra et 
børne/elevperspektiv og et lærer/
underviserperspektiv.
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Formidlingen af kulturelle tilbud sker 
bl.a. gennem inddragelse af børnene. 
de er med i et udvalg, hvor de kom-
mer med ideer til både indretning, til-
tag og arrangementer. der er således 
skiftende udstillinger af elevarbejder, 
forfatterbesøg, læseklub og konkur-
rencer. det betyder, at børnene i høj 
grad føler sig inddraget og som en 
naturlig del af det, der foregår, og de 
anvender det i vid udstrækning både 
i undervisningen og i pauserne. 
 
som et led i at synliggøre, hvad 
resursepersonerne på skolen kan og 
tilbyder og for at styrke videndeling, 
holder vi to årlige BaZarer. Her 
vælger hver lærer sig ind på et antal 
workshops, der indholdsmæssigt 
varierer fra gang til gang. Gennemgå-
ende kendetegn er, at det skal være 
et indhold, som bidrager til at øge 
lærerens viden om, hvad der virker 
læringsmæssigt og/eller er konkrete 
værktøjer, der kan inddrages i under-
visningen. 

i forlængelse af Bazaren og for at 
understøtte inddragelsen af evidens-
baseret viden og samarbejdet om at 
videndele mere omkring børnenes 
læring, holder vi 4 årlige tværfaglige 
møder. møderne indledes med et 

årgang, og de er også altid til rådig-
hed for eleverne, når de har trukket 
deres fordybelsesområde til den 
mundtlige prøve i dansk i 9. årgang. 
det er dette mindset, vi nu udvider, 
da vi kan se tegn på, at det har en 
god effekt.

Vi har en kontinuerlig dialog med 
hinanden om, hvor vi gerne vil sætte 
ind, og vi har fokus på at omsætte 
ideer til handling. det er en gensidig 
tilgang om at vælge dialogen, se 
mulighederne og løse opgaverne, så 
vi understøtter tilfredshed og ønsket 
om en god skole for alle. 

det kræver, at skolens ledelse prio-
riter opgaven. det er vigtigt, at PLC 
oplever, at de har et råderum, at de 
kan handle og disponere selvstæn-
digt. når vi gerne vil have at tingene 
blomstrer og udvikler sig, skal der 
være rum til udfoldelse og det er ud 
fra den forståelse, vi vil give bekendt-
gørelsen liv og indhold.

fælles fagligt oplæg, som varetages 
af skolens resursepersoner eller 
resursepersoner udefra, fx de kom-
munale konsulenter. derefter går 
fagudvalgsgrupperne hver til sit og 
arbejder videre med, hvordan oplæg-
get kan omsættes og inddrages til 
gavn for børnenes læring. i år har vi 
fokus på de nye Fælles mål og Vurde-
ring For Læring.

Dialog og liv
PLC har også en vigtig rolle i den 
understøttende undervisning, både 
i forhold til faglig fordybelse og lek-
tiecafeer. i den sammenhæng har vi 
lavet et nyt tiltag i år : BOOK en PLC-
medarBeJder. dette har vi sat i værk 
for at understøtte, at de kompetencer 
medarbejderne på PLC har bliver 
bragt i spil ude blandt børnene. et 
gennemgående træk er, at det skal 
være nemt at inddrage PLC i den 
undervisning, der foregår. 

den basisviden eleverne har fået 
gennem biblioteksundervisningen 
suppleres og uddybes i dagligdagen, 
når de sammen med deres lærere 
kan inddrage og trække på PLC som 
en resurse. Vi har erfaring med, at PLC 
holder et oplæg og introduktion til 
arbejdet med projektopgaven i 7.-9. 
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Hyrdedrengen og geparden

Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Historien om hyrdedrengen 
Conrad og hans forbindelse 
til en mystisk gepard med tre 
kløer er omdrejningspunktet 
i årets U-landskalender.

Årets hjælpeorganisation er Plan 
danmark og overskuddet fra salget 
af låge-julekalenderen går til Plans 
arbejde med at give fattige udsatte 
børn i Zambia medindflydelse på 
deres skolegang – og skabe en bedre 
skole for dem. 

elevbogen i undervisningsmaterialet 
er skrevet af ida-marie rendtorff, der 
i september udgav sidste bind i den 
dystopiske fremtidstrilogi Kloden 
under vand - Rød jord og bl.a. er kendt 
for serien om Dahlia Dragehvisker. i 
Gepard-drengen tager hun 1.-4. klas-
setrin med på en tur til virkeligheden 
i en typisk zambisk landsby, som 
forfatteren også selv har besøgt. 

Gepard-drengen handler om hyr-
dedrengen Conrad, der tidligere 
– i al hemmelighed - har hjulpet en 
forladt gepardunge med at over-
leve i bushen. nu lader det til at den 
samme gepard, hvis særlige ken-
detegn er, at den kun har tre kløer 
på den ene pote, er vendt tilbage 
som voksen. det skaber frygt blandt 
landsbyens beboere, men er gepar-
den farlig eller stadig tam over for 
Conrad? Kan han forhindre landsby-
ens mænd i at dræbe den? Og ender 
dramaet med at få konsekvenser for 
Conrads ønske om at hjælpe sin mor 
med at tjene penge, så han selv kan 
komme tilbage i skole?

Hvad inspirerede dig til at skrive 
historien om hyrdedrengen Conrad? 

- Jeg havde skelettet klar allerede i 
foråret, inden jeg rejste af sted på 
researchturen sammen med michael 
Larsen, som er forfatter til lærer-
vejledningen, og fotografen  Jeppe 
Gudmundsen-Holmgreen, fortæller 
ida-marie rendtorff og fortsætter:

- nu har jeg rejst i afrika før, i Ghana, 
hvor jeg var i fri praktik, dengang jeg 
læste til lærer. Jeg vidste derfor, at 
jeg skulle have historien nogenlunde 
på plads, inden jeg tog af sted, for 
at få mest muligt ud af turen. ikke 
mindst fordi det kan være svært at 
planlægge og få nogle aftaler op at 
stå på forhånd.   

Fattige hyrdedrenge
- der er ikke meget litteratur om 
Zambia på biblioteket, så min første 
research bestod i at læse de artikler, 
jeg nu kunne finde, ofte med hjælp 
fra gode bibliotekarer. artiklerne 
handlede stort set alle om heksedok-
torer eller indvielsesritualer, især pi-
gernes, som gik ud på at de omkring 
13-årsalderen, når de fik deres første 
menstruation, gik ind i en hytte i 
cirka tre uger. Herefter blev de som 
regel hurtigt gravide og droppede 
ud af skolen. 

ida-marie rendtorff følte ikke at de 
emner passede særlig godt til ind-
skolingens danske børn, simpelthen 
fordi de var så fulde af seksualitet 
og drama. desuden var sidste års 
hovedperson en pige, hvorfor hun i 
år gerne ville have fokus på en dreng 
– og helst én som ikke gik i skole. 

men så stødte hun på et 3. emne, 
som omhandlede Zambias hyrde-

drenge, der enten aldrig kommer 
i skole eller bliver taget ud efter få 
år. det er især unge drenge fra de 
allerfattigste familier, som bliver 
kvæghyrder, ofte helt ned i 8-,9- og 
10-års-alderen. syv dage om ugen, 
fra solopgang til solnedgang, typisk 
i tre år ad gangen, hvorefter de får 
udbetalt den samlede løn: en kalv. 

- det er gratis at gå i skole i landet, 
men skoleuniformer og bøger koster 
penge, og i de fattigste familier er 
der hårdt brug for børnenes hjælp, fx 
fordi faren dør - lige som det sker for 
Conrad i Gepard-drengen - sikkert af 
aids, men det får vi nu ikke at vide. 
dødeligheden pga. aids er enorm 
og samtidig et kæmpe tabu, men der 
er også voldsomme problemer med 
andre sygdomme og alkoholisme, 
især blandt mændene, som ofte 
forlader deres familier. 

ida-marie rendtorff kender ikke 
den eksakte gennemsnitsalder, men 
tilføjer at det i hvert fald er sjældent 
at støde på folk med gråt hår ude i 
landsbyerne. 

Med på arbejde
- Virkelighedens Conrad, som egent-
lig hedder mabvuto, der betyder 
'problemer' eller 'den der mangler 
noget', er selv hyrde og fra en fat-
tig familie med en alenemor og to 
hjemmeboende børn. Hans landsby 
med cirka 1000 indbyggere hed-
der Yambani og består af lerklinede 
klyngehytter med haver til, hvor 
kvinderne dyrker majs, fortæller ida-
marie rendtorff.

- sammen med to lokale medarbej-
dere fra Plan Zambia, deo og Hilda, 
som selv bor og arbejder i området, 
der ligger i det østlige Zambia tæt på 
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grænsen til malawi, og som derfor 
kender familiernes problemer, be-
søgte vi et par landsbyer for at ”caste” 
den helt rigtige hyrdedreng. 

- Conrad havde et dejligt ansigt og 
selvom han var genert, kunne vi 
godt få ham til at smile og grine. Han 
var også med på at lade os komme 

med ham på arbejde, så vi kunne 
fotografere og filme ham, når han 
drev kvæget ud i bushen tidligt om 
morgenen. Vi så ham også skyde et 
par fugle med sin hjemmelavede 
slangebøsse. småfuglene blev stegt 
som en ekstra godbid – for der var jo 
ikke meget kød på dem – sammen med 
aftenens majsgrød, som blev tilberedt 

over de tre mursten, der udgjorde 
familiens ildsted.
 
ifølge ida-marie rendtorff lever man 
i landsbyerne stort set ikke af andet 
end majsgrød, hvorfor fejlernæring 
er et udbredt fænomen, men ind 
imellem suppleres grøden af kål og 
så altså også af de småfugle, man 

Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen

Ida-Marie Rendtorff på besøg i en nationalpark uden for Lusaka, hvor hun fik lov til at ae nogle tamme geparder.
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kan få ram på. Kylling og oksekød er 
noget, man spiser ved særlige lejlig-
heder, fx juleaften. 

Så når Conrad i historien får et bur 
med kyllinger som tak for, at han har 
reddet høvdingens søn fra geparden, 
er det noget helt særligt? 

- der er det! den gave kan virkelig 
hjælpe familien økonomisk, sådan 
at moren kan træde ind i kvindernes 
klub, hvor man kan få mikro-lån og 
investere penge i fx tobaksmarker, 
og hvor kvinderne i det hele taget 
støtter hinanden. der er hverken el 
eller vand i landsbyer som Yambani, 
allerhøjst en lille transformator,  
så her er ingen mobiltelefoner,  
computere eller fjernsyn. alle er  
fattige ude på landet, men vi  
besøgte dog en høvding, der var  
helt vildt rig og havde mange  
koner, fortæller ida-marie rendtorff 
og tilføjer:

- den nærmeste rigtige by er Chilenga, 
hvor vi boede på et guesthouse 
og hvor der også er barer, musik, 

købmænd og sågar et supermarked 
ved navn ’God bless you’. i Chilenga 
ligger også en skole med omkring 
1000 elever, som vi besøgte og som 
er med i pilotprojektet. det er også 
den skole, som landsbybørnene går 
i, selvom det ikke er ualmindeligt at 
have 15-20 kilometer til skole.

Sidste led i fødekæden
- Hyrdedrengene bliver meget 
isolerede, når de færdes alene med 
kvæget i årevis, ofte i de der me-
get vigtige barndomsår. de bliver 
generte og svære at få øjenkontakt 
med, udover at de naturligvis ikke 
lærer at læse og skrive … 

De får heller ikke meget ud af deres 
tre års slid – en enkelt kalv – som 
historiens Conrad endda ender med 
at blive snydt for …

- nej, det kan godt være at zambi-
ske børn ikke bliver hørt ret meget 
i forhold til fx danske børn, hver-
ken derhjemme eller i skolen, men 
hyrdedrengene har nærmest ingen 
rettigheder, de er virkelig sidste led 

i fødekæden, 
siger ida-marie 
rendtorff.  

derfor er hun 
også glad for 
at projektet i 
Zambia ikke 
alene fokuserer 
på skolegang, 
men også på 
at børn bliver 
hørt og respek-
teret. ifølge 
Plan danmark 
kommer op 
mod 90% af 
alle zambiske 

børn faktisk i skole, men kvaliteten 
af skolegangen halter desværre bag-
efter. næsten halvdelen dropper ud 
igen inden 7. klasse og mange af de 
elever, der færdiggør grundskolen, 
får ikke de kvalifikationer, der skal til for 
at kunne fortsætte deres uddannelse. 

den samme udfordring har mange 
andre udviklingslande, men kvalite-
ten af Zambias skolesystem ligger 
næstsidst i en undersøgelse af skoler 
i 15 lande i det sydlige afrika. Proble-
merne består bl.a. i lærervold, lærere 
der udebliver fra undervisningen, 
mangel på materialer, pladsproblemer 
samt mangel på latriner til pigerne. 

Er det realistisk at gå ind og ændre 
på mønstrene, fx omkring lærervold?  
- ikke over night, nej, men første 
skridt på vejen er at få sat ord på 
problemerne. Faktisk har jeg læst om 
flere hyrdedrenge, der har lagt sag 
an mod deres arbejdsgivere, som 
har prøvet at snyde dem, og som har 
vundet i retten. Én dreng fik udbetalt 
erstatning, men fordi han var min-
dreårig, skulle hans onkel forvalte 
pengene. da onklen også snød dren-
gen, anlagde han sag igen, og endte 
med også at vinde over onklen. så 
det nytter altså somme tider noget at 
kræve sin ret … 

Et strejf af magi 
Conrad i Gepard-drengen har en sø-
ster, som uvist af hvilken grund halter 
og holdes udenfor fællesskabet lige 
som Conrad, der er isoleret pga. job-
bet som hyrdedreng. men selv om de 
to søskende tilsyneladende er svage, 
har de et stærkt bånd indbyrdes, hvil-
ket har været en vigtig pointe for ida-
marie rendtorff. Hun understreger, 
at hun nemlig gerne ville fortælle 
om en dreng, der flytter sig, og som 

Der er hverken el eller vand i landsbyer som Yambani,  
allerhøjst en lille transformator, så her er ingen  
mobiltelefoner, computere eller fjernsyn.

Foto: Michael Larsen
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Børnenes U-landskalender 2014
danidas undervisningsmateriale tager udgangspunkt i ida-marie rendtorffs 
bog Gepard-drengen – og i den virkelige verdens Zambia: i livet og skolen 
set i børnehøjde i en lille landsby og i landets dramatiske natur og dyreliv.
Undervisningsmaterialet inddrager en række trinmål i dansk og natur/
teknik, men kan også kobles med engelsk og praktisk/musiske fag som 
billedkunst og drama. samtidig arbejder eleverne fagligt med både den 
internationale dimension og dimensionen “it- og mediekompetencer”. 
ideen er at sikre, at væsentlige fagfaglige krav bliver tilgodeset, uanset  
hvor lang eller kort en periode, man arbejder med materialet. derudover får 
eleverne den internationale dimension, kulturmødet og koblingen til  
U-landskalenderen. i lærervejledningen kan man finde en oversigt over, 
hvilke trinmål der tilgodeses i hvilke fag.
i websitets lærer-univers findes desuden et enkelt værktøj til, hvordan  
undervisningen kan evalueres og senere dokumenteres, fx på  
forældremøder eller over for kolleger.
Se mere på http://2014.u-landskalender.dk/

finder ud af at han er noget særligt 
via sit liv i naturen. 

- desuden skulle der også være lille 
drys magi, hvor det lige antydes at 
Conrad er beslægtet med geparden 
og at de to er hinandens gepard-
brødre … 

Kan man overhovedet tæmme en 
gepard?

- Først havde jeg egentlig skrevet om 
en leopard, men det viste sig ikke at 
holde, så jeg var nødt til at lave den 
om til en gepard. Jeg besøgte bl.a. en 
nationalpark uden for Lusaka, hvor 
de havde nogle tamme geparder, 
som jeg fik lov til at ae. Her fik jeg 
også en del fif om hvordan geparder 
underkaster sig og den slags, så de 
ting der sker i Gepard-drengen kan 
teoretisk set godt ske i den virkelige 
verden, siger ida-marie rendtorff.

Hun tilføjer at deo, den ene af de 
lokale Plan-medarbejdere, selv har 
en flok kvæg, som han sikkert har en 
hyrdedreng til at vogte. Han fortalte 
hende om hvordan – ikke en gepard 
– men en løve havde angrebet hans 
kvæg. arbejdet som hyrdedreng er 
altså ikke bare dårligt lønnet, men 
heller ikke helt ufarligt.  

Gamle og nye fabler
Foruden fortællingen om Conrad består 
elevbogens 64 sider af både læselet-
fabler, faktabokse og temasider. 

- der er ingen der skriver børnebøger 
i Zambia, så de eneste børnebøger 
er dem, der indføres fra udlandet 
og oversættes, typisk fra engelsk. Til 
gengæld har man altid fortalt histo-
rier og gør det stadigvæk. Lige som 
der i danmark er familier, hvor man 

ikke læser bøger højt, er der selvføl-
gelig også familier i Zambia, hvor 
man ikke fortæller historier. 

men fx i deos familie gør man, her 
var det især hans bedstefar, som var 
familiens historiefortæller, hvorfor ida-
marie rendtorff fik deo og forskellige 
andre, hun mødte, til at genfortælle 
nogle af de fabler, de havde hørt der-
hjemme. siden udvalgte og gendig-
tede hun de bedste til elevbogen. 

- de traditionelle fabler handler fx 
om den lille skildpadde, som bruger 
sin kløgt til at finde vand i tørke-
perioden, eller om hvordan dyrenes 
konge bliver udvalgt – det er selvføl-
gelig den stærke løve, der vinder her, 
for geparden er mere sky og klarer 

sig ikke godt i kapløbet. men der 
kommer også nye fabler til, lige som 
de traditionelle bliver omfortolket 
i mere moderne – og somme tider 
platte – udgaver. som fx den om 
hvordan hjorten fik sin hvide rumpe, 
hvor forklaringen er at den har siddet 
på et toiletbræt, som smittede af, 
fortæller ida-marie rendtorff.

Gepard-drengen er sat med stor skrift 
og rummer tekster med varierende 
lix. På websitet kan svage læsere des-
uden støtte læsningen med teksterne 
som lydbøger, men bogen egner 
sig også fint til højtlæsning. Gepard-
drengen er illustreret med fotos af 
Jeppe Gudmundsen-Holmgreen samt 
tegninger af børne-illustratoren dorte 
Bengtson. 

Foto: Michael Larsen

Ida-Marie Rendtorff er glad for at projektet i Zambia 
ikke alene fokuserer på skolegang, men også på at 
børn bliver hørt og respekteret.
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Alletiders tv-julekalender
Af Kristina Froulund Ladekarl, cand.
pæd. i didaktik og dansk

siden tv-julekalenderen 
rullede over tv-skærmen for 
første gang tilbage i 1962, 
har den gennemgået en 
interessant udvikling mod 
en større kompleksitet; en 
udvikling, som har flere  
fællestræk med  
børnelitteraturens.

Tv-julekalenderen er den ældste bør-
nehenvendte produktion, der til sta-
dighed toner frem på skærmen, når 
nedtællingen til juleaften begynder. 
det er historien om et børnekulturelt 
felt, der i sin spæde start bestod af 
små dukkefortællinger skildret i et 
genkendeligt og trygt univers til i 
dag, hvor de skuespillerbårne 
fortællinger krydres med spænding, 
magi og behandling af aktuelle 
temaer. samlet set har fiktionsfortæl-
lingerne udviklet sig mod en større 
kompleksitet og fremstår i dag som 
narrativt udfordrende for barnese-
eren.

En traditionel genrehybrid
Tv-julekalenderen karakteriseres 
som en blandingsgenre, en såkaldt 
genre-hybrid. den tager afsæt i 
århundredgamle genretraditioner, 
der undertiden krydres med nyere 
genreelementer. 

den første genretradition er alma-
nakgenren, som baseres på menne-
skets behov for at følge årets gang 
og notere genkomne begivenheder. 
Fra almanakgenren henter kalen-

dergenren nedtællingen til den 24. 
december og tematiseringen af jul 
via genkendelige ting og begivenhe-
der som kalenderlys og Luciadag. 
den folkloristiske genre indgår også 
som et element i julekalenderen; den 
trækker på folketro, ritualer og 
legender. Her finder vi begrundelsen 
for, hvorfor vi fejrer jul og dermed 
baggrunden for produktionen af tv-
julekalendere. 

i forlængelse heraf følger den mytiske 
og kulturhistoriske tradition, som 
vedrører julens skikke, fx juletræet, 
julemanden og adventskransen. 
Både den folkloristiske tradition og 
den mytiske, kulturhistoriske tradi-
tion trækker på 
tidernes traditioner, og de to genrer 
fremgår tydeligt i kalendere, hvor 
den narrative ramme er en historisk 
eller mytisk fortælling om julen, fx 
Torvet (1981) eller Absalons Hemme-
lighed (2006).
de tre genretraditioner kombineres 
gerne med velklingende musiske 

ørehængere og komediens humori-
stiske aspekt. det ses bl.a. i Alletiders 
Julemand (1997), hvor Pyrus’ dristige 
tilgang til livet ledsages af sange. 
som en genrehybrid er kalenderfor-
tællingen dog konstant i bevægelse, 
og i de senere år er humoren og 
musikken udeladt til fordel for tunge 
og nærværende tematikker som fx 
mobning i Pagten (2009). samlet set 
danner disse ældre og nyere genrer 
dog grundlaget for produktionen af 
en ny dansk tv-julekalender, omend 
det er i varierende grad fra år til år.

Fra dukkespil til Ragnarok
de første danske produktioner af 
tv-julekalendere var præget af duk-
kespil for de mindste børn. Fortæl-
lingerne skildrede en idylliseret 
barndom og hvilede på et enkelt og 
genkendeligt handlingsforløb, som 
trods de gennemgående karakterer 
ikke efterlod et internt plot mellem 
afsnittene. Karakteristikken kende-
tegner bl.a. Kikkebakke Boligby (1977), 
hvor små afsluttende fortællinger 
bundet op på gentagne hændelser i 
dukkeuniverset udspiller sig for hvert 
afsnit.

Fra 1979 fulgte en bølge af fiktions-
føljetoner med egentligt skuespil, 
hvor præmissen var, at julen var 
truet, forsvundet eller afskaffet, og at 
der kun var 24 dage til at redde den 
i. Karakteristisk for kalenderne var et 
handlingsforløb præget af fremdrift 
og bygget op over det narrative 
skema med en begyndelse, en midte 
og en slutning. Her mødte seeren 
et internt plot, der forbandt alle 24 
afsnit, og fortællingerne foregik 
gerne i to parallelle verdner, som 
gengav en genkendelig verden og 
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Alletiders tv-julekalender
et magisk univers et andet sted, fx 
på loftet. disse elementer ser vi fx Jul 
i Gammelby (1979) og Jul på Slottet 
(1986); begge kalenderfortællinger, 
hvor nissernes magi og relation til 
hovedpersonerne får stor betydning 
for historiens udvikling.

i 1994 tog arkivnissen Pyrus seeren 
med på en lærerig, kulturhistorisk 
tidsrejse for at genskabe julen, og 
fortællingens kombination af paral-
lelle verdner, underholdning og 
formidling blev normsættende for 
tv-julekalendere fra midt i 1990erne 
og frem til i dag. nyere kalenderfor-
tællinger krydres tillige med 
intertekstuelle referencer til fx 
computerspillets quests (missioner), 
krimiens spændingsmoment og den 
danske kulturhistorie, mens de ofte 
behandler aktuelle temaer. 

Jul i Valhal (2005), som skildrer to 
børns kamp for at hindre ragnarok, 
er blot en ud af flere julekalendere, 
der kendetegnes heraf. dens narra-
tive ramme hviler på en intertekstuel 
reference til den nordiske mytologi, 
mens spændingskurven stiger, jo 
flere quests børnene gennemfører. 
Hertil behandler Jul i Valhal nær-
værende temaer som fx venskab, 
kærlighed og ikke mindst forholdet 
mellem børn og voksne; alle gode 
bud på temaer til behandling også i 
den moderne børnelitteratur.

Komplekse fortællinger 
Flere narrative elementer i den årlige 
tv-julekalender må siges at have ud-
viklet sig mod en større kompleksitet, 
men vender vi blikket mod historiens 
fortæller iagttages ikke en lignende 
udvikling.

i de tidlige dukkefortællinger optræ-
der en skjult fortæller, som hverken 
visuelt eller auditivt er barneseeren 
behjælpelig med fx tolkning af karak-
terers reaktionsmønstre. et andet bil-
lede tegnes af fortælleren i dag, hvor 
instansens stemme ofte indleder og 
afslutter hvert afsnit. i de moderne 
kalenderfortællinger optræder fortæl-
leren således åbenlyst, mens instansen 
både resumerer, kommenterer og 
fortolker historiens hændelser. 
Trods fortællerens synlighed kan 
instansen på ingen måde betegnes 
som en autoritær fortæller; der er 
ingen moraliserende kommentarer. 
derimod kan fortællerudviklingen 
ses som et produkt af kalenderfor-
tællingens udvikling mod en større 
kompleksitet, hvor andre narrativt 

udfordrende elementer i kalender-
fortællingen nødvendiggør en synlig 
fortæller, som støtter barneseerens 
fortolkende refleksion.

Kalendergenrens fortællerforhold ad-
skiller sig fra børnelitteraturens, hvor 
fortælleren i dag ofte er en tilbage-
trukket instans frem for en autoritær 
fortæller. Trods denne afvigelse 
ligner tv-julekalenderens beskrevne 
udvikling mod en større komplek-
sitet næsten til forveksling den, vi 
finder hos børnelitteraturen. den 
moderne tv-julekalender gemmer på 
en kompleks og nærværende fortæl-
ling, der på mange måder udfordrer 
barneseerens oplevelse, indlevelse 
og fortolkning på linje med megen 
moderne børnelitteratur.
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Av Ann-Britt Sternfeldt, frilansjournalist

i skolan smK setia Wangsa i 
Kuala Lipis, malaysia, får  
eleverna ta ansvar för sitt 
skolbibliotek. Varje år väljer 
man 30 elever till uppgiften 
på samma sätt som man väljer 
ordningsvakter. meningen är 
att uppmuntra läsintressen. 

malaysia definieras ännu som ett  
utvecklingsland men här finns ändå en 
relativt stor medelklass med god  
ekonomi såväl som god utbildning. 
Och då här finns en relativt bra tillgång 
på bibliotek och bokhandlare skulle 
man kunna tro att medelklassen har 
haft möjlighet att utveckla bra läsvanor, 
men så är inte fallet. Undersökningar 
visar att studenter läser för att de 
måste, för sina studiers skull, men 

mycket sällan för nöjes skull. Vidare 
visar undersökningar att den främsta 
orsaken till oviljan att läsa är brist på 
läsande förebilder.

dayang sari som är lärare på skolan 
smK setia Wangsa i Kuala Lipis i  
malaysia berättar att man försöker 
bryta den onda cirkeln med elever 
som inte stimulerats att läsa genom 
att avsätta tid för läsning. eleverna 
får helt enkelt läsa en bok en timme 
under skoltid enbart för ”nöjes skull”.

- nöjesläsning ger så mycket mer än 
enbart underhållning, det vidgar vårt 
tänkande, säger dayang sari. men 
många elever tycker att det är jobbigt, 
de har svårt att koncentrera sig. Och 
det är ju så att läsning kräver mer än 
att surfa på internet och har man inte 
läst som barn kan det vara svårt att 
komma igång i tonåren.

enligt dayang sari är det säkert många 
andra skolor som har läsestunder på  
schemat men vad man mer gör just i  
deras skola är att ha biblioteksansvariga 
elever.

- Vi väljer varje år ut 30 av skolans  
omkring 450 elever som ska ansvara 
för skolbiblioteket samtidigt som 
vi väljer ordningsvakter. Vi hoppas 
att ansvaret för böckerna också ska 
stimulera till att vilja läsa dem.

För ”nöjes skull” 
 som secondary school har setia 
Wangsa elever från 13 till 17 år med 
möjlighet till förlängning ett år för dem 
som vill förbereda sig bättre för vidare 
universitetsstudier. Jag träffar en av ele-
verna, Theepa Tarini, 16 år, som i år är 
en av dem som ansvarar för biblioteket.

- Jag städar, sätter in återlämnade 
böcker på sina rätta platser och så 

registrerar jag utlå-
nade böcker, säger 
Theepa, och visar 
en loggbok där hon 
just nu måste föra 
in utlånade böcker 
manuellt eftersom 
det är problem med 
datasystemet.

Theepa berättar att 
eftersom malaysia 
är ett multikulturellt 

Biblioteket är elevernas ansvar 

Undersökningar visar att  
studenter läser för att de måste,  
för sina studiers skull, men  
mycket sällan för nöjes skull.
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Biblioteket är elevernas ansvar 
land så har biblioteket böcker på både 
malaysiska, tamil, kinesiska och  
engelska. såväl faktaböcker som 
skönlitteratur. Hennes egen kultu-
rella bakgrund är indisk och hennes 
modersmål är tamil, men ändå kan 
hon inte läsa på tamil. det har aldrig 
funnits böcker i Theepas hem, så hon 
har bara lärt sig att tala sitt moders-
mål, inte skriva eller läsa. 

när hon började skolan, var hon  
tvungen att lära sig mer malaysiska, som 
är landets officiella språk, och engelska, 
så det har inte funnits utrymme till att 
också lära sig att läsa på sitt modersmål. 
nu prioriterar hon att läsa på engelska, 
eftersom det är det språk som ger bäst 
möjligheter för framtiden. Hon berät-
tar, att hennes favoritförfattare är Jules 
Verne, som finns översatt till engelska. 

- Jag läser böcker på engelska för att 
jag gillar att läsa, men också för att jag 
behöver utöka mitt ordförråd. det var 
nog så mitt läsintresse egentligen  
började, när jag läste böcker på engel-
ska och upptäckte att det var så mycket 
mer än att bara lära mig språket.
 
Theepas väninna, Tee Bee Yee, som är 
med oss i biblioteket, svarar lite undvi-
kande, när jag frågar henne om böcker 
och författare. Hon berättar, att också 
hon hade ansvar en tid för biblioteket, 
men att hon drog sig ur, eftersom hon 
tyckte, att hon inte hann med. Hon 
säger, att hon inte heller hinner läsa 
för nöjes skull, eftersom skolan tar så 
mycket tid. men hennes kroppsspråk 
säger något annat. att läsning överhu-
vudtaget inte roar henne.

enligt Theepa är det dåligt med utlå-
ningen och det som lånas är främst 

kurslitteratur. Vad det beror på vet 
hon inte riktigt.
- de kanske inte hinner, eller så har de  
helt enkelt inte lust. de som lånar något 
annat än kurslitteratur läser mest 
spökhistorier, inga speciella författare 
som jag gör.

En ny generation som läser 
Och kanske är det så, att lusten 
saknas. För att eleverna helt enkelt 
inte har lärt sig att läsa. För att det inte 
var någon som läste för dem under 
barndomen, ingen som öppnade 
dörren till den enorma skatt som finns 
i skönlitterära böcker. den dörr som 
skolan nu gärna vill öppna.
 
när jag pratar vidare med lärare  
dayang sari och frågar hur mycket 
hon själv läser, ler hon lite undflyende 
och säger att det inte blir så mycket.

- Vi är en generation som aldrig fick 
ta del av böcker och bibliotek, men 
vi vet ju att man bör läsa, att det har 
många fördelar för vår personliga 
utveckling. det vi kan göra är att läsa 
för våra barn, och förhoppningsvis 
hjälpa till att skapa en ny generation 
ikke som läser. Och om vi här i skolan 
lyckas få våra elever att förstå läsan-
dets betydelse, så kanske de gör som 
jag, läser för sina barn, även om de inte 
läser själva. någonstans måste vi börja.

Om ansvaret för skolbiblioteket ska-
pat mer läsintresse hos eleverna kan 
dayang sari inte bestämt uttala sig 
om. man har ännu inte gjort någon 
uppföljning av läsvanorna.

- det blir i alla fall inte sämre, och vi 
får nog ha tålamod och pröva olika 
metoder. men självklart borde vi  

göra en uppföljning, som att mäta  
läsintresset före och efter att elever-
na har haft hand om biblioteket.  
Jag blir verkligen påmind om att 
vi måste ta tag i detta och göra en 
utvärdering.

när vi sitter i biblioteket dyker en ung 
man med ett stort smittande leende 
upp. Han heter Kohula Palan, är 15 år, 
och är också en av de biblioteksansva-
riga för i år. Han tycker att det är roligt 
att ha hand om biblioteket, han säger 
att det känns bra att göra något nyt-
tigt. Och när jag frågar om hans egna 
läsande så nickar han och säger att 
han läser ibland.

- spökhistorier, det gillar jag.

Och jag ler inombords men tänker att 
det är väl inget större fel på spök - 
historier, det är säkert en nog så god 
början.

Kohula Palan är en av de  
biblioteksansvariga för i år.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
Skolebiblioteket

Gennem et langt liv modtog astrid 
Lindgren i tusindvis af breve fra 
voksne og ikke mindst børn, som 
skrev for at takke hende og fortælle 
om, hvor meget hendes bøger havde 
betydet for dem, stille hende alverdens 
spørgsmål om forskellige bøgers 
handling og figurer og efterlyse 
fortsættelser af serier, spørge hende 
til råds og betro hende deres  
hemmeligheder og livhistorier.

mange drømte nok om at astrid  
Lindgren personligt ville svare dem 
og måske endda blive deres penneven, 
men selvom det lå hende meget på 
sinde, at alle børn skulle have svar på 
deres henvendelser, blev det hurtigt 
umuligt at nå at tage sig af denne - 
hurtigt voksende – opgave, hvorfor 
hun ansatte en personlig sekretær til 
at tage sig af besvarelserne. 

12-årige sara Ljungcrantz, i dag 
schwardt, blev dog en sjælden  
undtagelse, da hun i 1971 skrev til 
den verdensberømte forfatter og 
fik et personligt svar tilsendt med 
posten. siden skrev den unge utilpas-
sede pige og den 50 år ældre kvinde 
sammen i mere end 30 år, i alt over 
80 breve, uden i øvrigt nogen sinde 
at mødes, og det er denne unikke og 
gribende brevsamling der nu foreligger 
på dansk. 

i brevene fremstår sara på mange 
måder selvbevist og fuld af sine 
meningers mod, men samtidig også 
som en sårbar og hudløst ærlig pige 
med et ikke særlig stort selvværd. 
denne kombination af livlighed og 
skrøbelighed har tilsyneladende 

– forståeligt nok – gjort indtryk på 
astrid Lindgren, som i sine breve går 
ind i saras liv og skiftende problemer 
omkring forældre, overgreb, pjæk, 
hash, drenge m.v. med både varme 
og overskud. ind imellem øser astrid 
Lindgren af sin livserfaring og giver 
et par gode råd med på vejen, fx om 
at holde sig fra tobak og alkohol, 
men oftest lægger hun fordomsfrit 
øre til saras meritter og kommunikerer 
på lige fod med hende. som altid, når 
hun skriver til børn, fristes man til at 
tilføje. 

i sit første brev erklærer sara frejdigt, 
at hun ”skal være skuespiller” - og at 
det vel at mærke ikke bare er noget, 
hun tror – hvorfor hun beder om 
astrid Lindgrens hjælp til at blive  
prøvefilmet, så hun kan komme til 
at gøre sin lykke. Hun giver 
også udtryk for, at hun 
finder filmatiseringerne af 
både Pippi- og emil-bøger-
ne dårlige, måske allermest 
fordi hun ikke selv spiller 
rollen som Pippi. 

astrid Lindgrens første 
svar findes desværre ikke 
længere, efter som sara, i 
et anfald af skamfuldhed,  
rev det i stykker og skyllede 
det ud i toilettet efter hun 
have læst det. Bl.a. fordi 
astrid, ifølge sara, nådeløst 
havde spurgt: ”er det kun 
når sara Ljungcrantz spil-
ler hovedrollen at filmene 
bliver gode?”  
allerede i saras andet 
brev fortryder hun bittert 
sit første brev – ”Jeg gør 
så tit en masse ting som 
jeg fortryder bagefter” - 

og beder om undskyldning for sine 
dumhed. Hvortil astrid Lindgren bl.a. 
svarer: 

”det var et rigtig interessant brev, 
hvor du vender vrangen ud på dig 
selv og anklager dig selv for at have 
”skrevet dumt” til mig, nej, det var 
ikke dumt og du er ikke dum – måske 
skrev jeg noget til dig som gjorde 
dig ked af det, jeg husker det ikke 
så nøje, men det var i hvert fald ikke 
min hensigt. ak ak ak, vi skriver alle 
sammen en gang imellem noget vi 
ikke mener!”   

Jeg lægger dine breve under madras-
sen. En brevveksling 1971-2002
Astrid Lindgren og Sara Schwardt, 
red. Lena Törnquist. Gyldendal 2014
208 sider

JeG Har LiGe LÆsT

Hjertevarme breve
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Af Karsten Boll, Skolebibliotekskonsu-
lent og leder af læringscenterkontoret,  
Vejle kommune.

endelig fik vi en ny bekendt-
gørelse, som betyder, at man 
også lovgivningsmæssigt 
understøtter den udvik-
ling, der er sket på de  
pædagogiske lærings-
centre rundt om i landet. 
at skoleledelsen på den 
enkelte skole er invol- 
veret i den retning,  
som PLC skal følge, er  
en selvfølge, når PLC  
skal udvikle og understøtte 
læringsrelaterede aktiviteter 
for eleverne og inspirere og 
understøtte det undervisende 
personales fokus på læreprocesser 
og læringsresultater.

når PLC skal understøtte skoleudvikling 
i samspil med ledelsen og samtidig 
får til opgave at koordinere og samle 
dokumentation om læringsresultater 
og evaluering – fordrer det et tæt 
samarbejde med skolens ledelse. det 
giver den autorisation, der skal til for 
at udføre opgaverne, herunder også 
at koordinere samarbejdet mellem 
skolens ressourcepersoner. at PLC 
også skal sætte forskningsbaseret 
viden om læring i spil på skolen, stiller 
krav til personalet i PLC om indsigt 
og didaktisk viden. derfor er efter-/ 
og- eller videreuddannelse et vigtigt 
og nødvendigt fokusområde.  
derfor kan det også virke misvisende, 
at læringsvejledere kan opleve en  
lønnedgang, fordi man lokalt har 
valgt udelukkende at fokusere på 
undervisningstillæg. det har skabt 
nogen frustration hos vejleder- 
gruppen – ikke mindst it-vejledere  

og skolebibliotekarer – undskyld 
læringsvejledere.

den store opgave lige i øjeblikket 
er at dokumentere berettigelsen af 
PLC – underforstået at PLC ikke bliver 
et skolemæssigt spareobjekt, fordi 
man skal have tingene til at hænge 
sammen andre steder. Og derfor 
bliver synlighed og samarbejdet 
med skoleledelsen de kommende år 
væsentlige indsatsområder for de pt.  
trængte pædagogiske læringscentre. 
Vægtningen af, hvor indsatsen skal 
lægges, fastsættes lokalt på den 
enkelte skole.

i Vejle lavede vi en PLC-strategi før 
den nye bekendtgørelse kom (kun 
evalueringsdelen havde vi ikke for-

udset). det blev i 2012 besluttet, at 
den skal være implementeret senest i 
2015, uden der blev sat deadlines på 

de forskellige faser. nogle skoler 
er godt i gang – andre venter 

der en større opgave. Op-
fordringen har selvfølgelig 

været at få det gjort nu – i 
forbindelse med folkesko-
lereformen. 

Læringscenterkontoret 
er ligeledes involveret 
i implementeringen af 
Kmd education som plan-
lægningsværktøj – også 
i forbindelse med fælles 

forberedelse og teamwork, 
videndelingsplatform for un-

dervisning og et godt redskab 
til gennemførelse af undervis-

ningsdifferentiering. der er tre  
forudsætninger, som skal være 

opfyldt: - et kraftfuldt og stabilt 
netværk – devices 1:1 – og (igen) 
ledelsens synlighed med formål og 
omfang. Hvis ikke de er opfyldt, kan 
brugen af Kmd education let blive 
diffus og overfladisk – og bliver 
derved ikke et hjælpemiddel men 
en hæmsko. de skoler, der hyppigt 
bruger Kmd education, ser flere og 
flere fordele heri. education kan  
medvirke til at give overblik, og  
derved være en hjælp i den  
understøttende undervisning, ved 
lektiecaféer og i vikarsituationer.  
Opgaven fylder meget lokalt, men 
bør generelt ofres mere opmærk-
somhed end i denne klumme.

Hermed gives stafetten videre til 
Helle Friis Mikkelsen, Konsulent for 
PLC og Center for Skoler & Institutio-
ner/Pædagogisk Center Ballerup og 
skolebibliotekar på Egebjergskolen  

KOnsULenT-KLUmmen

Store omvæltninger i PLC 
- fortsat
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