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Hans Christian Andersen 
Award 2016 
I januar offentliggjorde IBBY shortlisten for 

Hans Christian Andersen-Medaljerne 2016.

Forfattere: 
Cao Wenxuan, Kina, Louis Jensen, 

 Danmark, Mirjam Pressler, Tyskland, Ted 

van Lieshout, Holland og Lois Lowry, USA.

Illustratorer:
Rotraut Susanne Berner, Tyskland, 

Pejman Rahimizadeh, Iran, Alessandro 

Sanna, Italien, Suzy Lee, Sydkorea og  

Marit Törnqvist, Holland.
De to prismodtagere vil blive offentliggjort 

på IBBY´s pressekonference d. 4. april 2016 

på Bologna International Children’s Book 

Fair. Medaljerne og diplomerne vil blive 

overrakt på IBBY´s 35. kongres i Auckland, 

New Zealand søndag d. 20. august 2016.
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Kulturministerielle juryer
Illustratorprisen
Formand (Statens Kunstfonds Projektudvalg 

for Billedkunst): Bodil Nielsen

Litteraturkritikernes Lav: Mai Misfeldt

Selskabet for Børnelitteratur (IBBY): 

Nina Christensen
Illustratorgruppen, Tegnerforbundet 1919:

Lars Vegas Nielsen

Forfatterprisen
Formand (Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for litteratur): Kamila Slocinska

Litteraturkritikernes Lav: 

Anita Brask Rasmussen
Selskabet for Børnelitteratur (IBBY): 

Merete Flensted Laustsen

Forfatterforeningen: Søren Fanø

Forsidetegneren 2016,  
Birde Poulsen 
Birde Poulsen, f. 1953 i Nordsjælland, 
 illustrator og forfatter
Studentereksamen 1973, Skolen for 
 Brugskunst 1974-1979 – senere Danmarks 
Designskole (2011), nu en del af Det 
 Kongelige Danske Kunstakademis Skoler  
for Arkitektur, Design og Konservering 
Debut i bogform i 1985 med Bente Frithioff 
Kawas Eberhardt og Bertha (illustrator). 
 Debut som forfatter i 1994 med Hvem er  
det der gemmer sig?
Modtog i 1998 Kulturministeriets 
 Illustratorpris for Mærkelige dyr, Kejseren af 
Kinesiens land og Evelyn med de smukke øjne.
Seneste udgivelse er den meget smukke 
billedbog Langt borte. Tekst: Cao Wenxuan. 
Illustrator: Birde Poulsen. Oversætter: Birde 
Poulsen. Billedbog. ABC Forlag, 2015  

Jubilæums-antologi
Bent Haller runder de 70 år den 5. juni og 
fejrer samtidig 40 års forfatterjubilæum 
med debutbørnebogen Katamaranen, 
men faktisk debuterede han i 1972 med 
digtsamlingen Den indre klokkes klang. 
I anledning af de to store runde hjørner 
udgiver Høst & Søn en jubilæums-antologi 
med titlen En barnlig komedie og andre for
tællinger, som udkommer den 3. juni 2016. 
Hjerteligt til lykke!

Brødrene Zapata
Brødrene Zapata er illustreret af en af 
Danmarks bedste illustratorer, Lilian 
Brøgger. Og lad det være sagt med det 
samme: hun har ydet en helt enestå-
ende kraftpræstation: en billedbog/ 
tegneserie på ikke mindre end 104 sider! 
Brødrene Zapata er et smukt, kreativt 
og imponerende eksempel på Brøg-
gers kapacitet. Hun har langt mere end 
100 bøger bag sig siden debuten i 1975 
og har modtaget en række priser, bl.a. 
 Børnebibliotekarernes Kulturpris (1982) 
og Kulturministeriets Illustratorpris (1984 
og 2010). Brødrene Zapata har tekst af 
Torgeir Rebolledo Pedersen, f. 1949, 
norsk forfatter, dramatiker og arkitekt.

”SIGTAT”
Alt eller intet?
”Engang var det idealiseret at 
brænde op. Det må man ikke 
i vore dage. Men hvis du ikke 
skal brænde op, hvad skal du 
så? For hvad skal du så leve?” 

Skuespilleren Sonja Richter 
i ”Politiken” d. 4. januar 2014)
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Næste skoleår i kikkerten

LEDER

At drive skole i dagens Danmark kræver, at man ofte kigger ud i fremtiden og 
sætter retning efter sit mål. Og foråret er tiden, hvor planlægningen af næste 
skoleår allerede er godt i gang. Der skal sættes de rigtige team, og der skal 
vælges de rigtige indsatsområder for skolen. Og hvis kommunen har udstukket 
nogle indsatser, så er det nu, man skal se, hvorledes man på skolen bedst kan 
løse opgaverne. 

Det er også nu, vi på PLC skal kigge på næste skoleårs indsatsområder og finde 
ud af, hvordan vi bedst kan understøtte de forskellige tiltag. Hvilke kompetencer 
kan vi sætte i spil i forhold til indsatsområderne? Hvordan kan vi synliggøre 
indsatserne? Hvem skal inddrages, og hvornår skal det gøres? Skal vi sætte 
forsøg i gang, der kan løfte et område? Skal vi hente samarbejdspartnere uden 
for skolen? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi skal stille os nu, så vi kan få den 
rigtige fordeling af kompetencer inden næste skoleår. 

Har skolen fx brug for at få løftet faget matematik, skal vi måske arbejde ekstra 
tæt med matematikvejlederen for at synliggøre matematikken omkring os. Er det 
muligt på PLC at lave aktiviteter, der understøtter den matematiske intelligens? 
Skal vi have skakspil stående? Skal der hænge soduko’er på væggene til udfyldelse? 
Skal vi lave konkurrencer inden for matematikken eller logikken? Skal vi samle 
elevproducerede screencasts om løsning af matematiske opgaver? Skal eleverne 
kunne lave tangram-billeder på PLC? Hænger talrækken synligt? 

Disse eksempler er selvfølgelig kun supplerende elementer, men de kan alligevel 
være med til at løfte den samlede indsats ved at synliggøre, hvilke indsatser 
skolen har fokus på. Og de kan give en fornemmelse af, at her arbejder vi alle i 
samme retning mod samme mål, hvilket kan hjælpe både børn og voksne på 
en skole. De nævnte eksempler kræver måske heller ikke de store ændringer på 
PLC, men jeg kunne godt forestille mig understøttende indsatser, der krævede en 
ændring i indretningen på PLC eller i bemandingen, så indsatserne fik større fokus 
et år eller to, inden et nyt område havde brug for fokus. Og hvis der skal tages 
højde for nogle ændringer i planlægningen af det nye skoleår, så er det snart,  
man skal gøre sig klart, hvilke ændringer der er behov for.

I det hele taget er foråret en tid for ny inspiration. I tiden mellem at dette skrives 
og læses holdes Læringsfestival 2016, hvor der altid er inspiration at finde til at 
udvikle elementer på skolen – større eller mindre. Det er altid spændende at se, 
hvordan andre griber tingene an, og høre hvilke erfaringer andre har gjort sig. Et 
af de store temaer på dette års festival bliver det 21. århundredes kompetencer 
– 21st Century Skills, hvilket jeg glæder mig til.

I april følger konferencen på Gl. Avernæs, som vi laver i samarbejde med 
Danmarks it- og medievejlederforening. Titlen i år er Beslutning, implemen-
tering og forankring i en brugerportalstid - også en udfordring for PLC. Den 
overordnede tidsplan for brugerportalsinitiativet betyder, 
at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 
har påbegyndt en udbredelse af løsningerne og sikret 
udbredelse til alle skoler ved udgangen af 2017. På 
mange skoler vil PLC få en vigtig rolle i dette arbejde, så 
jeg ser frem til at blive godt klædt på til arbejdet.

Jeg håber, vi ses derude!

Birgitte Reindel, formand for PLCF

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
www.plcf.dk
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Det handler ikke så meget 
om at løbe eller hoppe, 
men mere om at lære på en 
anden måde og om at blive 
god til at samarbejde, mener 
Per Brix, som har været med 
til at udvikle Vidensbrønden. 

- Ideen bag værktøjet Vidensbrønden 
er at få skabt bevægelse i undervis-
ningen og samtidig få en ny dimension 
ind i læringen. Det er ikke en Schwei-
zerkniv, vi har opfundet, vi spurgte 
bare om vi kunne lave noget som 
gjorde eleverne aktive – ikke bare med 
hovedet, men også med hænderne, 
fødderne og hele kroppen, forklarer 
Per Brix, lærer og it-vejleder på 
Brørupskolen, der i samarbejde med 
it-virksomheden Solutors har været 
med til at udvikle Vidensbrønden. 

Ifølge Per Brix udspringer ideen af 
et samarbejde mellem Solutors og 
it-universitetet Katrinebjerg i Aarhus, 

som begyndte omkring år 2000 da 
de første WII- og Playstation-spil så 
dagens lys. Navnet Vidensbrønden 
kom egentlig af at projektoren blev 
gravet ned i jorden under glas ligesom 
en gammeldags brønd. I dag sidder 
projektoren dog fastmonteret på en 
computer, som fx befinder sig på PLC, 
selvom den også fås i mobil form der 
kan flyttes rundt på skolen. Mellem 
2011-14 blev ideen færdigudviklet og 
prøvet praktisk og pædagogisk af på 
udvalgte skoler, bl.a. Holmeåskolen i 
Vejen, som Per Brix dengang var ansat 
som læringsvejleder på. 

- Og jeg skal love for at der kom 
både liv og læring i læringscentret! 
Jeg er selvfølgelig farvet af at jeg i 
forvejen synes Vidensbrønden er et 
hammergodt produkt, men faktum 
er at det hurtigt blev populært og 
virkede som en magnet på både 
elever og lærere. Der var selvføl-
gelig også en sund skepsis hos 
nogle lærere, som tænkte ”jamen, 
kan jeg finde ud af det” eller ”tør 
jeg nu springe ud i det”. Men man 
skal slet ikke være it-nørd for at 

bruge det, 
tværtimod, 
mener Per Brix 
og tilføjer:

- En del lærere 
rundt omkring 
– og faktisk 
også mange af 
eleverne – har 
selv videreud-
viklet, ændret 
og program-

meret værktøjet, så det passer bedre 
til lige netop deres fag eller klassetrin.
Ifølge Per Brix er det kun i 
begyndelsen at eleverne er optaget 
af hvem der er bedst og kan mest, 
mens de i løbet af kort tid lærer at 
hjælpe hinanden og samarbejde 
omkring opgaverne.

- Og det gode ved det er jo at alle  
kan være med og bidrage med noget 
– selv helt ned i 0. Klasse, hvor det fx 
går ud på at skrive sit eget navn eller 
hoppe rundt på de røde bogstaver, 
vokalerne, eller skridte trekanter og 
firkanter af med fødderne på et ternet 
stykke papir, som er gengivet på 
gulvet. Det interaktive gulv handler 
altså ikke bare om at om eleverne 
løber eller hopper, men mere om at 
de lærer på en anden måde – med 
hele kroppen – og bliver bedre til  
at samarbejde. 

Så man kan ikke bare købe nogle 
sjippetove, hvis man ikke har 
100.000 kroner at investere i 
Vidensbrønden?

- Nej, et værktøj som Videnbrønden 
har meget mere at byde på, hvis 
opgaverne vel at mærke er alders-
svarende og målrettede. Derfor 
vil det på de fleste skoler være en 
fordel at indkøbe flere sæt, fx et 
til både indskoling og mellemtrin 
– i udskolingen er man nok ofte 
mere optaget af pensum. Hvis det 
kun var bevægelsen det gjaldt, 
kunne skolerne lige så godt købe 
sjippetove, men med Vidensbrønden 
får man investeringen tilbage i form 
af et bedre lærings-udbytte, så 
spørgsmålet er snarere om skolerne 
har råd til at lade være, siger Per 
Brix, som efter eget udsagn lige nu 
ligger i ”positive forhandlinger” med 
sin egen skoleledelse om indkøb af 
Vidensbrønden. 

At lære med kroppen

Foto: Karina Wind Engedal

Det interaktive gulv 
gør børnene bedre 
til at samarbejde, 
mener Per Brix.
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Bestil en gratis plakat på gu.dk

De populære fagbogsserier – Første Fakta, faktisk!, 
Dyr i ..., De små fagbøger, De store fagbøger 
og Gyldendal viden – er tilgængelige digitalt 
på fagbog.gyldendal.dk. Her kan eleverne fra 
0.-10. klasse læse om alverdens emner og arbejde 
med faglig læsning og skrivning. 

■ Læs over 100 fagbøger online – alle indlæst af professionelle

 oplæsere

■ Opgaver til faglig læsning til samtlige bøger på portalen

■ Læselog, hvor eleven kan registrere og sætte mål for sin læsning

■ Skriveværksted, hvor eleven kan lære at skrive egne fagbøger,

 anmeldelser og arbejde med multimodale produktioner

FAGBOG.GYLDENDAL.DK
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Vi ved det jo godt: Fysisk 
træning fremmer trivsel og 
dermed også læring. Men 
somme tider skal der en kul-
turændring til for at få gjort 
idræt, leg og bevægelse til en 
naturlig del af skoledagen. 

Profilskole-projektet, som er udviklet 
af DGI og Dansk Skoleidræt, har som 
overordnet mål at sætte bevægelse 
på skoleskemaet. Projektet blev sæt 
i værk på 7 udvalgte skoler i foråret 
2013, hvor man på én gang udviklede 
og afprøvede projektet i praksis efter 
aktionslærings-metoden. Lanceringen 
af Profilskole-projektet faldt sammen 
med præsentationen af skole-
reformen, som skulle træde i kraft fra 
skoleåret 2014/15, hvilket ifølge Katja 
Bødtger, projektleder i DGI, ikke var 
den bedste timing.

- I hvert fald ikke set fra vores 
synspunkt, for skolerne var jo 
fuldstændig lagt ned på det 
tidspunkt. Ambitionen var at få 12-15 
skoler til at lade sig certificere som 
DGI-profilskoler, men i opstartsfasen 
havde vi ikke held til at få mere end 
4 skoler med. I dag er interessen 
heldigvis større - og stigende - og 
antallet af profilskoler er vokset 
til i alt 20 fordelt over hele landet, 
oplyser Katja Bødtger og lægger til:
 
- Ideen om profilskolerne voksede 
frem, fordi vi oplevede, at mange 
skoler henvendte sig til os med 
ønsket om at få hjælp til at udvikle en 
særlig profil i forhold til bevægelse, 

simpelthen for at få gang i en kultur-
forandring blandt personalet på 
deres skoler. 

Og det er netop hvad Profilskole-
projektet drejer sig om – at ændre 
kulturen på bevægelsesområdet. 
For at blive DGI Profilskole skal skolen 
gennem et udviklingsforløb, der 
bliver sammensat i samarbejde med 
en konsulent fra DGI. Det tager cirka 
halvandet år at blive certificeret DGI 
Profilskole og forløbet består af 6 
moduler, som i en kombination af 
undervisning i teori og praksis gør 
lærerne bedre til at få øje på mulig-
hederne i hverdagen og udstyrer dem 
med redskaber til at inspirere børnene.

- Grunden til at vi har kastet os over 
dette arbejde, er at vi som organi-

sation gerne vil have børn til at være 
aktive. Det ser vi som en samfunds-
opgave. Samtidig er det ikke nogen 
hemmelighed at der er et stort 
frafald i sportsforeningerne af unge 
fra 11-12-års-alderen, hvilket vi gerne 
vil være med til ændre. Det er også 
en vigtig grund til at vi samarbejder 
tæt med både familier og idræts-
foreninger, fortæller Katja Bødtger. 

Hun tilføjer man ved at forbedre 
skoleelevernes sundhed også styrker 
deres kognitive, motoriske, sociale, 
mentale og emotionelle udvikling 
og dermed skaber et fundament for 
livslang fysisk aktivitet. 

Bevægelse giver trivsel
En af de skoler som selv har henvendt 
sig og været med siden begyndelsen 

Profilskoler på skinner

Foto: Martin Nielsen
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i 2013 er Arenaskolen i Greve, som fra 
2014 har været certificeret som DGI 
Profilskole. Ifølge projektleder i DGI 
Charlotte Dalsgaard var Arenaskolen 
ellers allerede godt i gang og havde – 
ikke mindst i skolens SFO - masser af 
fokus på bevægelse.

- Alle deres pædagoger havde fx fået 
en kropsuddannelse, som gjorde dem 
i stand til at følge og forholde sig til 
elevernes motorik og udviklingstrin, 
ligesom der var et godt samarbejde 
med de lokale idrætsforeninger at 
bygge videre på. Det, de især havde 
brug for, var at få indsatsen struk-
tureret og flyttet mere med over i 
selve skolen, sådan at det blev bredt 
ud til alle medarbejdergrupperne. 

Charlotte Dalsgaard fortæller at da 
skolen kontaktede DGI var de lidt 
udfordret af at ligge i et område 
med meget socialt boligbyggeri 
og mange elever af anden etnisk 
herkomst end dansk, lige som en del 
etnisk danske elever søgte væk og 
skolen faktisk var lukningstruet. Hun 
lægger til at Arenaskolen som DGI 
Profilskole har fået vendt udviklingen 

i positiv retning, hvilket bl.a. giver sig 
udslag i mindre sygefravær og bedre 
karakter gennemsnit – med andre ord 
har mere bevægelse først til større 
trivsel. 

Power breaks
- Sammen opstillede vi fem indsats-
områder, som de i dag stort set alle 

sammen er kommet i mål med. Dels 
skulle der indføres power breaks i 
timerne, hvorfor de satte ure op 
på væggen i klasserne for at holde 
regnskab med det. Bare sådan 
nogle pap-urskiver, hvor man flytter 
viseren manuelt, hver gang man fx 
har bevæget sig i 10 minutter, sådan 
at man i løbet af en dag kommer op 

Foto: Martin Nielsen

Foto: Martin Nielsen



8
N

r. 3       april 2016
Læ

ringsCentret

på de 45 minutter det anbefales i 
skolereformen. 

- Et andet indsatsområde var 
elevernes trivsel, som bl.a. gik ud 
på at de ældre elever tog sig af de 
yngre, fx i form af game boosters, 
lege patruljer og venskabsklasser. Så 
var der indsatsområdet ”Fra tvang til 
lyst”, som handler om at få glæden 
med i bevægelsen, hvilket er en af 
DGIs  store kæpheste, og bl.a. lægger 
vægt på større elevinvolvering. Fjerde 
indsatsområde tog fat i idrætsfaget, 
hvor også idrætslærerne kom til at 
gennemgå en kropsuddannelse i 
bl.a. motorik. Desuden begyndte de 
at teste eleverne og indførte årlige 
idrætsopvisninger på alle klassetrin, 
fortæller Charlotte Dalsgaard.

Hun tilføjer at femte indsatsområde 
er at blive elite-idrætsskole, men at 
det endnu ikke er afklaret hvilken af 
kommunens folkeskoler der skal have 
status som sådan i Greve.  

- Hertil kommer alle de mange tiltag 
Arenaskolen har taget både i forhold 
til deres indendørs- og udendørs-
arealer. Og igen: Det kan godt være 

DGI har været med til at sætte gang 
i nogle gode ideer hos dem, men 
fremfor alt har de selv været aktive 
og også været gode til at bruge 
elevernes iderigdom. Bl.a. har de 
indrettet en 100 meter løbebane 
på gangarealerne og en indendørs 
fodboldbane med bander. De har 
også fået en interaktiv læringstavle, 
som både lærere og elever kan skrive 

opgaver og komme med besvarelser 
på – fx matematiske formler – lige 
som de har opsat parkour og små 
fitness-maskiner både indendørs og 
udenfor. 

Skoleleder Martin Nielsen på 
Arenaskolen medgiver at det har 
givet et stort løft at blive Profilskole:

- Vi henvendte os til DGI fordi vi 
gerne ville have hjælp til at sætte 
større fokus på sundhed og idræt. 
Vi var to skoler som lige var blevet 
sammenlagt på grund af dalende 
elevtal og er stadigvæk en lille skole 
med 250 elever. Nu ser det heldigvis 
ud til at gå den rigtige vej, for mens 
vi sidste år kun havde 17-18 elever 
i 0. klasse, er der i dag 33 elever, 
som har tilvalgt vores skole og skal 
begynde i 0. klasse efter sommer-
ferien. Herudover er elevernes 
fravær faldet og karaktergennem-
snittet steget ret markant efter at 
vi har fået bevægelsen integreret 
som en naturligvig del af hverdagen. 
Så ja, det har givet et løft at vi har 
haft held til at skabe en profil over 
for både elever og forældre, mener 
Martin Nielsen. 

Foto: Martin Nielsen

Foto: Martin Nielsen
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Book en Ung til Ung
Af Eline Mørch Jensen, redaktør

De unge er ikke eksperter 
inden for emnet seksualitet 
men derimod eksperter i at 
være unge – derfor kan de 
nå eleverne mere direkte, 
hvor der ikke er noget der 
hedder pinlige spørgsmål. 

Ung til Ung er et korps af unge fra de 
gymnasiale uddannelser i Haderslev, 
Aabenraa og Sønderborg, som kan 
bookes gratis af skolerne i de tre 
kommuner til at komme på besøg 
for at undervise elever fra 7.-10. 
klasse i spørgsmål omkring bl.a. 
graviditet, prævention, kønssyg-
domme, personlige grænser, sociale 
medier og porno. De tre kommuner 
finansierer Ung til Ung-projektet i 
fælleskab og er forankret på Center 
for Undervisningsmidler (CfU) i 
Haderslev. 

- Tilbuddet erstatter ikke skolernes 
øvrige sundhedsundervisning, men 
skal ses som et supplement, hvor 
de unge kan få et rum for sig selv, 
hvorfor lærerne også bliver bedt om 
at forlade klasseværelset, fortæller 
Rikke Vinterberg Jacobsen, CfU i 
Haderslev. Som sundhedskoordi-
nator tager hun rundt på skolerne for 
at fortælle om og hyre unge til Ung 
til Ung-korpset og står desuden for 
at tilrettelægge kurserne, som skal 
klæde de unge på til at varetage det 
dialogbaserede oplysningsarbejde. 

- At lærerne ikke sidder med som en 
flue på væggen har selvfølgelig den 
ulempe, at vi ikke præcis ved hvad 

der foregår og hvad der bliver taget 
op, men fra anonyme spørgeskemaer 
ved vi at eleverne er meget glade for 
tilbuddet og synes, de får noget ud 
af det – ofte siger de, at de får talt 
om spørgsmål, de ikke ellers ville 
vende med deres lærer, siger Rikke 
Vinterberg Jacobsen og fortsætter:

- Derfor er det naturligvis vigtigt at 
vi klæder Ung til Ung-formidlerne 
rigtig godt på til opgaven. Det gør vi 
ved at de holde kurser, hvor de unge 
møder en sexolog, som gennemgår 
diverse relevante spørgsmål med 
dem, bl.a. om hvilke præventions-
former der egner sig bedst til hvilke 
aldersgrupper, ligesom de diskuterer 
og forholder sig til spørgsmål om 
behovet for at sætte sine egne og 
respektere hinandens personlige 
grænser, ikke mindst på de sociale 
medier. 

Personlige grænser
- Derudover får de undervisning i 
forskellige formidlings-teknikker, 
herunder at bruge deres kropssprog 
og tale højt og tydeligt i stedet for at 
mumle, og lærer om hvordan man 
bedst kan tage bestemte emner op 
– fx om det er okay at drenge kysser 
hinanden – på en måde, som sikrer 
at der er plads til alle elever. Somme 
tider er det måske bedst at dele 
klassen op efter køn eller i mindre 
grupper, fortæller Rikke Vinterberg 
Jacobsen.

Ung til Ung-korpset bliver desuden 
udstyret med en kuffert med 
materialer til brug i undervisningen, 
bl.a. kondomer som eleverne kan 
prøve at sætte på en attrap, samt 
power points som de kan tage 

afsæt i ude i klasserne. Ifølge Rikke 
Vinterberg Jacobsen er det ikke 
noget problem at rekruttere Ung til 
Ung-formidlere, som i øvrigt bliver 
lønnet pr. opgave, hvis antal varierer 
alt efter hvor mange skole-besøg 
der bliver booket. I 2015 var Ung til 
Ung-korpset ude og undervise i alt 
36 gange i de tre kommuner. 

- Jeg slår de nye jobs op i vores 
Facebook-gruppe, hvor de kan 
melde sig til i alle tre kommuner, og 
hvor man kan udveksle erfaringer 
indbyrdes. De unges tilbagemeld-
inger er næsten altid positive 
– akkurat ligesom dem, vi får fra 
eleverne og lærerne, for de fleste 
skoler følger arbejdet op efter vores 
besøg. Kun ganske få gange har 
der været problemer, fx hvis et par 
drenge i 9. klasse har været lidt for 
personlige eller respektløse over for 
en Ung til Ung-formidler – der er jo 
ikke den store aldersforskel på dem 
– men så har vi efterfølgende taget 
det op og tacklet det med læreren 
og skolen. Generelt er erfaringerne 
dog ovenud positive, fastslår Rikke 
Vinterberg Jacobsen. 

Hun tilføjer at Ung til Ung-formidlerne 
udover formidlingen på skolerne 
deltager i forskellige events, bl.a. 
Sønderborg Kulturnat og Kløften 
Festival, hvor de står for en oplysnings-
stand med et lykkehjul, hvor unge kan 
komme forbi og besvare spørgsmål og 
vinde kondomer. 

Ingen dumme spørgsmål
Nanna Philbert, som er 18 år 
gammel og går på STX på Haderslev 
Katedralskole, har været Ung til 
Ung-formidler i cirka to år og været 

Book en Ung til Ung
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ude på 10 skolebesøg og desuden 
deltaget i oplysningsarbejdet på 
Kløften Festival. Hun fortæller, at hun 
selv har lært meget om formidling 
og ikke mindst om at tage ordet i 
en forsamling, hvilket hun mener 
bl.a. kan komme hende til gode ved 
fremlæggelser og eksamener: 

- Man får helt klart tryggere ved at 
tage ordet og får virkelig øvet sig i 
at præsentere en sag. Her handler 
det endda ofte om emner, som 
godt kan være lidt følsomme eller 
grænseoverskridende. Men det er 
ikke undervisning på dén måde, men 
formidling, og handler mest om at få 
eleverne til at føle sig trygge og godt 
tilpas, så de får lyst til at tale om de 
spørgsmål, der optager dem, siger 
Nanna Philbert og tilføjer:

- Typisk er det faktisk ikke de ting, vi 
kommer for at fortælle dem om, fx 
prævention, som børnene spørger os 

om. Som regel vil de gerne tale om 
de ting, de selv går rundt og tænker 
på og om deres usikkerhed. Ofte er 
det pigerne, der kommer med de 
mest alvorlige spørgsmål, det kan fx 
være om graviditet og om man skal 
fortælle sine forældre om det, hvis 
man er blevet gravid. Drengene er 
somme tider lidt mere pjattede og 
stiller fx spørgsmål om hvor stor en 
pik kan være …    

Alt det der brænder på
- Vi plejer at gennemføre en anonym 
spørgerunde, hvor de får 10 minutter 
til at skrive nogle spørgsmål ned, som 
vi så gennemgår og snakker om i 
klassen. Her kommer der tit spørgsmål 
om hvor gammel man skal være for at 
gå i seng med nogen – om hvad der 
er normalt og hvad der er tilladt – og 
om det fx er okay at se porno.

Nanna Philbert fortæller at et 
emne som fx homoseksualitet altid 

kommer op at vende og at der i 
næsten alle klasser er elever, sjovt 
nok mest drenge, der synes det er 
intimiderende eller langt ude når  
talen falder på bøsser, selv om det 
somme tider sker at stemningen 
flytter sig og tolerancen vokser. 

- De fleste børn går jo meget op i 
hvad der er normalt og hvad der 
ikke er, så hvis vi kan være med til at 
sætte gang i nogle diskussioner og 
skubbe lidt til deres forestillinger, 
er det fint. Det vigtigste er at man 
i princippet kan tale om alt i de to 
timer - at der ikke er nogen tabuer. 
Og det er fedest for alle, når man kan 
mærke at det er de ting, der virkelig 
brænder på, der kommer op på 
klasseplan, mener Nanna Philbert, 
som i øvrigt selv husker besøgene fra 
Ung til Ung-formidlerne fra sin egen 
skoletid som et positivt og inspire-
rende supplement til seksualunder-
visningen. 

De fleste børn og unge går meget op i hvad der er 
normalt og hvad der ikke er, så hvis vi kan være med 
til at sætte gang i nogle diskussioner og skubbe lidt til 
deres forestillinger, er det fint, mener Nanna Philbert.



12
N

r. 3       april 2016
Læ

ringsCentret

Tag eleverne ud af skolen 
og med ind til undervisning 
på et kunstmuseum! Her 
kan mødet med kunsten 
være med til at understøtte 
 arbejdet i dansk og tværfag-
lige forløb, ud fra anderledes 
måder at lære på.

Af Dorte Villadsen, pædagogisk 
 udviklingskoordinator i  
Skoletjenesten på Sjælland

Mange lærere vælger at supplere 
deres egen undervisning med under-

visningstilbud på kunstmuseer eller 
kunsthaller. En del af disse besøg 
sker i forbindelse med danskunder-
visningen, for der er mange dansk-
faglige dimensioner i arbejdet med 
kunsten. Det handler i særdeleshed 
om, hvordan kunstens værker kan 
bruges til at arbejde med elevernes 
analytiske, fortolkende og kritiske 
bevidsthed, der netop er et af 
danskfagets centrale mål. 

I undervisningen på kunstmuseer 
tilrettelægges det fysiske møde med 
kunstens værker med afsæt i at give 
eleverne mulighed for at erfare og 
forstå gennem kropslige og sanselige 

tilgange, der udvider elevernes 
forståelser af, hvordan vi kan skabe 
betydning. 

Her bliver eleverne klogere på, 
hvordan vi kan angribe et æstetisk 
udtryk, hvordan vi kan bryde 
et æstetisk udtryk ned i mindre 
enheder, for at forstå det, der ligger 
bag – og hvordan kan vi forholde os 
til, at vi forstår og tillægger noget 
forskelligt værdi og betydning.

”Sproget er det hus, vi bor i”
Skoletjenesten har gennem en lang 
årrække udviklet pædagogiske 
metoder og arbejdsformer, der 

bruges i arbejdet med 
kunstens værker. Her er 
der fokus på aktiviteter der 
udforsker, udfordrer og 
udvikler elevernes sprog og 
begreber. Målet er at åbne 
op for værkets betydninger 
og udtryk, der ofte er 
flertydige og komplekse, og 
her er leg med og undersø-
gelser af sprogets grænser, 
muligheder og mangfol-
dighed essentiel.

Kunstens værker i 
 tværfaglige forløb
Kunstens værker sætter noget på 
spil og har en dagorden. At kunne 
fortolke og debattere de tematikker 
kunstværker 
forholder sig 
til gennem 
de forskellige 
historieske 
perioder, 
giver eleverne 
muligheder for 
aktiv deltagelse 
i kulturen og 
aktiv deltagelse 
i historien. I 

arbejdet med kunstens værker ud 
fra en historisk og samfundsfagligt 
perspektiv er der særlige muligheder 
for at forstå, at samfundet er skabt 
af historien, og at vi selv er med til at 
skabe historien.
 
Når lærere vælger, at elever skal have 
undervisning på et kunstmuseum, 
enten som en del af et danskforløb 
eller som en del af et tværfagligt 
forløb, vil vi i Skoletjenesten gerne 
være med til at give inspiration og 
konkrete redskaber til, hvordan 
de selv kan arbejde med kunstens 
værker i deres egen undervisning. 

Forhåbentlig indgår besøget i en større 
sammenhæng med den øvrige under-
visning, og i Skoletjenesten arbejdes 
der aktivt for at udvikle redskaber, der 
kan øge mulighederne for at skabe 
transfer mellem besøget på museet og 
undervisningen på skolen.

Kunstens værker i dansk 
og tværfaglige forløb

Foto: Sankt Ansgars Skole og KØS Museum 
for kunst i det offentlige rum

Foto: Arken, Sofie Amalie Klougart

Foto: Sunhi Mang. © Chiharu Shiota
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Tre undervisnings- og udviklingsansvarlige svarer på, 
hvordan deres kunstmuseum kan indgå i undervisningen

Jane Bendix fra Arken:

Hvordan kan kunstværker på 
 Arken bruges i danskunder-
visning?
”Vi er optaget af, at eleverne får 
mulighed for at skabe betydninger 
og fortællinger om værkerne - ved at 
producere både sproglige, kropslige 
og visuelle udtryk. På den måde øver 
de både analyse og fremstilling – 
kompetencer, som er rigtig vigtige i 
både dansk- og billedkunstfaget og 
for elevernes alsidige udvikling. Vi er 
optaget af, hvordan det sproglige og 
det visuelle sammen med det sanselige/
kropslige gensidigt understøtter 
hinanden. Derfor arbejder vi ofte frem 
og tilbage mellem billede og ord, for 
billeder kan fremkalde nye ord, ligesom 
ord kan fremkalde nye billeder. Fx kan vi 
“gå på sansetur” i et maleri og sætte ord 
på indtryk, stemninger og fortællinger, 
vi kan sende en SMS inde fra billedets 
verden eller digte videre på det.” 

Hvordan kan det indgå i en 
tværfaglig sammenhæng?
”Kunstens potentiale er, at den er 
rigtig god til at stille spørgsmål til os 
selv og vores forståelse af verden, og 
at den ikke giver entydige svar. Derfor 
befinder den sig ikke inden for en 
enkelt fagkategori, men kan forbinde 
faglighed og livsverden på utallige 
måder. Når eleverne kommer på 
museet, får de mulighed for at sætte 
deres viden i spil på nye måder og 
derved styrke brede - og ikke mindst 
kreative - kompetencer.” 

Hvordan kan lærerne indgå og 
spille en rolle i besøget?
”Lærerne kan i særlig grad indgå i 
besøg, der er del af et partnerskabs-
forløb, hvor vi har mulighed for at 
planlægge læringsmål, tematikker, 
metoder osv. i fællesskab – herunder 
også, hvordan lærerne indgår i forløbet 
og arbejder videre med det på egen 
hånd før og efter de fælles forløbsdage.”

Sasja Brovall Villumsen fra 
KØS:

Hvordan kan kunstværker 
på KØS bruges i danskunder-
visning?
”I værket ”Letters of Thanks” af den 
japanske kunstner Chiharu Shiota, 
arbejder vi med brevet som genre. 
Værket består af 3.000 håndskrevne 
taknemmelighedsbreve, skrevet af bl.a. 
børn. 

Gennem øvelser etablerer vi en 
forståelse hos eleverne om, hvad 
taknemmelighed er og kan være. Vi 
bruger skriveøvelser – hurtigskrivning 
og processkrivning. Det er et godt 
redskab, der giver eleverne mulighed 
for at nærme sig værket og værkets 
tema på en anderledes måde. Vi 
diskuterer brevet som en uddødende 
genre, men har også fokus på formelle 
krav til brevet som genre, fx hvad vil 
det sige, at der er en modtager og en 
afsender.”

Hvordan kan det indgå i en 
tværfaglig sammenhæng?
”En mulighed er fx at inddrage 
livs filosofi og etik fra kristendoms-
kundskab og selvfølgelig også 
billedkunst. Vi har lavet mindre 
garnkonstruktioner med breve, og vi 
har lavet tape-øvelser, hvor eleverne 
har tapet en mand fast til gulvet, og 
valgt, hvor tak sidder - i hvilken farve 
og i hvilken form, er det en blå klump 
i halsen?”

Hvordan kan lærerne indgå og 
spille en rolle i besøget?
”Vi har gode erfaringer med, at læreren 
deltager i øvelser på lige fod med 
eleverne, hvor de med deres deltagelse 
kan understøtte en nysgerrighed og 
undersøgende måde at arbejde på. En 
rolle kan også være, at have fokus på at 
opsamle pointer undervejs og deltage i 
den fælles opsummering.”

Hilde Østergaard fra  Nikolaj 
Kunsthal:

Hvordan kan kunstværker  
fra Nikolaj Kunsthal bruges  
i danskundervisning?
”I den aktuelle udstilling i Nikolaj 
Kunsthal er værket Vertigo Sea et 
filmværk om menneskets komplekse 
forhold til havet gennem tiden. Det er 
et værk med et stort undervisnings-
potentiale i både dansk og tværfagligt 
med historie, samfundsfag og engelsk, 
hvor slaveri, kolonisering, hvalfangst, 
global opvarmning, migration, 
flygtninge strømme er blandt de 
temaer, som vises i en montage af 
billeder og lyd fra arkiviske kilder samt 
kunstnerens egne optagelser.”

Hvordan kan det indgå i en 
tværfaglig sammenhæng?
”I de korte forløb arbejder vi med lytte- 
og processkriveøvelser, skitsetegning, 
små kontekstuelle miniforedrag og 
oplæsning af de to litterære forlæg 
som værket er inspireret af: Herman 
Melvilles Moby Dick og Heathcote 
Williams The Whale Nation. Derudover 
inddrager vi kulturteori om identiteter 
og fællesskaber. I de længerevarende 
workshopforløb integrerer vi oplevelse 
og analyse med egne praktiske 
erfaringer og lader eleverne arbejde i 
grupper med deres egne smartphones 
med udgangspunkt i John Akomfrahs 
værk, hvor eleverne laver en billedserie 
eller videoproduktion à 3 minutters 
varighed.”

Hvordan kan lærerne indgå og 
spille en rolle i besøget?
”Læreren indgår ved at støtte op 
om elevernes aktive læreprocesser, 
ved selv aktivt at indgå i den fælles 
meningsskabelse som al undervisning 
bygger på, og ved at bygge bro til 
undervisningen tilbage på skolen.”

Tre undervisnings- og udviklingsansvarlige svarer på, 
hvordan deres kunstmuseum kan indgå i undervisningen
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Læs for livet 
Af Eline Mørch Jensen, redaktør

I Grønland er sulten efter 
bøger stor blandt udsatte 
børn og unge. Det er især 
gys og gru der hitter, aller-
helst bøger om spøgelser, 
ånder og monstre, men også 
børnebiblen og Disneys 
prinsessebøger!  

Sådan lyder den friske melding fra 
Rachel Röst, der efter en research-
tur med Læs for Livet-projektet 
i Grønland i efteråret 2015 nu er 
gået i gang med at sende cirka 
5000 børne- og ungdomsbøger af 
sted til otte nye små biblioteker på 

 institutioner for udsatte børn og 
unge rundt om i Grønland. 

- Vi fik en henvendelse fra institutionen 
Mælkebøtten, som består af både 
en døgninstitution og et værested 
for børn og unge i Nuuk, om at de 
godt kunne tænke sig at få hjælp til 
at etablere et bibliotek. Det ville vi 
  selvfølgelig rigtig gerne imødekomme, 
men vi kendte jo ikke noget til deres 
behov, så der var ikke andet at gøre 
end at rejse derop og mødes med 
børnene og personalet, fortæller 
Rachel Röst, stifter og programleder af 
nonprofit-organisationen Læs for Livet. 

Læs for Livet-projektet indsamler 
bøger og indretter skrædder-
syede biblioteker på krisecentre, 

børnehjem, døgninstitutioner m.v. 
og har siden starten i 2012 etableret 
cirka 70 små biblioteker med i alt 
60.000 bøger i Danmark – og nu 
altså også i Grønland. Tanken bag 
er at give udsatte børn og unge 
adgang til gode bøger og skabe 
lyst til at læse, for at forbedre denne 
sårbare gruppes livskvalitet og 
støtte deres muligheder for at bryde 
den sociale arv. Rachel Röst, som 
er cand. mag. i litteraturvidenskab, 
børnebogs forfatter og foredrags-
holder, blev som ung selv anbragt på 
en ungdomspension og bruger nu 
erfaringen som udsat og mønster-
bryder til at skabe social forandring. 

Ifølge Rachel Röst var det godt at Læs 
for Livet gjorde sig den ulejlighed 
at undersøge forholdene inden de 
begyndte at sende bøger af sted 
ud i det blå. Både fordi det er svært 
at få tingene til at ske på så lang 
afstand og fordi virkeligheden for 
udsatte børn og unge i Grønland 
er  fundamentalt anderledes end i 
Danmark, hvorfor også deres behov 
er nogle andre. 

Mangel på bøger
- Der er ikke nær så mange kultur- 
og fritidstilbud som herhjemme, 
så handlemulighederne er mindre, 
alle kender alle og den sociale 

– nu også i Grønland

Foto: Rachel Röst
Børnebiblioteket i Nuuk.
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overvågning er stor. Børn 
og unge driver ofte rundt i 
gaderne uden at kunne finde 
på noget at lave, selvom der 
selvfølgelig er en del der 
dyrker sport eller bruger 
fjeldet, men naturen og vejret 
er jo lunefulde ligesom også 
infrastrukturen begrænser 
deres udfoldelsesmuligheder. 

- Vi lagde ud med at besøge 
børne biblioteket i Nuuk for 
at finde ud af hvad de havde 
stående på hylderne og hvad 
der var mest udlånt - det var 
især bøger om spiritualitet, ånder og 
også børnebiblen. Også gys og gru 
hitter, selv blandt helt små børn på 
fem-seks år, som har et rimelig barsk 
niveau for hvad de kan klare, hvis 
altså deres læse-niveau kan følge 
med, fortæller Rachel Röst. 

Ifølge hende er problemet med 
svage læsere særlig stort blandt 
drengene, både på dansk og 
grønlandsk, og vokser i øvrigt 
proportionelt jo længere væk 
fra Nuuk man kommer, som fx 
i bygden Qaqortoq, hvor Læs 
for Livet besøgte institutionen 
Inuusuttut Inaat. 

- Biblioteket holdt nogle 
 højtlæsningsarrangementer, 
noget der passer godt ind i deres 
 fortælletradition, men desværre 
havde de ikke tænkt på at åbne op 
for og invitere børn og unge, som er 
anbragt på institutioner, med ind. 
Det anbefalede vi dem at gøre, lige 
som vi foreslog pædagogerne på de 
institutioner, vi besøgte, at begynde 
at læse højt også for de store børn og 
unge. Det havde de aldrig set som 
en mulighed, for der er en tendens 
til at give enormt meget slip på 
 højtlæsningen når børnene når en vis 
alder og forventes at kunne læse og 
forstå alting selv.

Disney i høj kurs 
Generelt oplevede Rachel Röst at der 
var stor mangel på især børne- og 
ungdomsbøger på grønlandsk, ikke 
mindst bøger for unge om svære 
emner som fx vold og selvmord, og 
på letlæsningsbøger for mindre børn 
og svage læsere, som stort set kun er 
at finde på dansk. 

- Men en pegebog på dansk, med 
billeder af grise og køer, giver jo 
ikke meget mening i en grønlandsk 
kontekst, hvor det er nemmere at 
forholde sig til hvaler, sæler, fisk eller 
fugle, mener Rachel Röst.
 
- I dag er der kun et forlag i 
Grønland, Milik Publishing, som 
udgiver bøger til børn og unge på 
grønlandsk, nogle meget fine kvali-
tetsbøger i øvrigt, men udvalget 
er ikke stort nok og der mangler 
helt klart nogle mere poppede 
bøger, som måske ikke er så seriøse, 
men som børnene alligevel elsker. 
Bøgerne på grønlandsk er både 
gamle og slidte, og når de sidste er 
slidt op, kommer der kun få nye til – 
nemlig de smalle kvalitetsbøger fra 
Milik og så bøger på dansk. 

- Samme billede tegnede sig andre 
steder, vi besøgte, fx Mælkebøttens 
døgninstitution, der faktisk havde 

en lille samling bøger, 
som mest bestod af 
gamle, sammenklistrede 
Disney- og Jumbobøger 
og Anders And-blade, 
oversat til grønlandsk. I 
Grønland er børnene i det 
hele taget meget præget 
af Disney, fx har de ikke ret 
mange tv-kanaler, så de ser 
Disney-sjov om fredagen og 
har stadigvæk videobånd 
med alle de gamle Disney-
film. Når vi bad børnene om 
at udvælge en yndlingsbog, 
var det næsten også altid en 

Disneybog og alle pigerne ønskede 
sig  selvfølgelig Disney-prinsesse-
kjoler.

Noget at spejle sig i
Metoden, som Læs for Livet benytter 
sig af når de skal sammensætte en 
bogsamling, er at spørge både børn 
og voksne ud om deres ønsker og 
behov, bl.a. ved at spørge ind til 
hvad de laver i deres fritid, hvad der 
optager dem i deres dagligdag og 
hvad de gerne vil arbejde med, når 
de bliver voksne. 

Ifølge Rachel Röst efterspurgte 
socialpædagogerne især bøger, som 
kan hjælpe børnene og de unge 
med at italesætte deres problemer, fx 
teenage-graviditeter, som er meget 
udbredt. Gerne sådan noget som 
Kvinde kend din krop eller evt. billed-
fagbøger, der viser hvordan man 
bliver gravid – og hvordan man kan 
undgå at blive det – hvordan fosteret 
vokser i maven m.v. Også bøger 
om bl.a. misbrug, vold og selvmord 
stod højt på ønskelisten, gerne som 
letlæsning for store børn og unge, 
men ellers i form af skønlitterære 
bøger af bl.a. Kim Fupz Aakeson, 
Morten Dür og René Toft Simonsen.  

- Mange af børnene og de unge 
ville gerne have mere poppede og 

Foto: Rachel Röst
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kitchede bøger med masser af pink 
læbestift og forelskelse – helst noget 
om nogen der ikke kan få hinanden, 
for mange er selv så skadede at de 
bare har brug for noget at spejle sig 
i og græde over. Drengene – altså 
de af dem der læser – var som regel 
ret vilde med Manga, gysere og 
tegneserier. 

- Fremfor alt glædede de sig helt vildt 
til at modtage bøgerne! På institu-
tionen Allu – det betyder for resten 
Åndehul – i Nuuk var der fx en pige, 
som blev ved med at ringe hjem fra 
skolen for at høre om bøgerne var 
kommet. Hun ønskede sig en bog 
om drømmetydning, bl.a. fordi hun 
havde en slags kontakt til sin afdøde 
bedstemor, og ville i øvrigt gerne selv 
være forfatter, så hende har jeg nu 
også fundet en bog om skriveteknik 
til, fortæller Rachel Röst, inden hun 
kommer en dråbe malurt i bægeret: 

Foto: Rachel Röst

Foto: Rachel Röst

Udvalget af bøger på grønlandsk er ikke stort nok og der 
mangler i følge Rachel Röst nogle mere poppede bøger, som 
måske ikke er så seriøse, men som børnene alligevel elsker.

Bøgerne på grønlandsk er både gamle og slidte, og når 
de sidste er slidt op, kommer der kun få nye til – nemlig 
de smalle kvalitetsbøger fra Milik og så bøger på dansk.
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- Alt i alt må jeg sige at vi er kommet 
hjem med en fornemmelse af at have 
kastet en lille sten i havet. 

Planer på stribe
Læs for Livet er derfor gået i gang 
med at undersøge mulighederne 
for at lave en bogindsamling i 
samarbejde med supermarked-kæden 
Pisiffik, hvor fx forældre hvis børn er 
flyttet hjemmefra, kan aflevere gamle 
børnebøger, som så doneres til små 
biblioteker på  institutioner for udsatte 
børn og unge. Og i betragtning af 
hvor stort et hul der er at udfylde, er 
Rachel Röst villig til at se stort på sine 
principper om at bøgerne altid skal 
være lækre og i perfekt stand, ja, selv 
reglen om ikke at formidle religiøse 
skrifter, da netop børnebiblen er en 
af de mest efterspurgte og udlånte 
bøger. Det vigtigste er trods alt at 
få forbedret adgangen til bøger på 
grønlandsk for udsatte børn og unge. 

Desuden vil Læs for Livet gerne 
skubbe bag på udviklingen af flere 

især letlæsningsbøger for de 10-14-
årige, hvor hullet er allerstørst, og 
på sigt være med til at bane vejen 
for en serie á la Sværdets mester på 
grønlandsk, noget der bl.a. kræver 
lydhørhed i forlagsverdenen og 
blandt forfattere og illustratorer, 
både i Grønland og herhjemme. For 
ikke at nævne økonomiske midler, 
naturligvis, hvilket er lidt af en 
udfordring i så lille et sprogområde 
som det grønlandske. 

Læs for Livet kan dog trække 
vejret lidt roligere de næste 
par år efter at de som en del af 
Egmontfondens spireprogram har 
modtaget 6,25 millioner kroner 
til at sikre overgangen fra projekt 
til bæredygtig, landsdækkende 
organisation frem mod år 2019. Der 
er ikke tale om en fuldfinansiering 
af projektet, der også modtager 
støtte fra andre fonde, eksempelvis 
A.P. Møller-fonden, som bl.a. var 
med til at muliggøre en udvidelse af 
indsatsen til Grønland, ligesom også 

diverse forlag og private, deriblandt 
mange forfattere og illustratorer, 
støtter Læs for Livet på forskellig vis. 

Endelig arbejdes der på at udvide 
foredragsvirksomheden ikke blot ude 
på institutioner og blandt studerende 
socialpædagoger m.v., men nu også 
i eget regi efter at Læs for Livet er 
flyttet til nye lokaler i en bygning på 
Østerbro, som udlejes til en billig pris 
af ejeren Dansk Blindesamfund. Den 
høje, lyse kælder rummer kontorplads 
til de fire medarbejdere, mødelokale 
og reoler til lageret på 40.000 bøger. 
Står det til Rachel Röst vil der en 
skønne dag blive plads til en højtlæs-
ningshule for besøgende gæster. 

- Lige så snart vi har fået fat i noget 
AV-udstyr og nogle flere borde 
og stole, er vi klar til at gå i gang 
med at holde kurser og udbrede 
det glade budskab – at læsning er 
vigtigt og at bøger kan flytte rigtig 
meget for udsatte børn og unge, 
lover Rachel Röst.  

Selfie på fjeldet med unge fra Allu: Vi er kommet 
hjem med en fornemmelse af at have kastet en 
lille sten i havet, siger Rachel Röst.
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Af Kenneth Nielsen, 
formand for  Esbjerg 
 Lærerforening og 
 medlem af overenskomst
udvalget i Danmarks 
 Lærerforening

Sammensætningen og or-
ganiseringen af PLC-teamet 
kan være meget forskellig 
fra skole til skole, men det 
vigtigste må være, at PLC 
 bliver så funktionsdygtigt 
som overhovedet muligt.

Med bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 
2014 ophæves bekendtgørelse nr. 174 
af 13. marts 1995 om skolebiblioteker 
i folkeskolen, og det pædagogiske 
læringscenter (PLC) er derefter ved lov en 
realitet. Når jeg skriver det på den måde, 
skyldes det, at den ændring allerede var 
trådt i kraft på adskillige skoler. Alligevel 
er det værd at dvæle ved den formelle, 
lovbestemte forandring, da den kan 
medføre nogle markant anderledes 
opgaver, krav og vilkår for personalet. 

Bekendtgørelsen er en logisk konsekvens 
af folkeskolelovens §19, stk. 2 og 3, hvor 
PLCs opgaver defineres og beskrives, og 
at Børne- og undervisningsministeren kan 
fastsætte nærmere regler om PLCs formål 
og funktion. Betegnelsen PLC signalerer et 
fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. 
Hvor den tidligere bekendtgørelse for 
læringscentret fokuserede på en række 
servicefunktioner, er der nu fokus på 
læringsrettede aktiviteter.

En ganske markant - og ikke ubetydelig - 
ændring i forhold til den tidligere bekendt-
gørelse er, at den nye bekendtgørelse 
ikke længere fastlægger noget bestemt 
uddannelseskrav for medarbejderne på 
PLC. Det betyder, at den enkelte skoleleder 
kan bemande PLC med de medarbejdere, 
hun finder, har de relevante kompetencer. 
Det kan eksempelvis være fag-faglige 
vejledere, medievejledere, it-vejledere og 
læringsvejledere. 

Listen er lang, og de allerede ansatte på 
PLC kan med rette nære en vis frygt for, at 
deres betydning og rolle over tid ændres 
markant. Også derfor bør man på enhver 
skole nøje overveje - og i de relevante 
fora drøfte - hvilke opgaver der skal og 
kan løses i PLC og hvem, der løser dem. 
Selve sammensætningen/organiseringen 
af PLC-teamet kan være meget forskellig 
fra skole til skole, men det vigtigste må 
være, at PLC bliver så funktionsdygtigt 
som overhovedet muligt.

Focus på læreprocesser
Formålet for PLC er at fremme elevers 
læring og trivsel i en motiverende og 
varieret skoledag ved at understøtte og 
udvikle læringsrelaterede aktiviteter for 
eleverne. Desuden skal PLC inspirere og 
understøtte det undervisende personales 
fokus på læreprocesser og lærings-
resultater. 

Derfor skal PLC bl.a. medvirke til, at 
understøtte udviklingsinitiativer, formidle 
kulturtilbud, sætte  forskningsbaseret 
viden om læring i spil og understøtte 
samarbejde mellem skolens ressource-
personer. Desuden skal det ansatte 
personale skabe overblik og formidle 
tilgængelige læringsressourcer 
og understøtte det undervisende 
personales planlægning, gennemførsel 
og evaluering af undervisningen og i 
den forbindelse have særlig fokus på 
den nyeste viden om målstyret under-
visning, læringsaktiviteter og evaluering. 
Også kontakten mellem det omgivende 
samfund og skolens åbning mod det 
samme er en naturlig opgave for PLC.

I forhold til opgaven med at skabe overblik 
og formidle tilgængelige læringsres-
sourcer, synes det at være oplagt, at PLC 
påtager sig opgaven med at introducere, 
vedligeholde og udbrede anvendelsen af 
de digitale læringsplatforme, som skolerne 
og kommunerne med økonomiaftalen 
fra oktober 2014 har forpligtet sig til at 
anvende senest ved udgangen af 2017.

Folkeskolereformen sætter i høj grad fokus 
på digitaliseringen af undervisningen 

med udvikling af digitale undervis-
ningsmetoder og digitale færdigheder 
hos eleverne. Det er en oplagt opgave 
for PLC at være formidlere og vejledere 
i digitaliseringen. Det er dog vigtigt at 
pointere, at der fortsat skal være stor fokus 
på andet end digitale læremidler. Man 
kan med rette sige, at der er kommet et 
væsentligt øget fokus på lære processer, 
hvor fokus tidligere i højere grad lå på 
lærings ressourcerne. Det kan blive et 
vigtigt redskab i implementeringen af 
folkeskolereformen og styrke den evidens- 
og forskningsbaserede tilgang til læring, 
trivsel og evaluering. 

Folkeskolereformen har betydet, at man 
i flere kommuner ad politisk vej har 
besluttet, at det kommunale skolevæsen 
skal arbejde med læringsmålstyret 
undervisning, og PLC kan blive en vigtig 
faktor i det arbejde ved indsamling og 
bearbejdning af fakta og initiering af 
tiltag, som understøtter elevernes læring.

Det fysiske PLC
Jeg har indtil videre beskrevet en 
mangfoldighed af opgaver, der både 
før og nu løses af personalet ved PLC. 
Med hele opgaveporteføljen in mente, 
kan man fristes til at tro, at der er fred 
og ingen fare; men der er en række 
forhold, som kan bekymre ved folkeskole-
lovens og  vejledningens  bestemmelser. 
Lovteksten bestemmer, at der skal 
oprettes et PLC ved hver skole. Problemet 
er i den forbindelse, at mange kommuner 
er i gang med eller har gennemført 
massive strukturændringer, der betyder, 
at mange skoler nu fysisk består af flere 
matrikler, hvilket kan have betydning for 
den fysiske udfoldelse af PLC. 

Det er ikke min opgave at “male fanden 
på væggen”; men når det i §19, stk. 2 
beskrives at der er et samarbejde med 
folkebiblioteket, kan man frygte, at den 
pædagogiske betjening ikke vil være ens 
på samtlige matrikler. Det er næppe heller 
tilfældet i dag; men kombinationen med 
folkebiblioteket og de digitale muligheder 
kan udgøre en trussel mod nogle af de 
eksisterende fysiske læringscentre. 

Hvordan tilgodeser man PLC?
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Et andet forhold, der kan have voldsom 
betydning for bemandingen af PLC er 
frafaldet af kravet om uddannelsen. 
Skolens leder kan groft sagt selv vælge 
bemandingen, og her er det, som jeg 
tidligere har beskrevet, vigtigt at skolens 
tillidsrepræsentant i MED-udvalget 
drøfter betydningen af, at kollegerne 
møder kompetente medarbejdere i PLC. 

Det kan virke paradoksalt, at man skal have 
undervisningskompetence i de fag, man 
underviser i; mens man frafalder uddan-
nelseskravet i forhold til PLC. Det skal være 
min varme anbefaling, at man i kredsene 
og på skolerne søger at vedligeholde og 
udbygge de kompetencer, der er på PLC. 

Ligestilling af vejledere
Det giver til gengæld god mening, at 
der er andre ressourcepersoner på PLC. 
Her kan alle skolens vejledere have deres 

naturlige gang, og “skolebibliotekarerne” 
kan lige så naturligt være de vejledere, 
der koordinerer den samlede indsats 
i forhold til elevernes læring, udvikler 
og vedligeholder de digitale lærings-
platforme, samler skolens evaluering 
af de valgte indsatser foruden alle de 
allerede kendte opgaver med vejledning, 
rådgivning og distribuering af skøn- og 
faglitteratur.

Det er vigtigt, at de ansatte ved PLC også 
defineres som læringsvejledere, da den 
titel vil åbne muligheden for, at de kan 
tillægges funktionslønnen på 10.000 kr. 
som beskrevet i overenskomstens §5, stk. 
17. Desværre afholder mange kommuner 
sig fra at give tillægget, da de henholder 
sig til, at det alene er arbejdsgiver, der kan 
tillægge en medarbejder funktionen og i 
øvrigt selv bestemmer, hvad der skal til for 
at kunne kaldes undervisningsvejleder. 

Det ændrer ikke ved, at man strategisk 
kan og bør arbejde for, at alle vejledere 
ligestilles i forhold til løn. At man 
bør gøre det skyldes det faktum, at 
vejledere i mange tilfælde ikke har et 
 undervisningstimetal, der når over 750 
timer årligt og derved går glip af ikke 
ubetydelige løndele.

Kan man ikke komme igennem med et 
vejledertillæg, kan den lokale kreds i 
forbindelse med forhandling af lokalløn 
drøfte, om alle vejledere skal oppebære 
et tillæg for deres funktion.

Der er altså en række udfordringer for de 
ansatte ved PLC, og det skal være min 
opfordring, at man ved hver matrikel, 
på hver skole og i hver kredsstyrelse 
tager hånd om situationen for PLC og 
de medarbejdere, der udfører deres 
tjeneste her.   

Af Birgitte Reindel, formand

I samarbejde med DLF vil 
PLCF prøve at skabe et 
bedre overblik over arbejds-
forholdene for de lærere, der 
er tilknyttet PLC på skolerne.

Med folkeskolereformen og lov 409 
er der ændret markant på arbejdsfor-
holdene i folkeskolen og dermed på PLC. 
Da der samtidig er udstrakt kommunalt 
selvstyre, er det svært at få et samlet 
overblik over, hvordan ændringerne er 
ført ud i livet. I nogle kommuner er der en 
kommunal strategi for udviklingen af PLC, 
mens det i andre er mere eller mindre op 
til den enkelte skoleleder.

Det har betydet, at rammerne for PLC er 
ganske forskellige landet over, og det har 
så betydet, at arbejdsforholdene også er 
ganske forskellige. Nogle af forskellene er 
ganske fornuftige, for man skal  selvfølgelig 
ikke gøre alle ting på samme måde på 
skolerne, når de er vidt forskellige på 

områder som fx størrelse, elevbaggrund, 
traditioner og beliggenhed, men andre 
forskelle er ganske urimelige. 

Tættere samarbejde
På formandsmødet sidste år havde vi 
inviteret Gordon Ørskov Madsen fra DLF. 
Han fortalte om de forhandlinger, der i 
2015 endte med en ny overenskomst samt 
bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid, også 
kaldet 15-punktsaftalen. Og vi beskrev 
de store forskelle, der nu er på vores 
område. Vi aftalte at følge op på denne 
drøftelse og på repræsentantskabsmødet 
i oktober blev der vedtaget en resolution, 
der pålagde Landsstyrelsen at indgå i et 
samarbejde med DLF. I Landsstyrelsen har 
vi derfor valgt igen at lave et OK-udvalg, 
som kigger nærmere på vores arbejds-
forhold. OK-udvalget består af Kirsten 
Bundgaard Lassen og undertegnede.

På grund af Hovedstyrelsesvalget i DLF 
har det trukket ud med et møde, men i 
februar i år lykkedes det endelig at holde 
det første møde, hvor både Gordon 
Ørskov Madsen deltog samt foreningens 

kontaktperson fremover, Bjørn Hansen, 
foruden en konsulent og vores 
OK-udvalg. Her ridsede vi de forskellige 
problemstillinger op, vi er stødt på, men 
blev enige om, at vi har brug for mere 
viden om, hvordan PLC er organiseret 
ude på skolerne, og hvordan arbejds-
forholdene er. Vi vil også gerne have 
viden om, hvorvidt der er skåret ned på 
PLC de sidste to år. Vi aftalte derfor, at 
vi i samarbejde vil indsamle viden om 
løn- og arbejdsforhold på skoler og i 
kommuner. Vi vil også gerne vide, hvor 
udbredt det er med  omskrivninger i 
titler eller opgaveformuleringer, således 
at fx vejledere ikke får udbetalt det 
vejledertillæg, deres funktion berettiger 
dem til. 

Vi vil derfor lave et spørgeskema, 
som skal sendes ud til alle relevante 
medlemmer – helst inden sommer-
ferien, og så håber vi på mange tilbage-
meldinger, så vi på et kvalificeret 
grundlag kan arbejde videre med, hvilke 
knaster vores medlemmer især gerne 
vil have væk ved næste overenskomst-
forhandling.

Focus på arbejdsforholdene
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Af Louise Kent, Røde Kors

act KATASTROFE er et nyt 
undervisningsmateriale fra 
Røde Kors, der handler om 
store og små katastrofer  
ude i verden og hjemme  
i  Danmark. 

”Jeg var bange, men jeg gjorde 
bare, hvad jeg havde lært”, fortæller 
12-årige Surab, som reddede sin 
bedstemor, da familiens hus blev 
ødelagt ved jordskælvet i Nepal. 
Surab er et af de tre børn, der 
fortæller sin historie i Røde Kors’ 
nye undervisningsmateriale act 
KATASTROFE. Derudover møder vi 
10-årige Regitze fra Frederikssund, 
som oplevede familiens hus blive 
oversvømmet efter stormen Bodils 
hærgen. Og så reddede 11-årige 
Oliver fra Hammerum sin søsters liv, 
da hun gik igennem isen.

Heldigvis blev lillesøster Lea reddet 
af Oliver, fordi han handlede med det 
samme, og fordi han var opmærksom 
på sine omgivelser. Det er lige præcis 
denne opmærksomhed på vores 
omgivelser,  klassekammerater og 
medmennesker, som Røde Kors 
gerne vil fremme med det nye 
undervisningsmateriale. Samtidig 
er det målet at give eleverne viden 
om vores vilde natur, fx at natur-
katastrofer rammer verdens fattige 
hårdt, og at naturkatastrofer også 
rammer Danmark. Derudover er det 
målet at give eleverne både mod og 
viden til at handle i en katastrofe-
situation – stor som mindre – fx ved 
at yde førstehjælp eller være en god 
ven, som hjælper andre.

”En ældre dame glemte sine 
byttepenge i supermarkedet.  
Jeg løb efter hende og gav hende 
pengene. Bagefter havde jeg det 
rigtigt godt.” – Sara Høgh Sørensen, 
11 år, Danmark

Tankevækkende 
 fortællinger
Som titlen på undervisnings-
materialet understreger, handler 
act KATASTROFE både om de store, 
altødelæggende katastrofer som fx 
jordskælv, men også de helt nære 
katastrofer, som danske børn kan 
komme ud for. Materialet indeholder 
flere spændende og  tankevækkende 
fortællinger med børn, der selv 
har oplevet katastrofer helt tæt 
på. Fortællingerne danner ramme 
om opgaver, der i fag som dansk, 
kristendomskundskab, geografi og 
natur/teknologi både lægger op 
til refleksion hos den enkelte elev, 
gruppearbejde og diskussioner i 
plenum. 

Gennem interviews, dilemma-spil og 
faktuel viden bliver børnene klogere 
på de forskellige forhold, mennesker 
i verden lever under, fremtidens 
katastrofer og deres påvirkning, den 
globale udvikling, og hvordan Røde 
Kors arbejder med katastrofefore-
byggelse. Materialet er fyldt med 
sjove, praktiske og fysiske opgaver, 
der kan løses i fællesskab, og som 
bl.a. giver viden om og forståelse for 
natur- og vejrfænomener og den 
type katastrofer de kan medføre.

Læring på tværs
Act KATASTROFE er oplagt som 
udgangspunkt for en tværfaglig 
emneuge. Uge 38 er igen i år Røde 
Kors´ emneuge, og her kan eleverne 
på tværs af fag arbejde med begrebet 
katastrofer. Flere af teksterne i 
elevmagasinet lægger op til refleksion 
og diskussion af emner som næste-
kærlighed, medmenneskelighed, 
humanitet, nødhjælp, forebyggelse, 

på skoleskemaet

Foto: Sailendra Kharel
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katastrofer, levevilkår og samfunds-
forhold. Mange af opgaverne er 
praktiske opgaver, som skal løses 
enkeltvis eller i grupper. De går bl.a. 
ud på at brainstorme over begrebet 
katastrofe, definere hvad en god ven 
er, analysere film, finde forskelle og 
ligheder mellem eleverne og børnene 
i magasinet, sammenligne det danske 
og det nepalesiske samfund og finde 
ud af, hvordan man kan håndtere et 
dilemma. 

Derudover skal eleverne bygge 
modeller af katastrofesikrede huse 
ved hjælp af geometri og fysik, 
lave deres egen tegneserie om 
en hverdags-børnehelt, lære de 
forskellige naturkatastrofer at kende, 
og som afslutning er der et ”evalu-
eringsløb” med forskellige poster, som 
skal opsummere, hvad børnene har 
lært af arbejdet med act KATASTROFE.

Hverdagens helte
Et af temaerne i act KATASTROFE er 
helte. I elevbladet er der interviews 
med superheltene og skurkene fra 
filmen Antboy 3, og flere opgaver går 
ud på at definere, diskutere og forstå 
begrebet en helt. Eleverne får også 
nogle konkrete redskaber til, hvordan 
man kan hjælpe en ven, der har 
oplevet noget voldsomt, der både har 
haft fysisk og/eller psykisk betydning.

Et afsnit i undervisningsmaterialet 
introducerer eleverne til livreddende 
førstehjælp og færdselslære, hvor det 
at handle, når man ser en ulykke, er helt 
centralt. Og det var jo lige det, både 
Oliver og Surab så heltemodigt gjorde. I 
den forbindelse er der en række opgaver, 
og der er mulighed for at diskutere og 
udforske førstehjælp og færdselslære. 

Undervisningen er med til både at give 
eleverne en forståelse for, hvordan de selv 
kan hjælpe andre og vigtigheden i det 
gøre det, men også at give dem følelsen af, 
at de har et ansvar for, at andre mennesker 
og samfundet i det hele taget har det 
godt. Alt i alt danner act KATASTROFE 
ramme om undervisning, der både styrker 
elevernes faglighed, fællesskabsfølelse og 
medmenneskelighed.

på skoleskemaet

Act KATASTROFE matcher Forenklede Fælles Mål inden for bl.a. dansk og 
natur/teknologi. Undervisningsmaterialet er målrettet mellemtrinnet, 
men det kan også anvendes af ældre klassetrin. Materialet er gratis, da 
det er finansieret af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Undervisningsmaterialet består af:
•   Et elevmagasin med spændende historier fra børn både i Danmark  

og ude i verden, interviews med skuespillerne fra Antboy 3-filmen  
og en masse fakta om katastrofer.

•   En udførlig lærervejledning med opgaver og forslag til emneuge.
•   Et temasite på rødekors.dk med katastrofequiz, film, rollespil og  

mere viden.
•   En tilrettelagt emneuge med ugeplan og forslag til aktiviteter  

i Røde Kors-emneugen i uge 38.

Materialet kan bestilles på: rødekors.dk/skole/katastrofe

Foto: Kasper Nybo
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Desværre er der ikke plads til her 
at skrive om hver enkel af de 10 
noveller, som er samlet i antologien 
Det du ikke ved, selvom de fleste godt 
kunne fortjene at blive fremhævet 
for deres ofte overraskende og 
originale vinkler. Der er tale om 10 
noveller af en spændende blanding 
af sværvægtere og nyere forfattere, 
nemlig – i alfabetisk rækkefølge - 
Ronnie Andersen, Sissel Bergfjord, 
Louis Jensen, Anita Krumbach, 
Hanne Kvist, Dorte Lilmose, Thomas 
Lagemand Lundme, Svend Åge 
Madsen, Iben Mondrup og Helle 
Perrier.

Min egen favorit er umiddelbart 
Ronnie Andersens novelle Plastichjerte, 
 som handler om en ung fyr, der 
bliver grebet i at skrive provokerende 
indlæg på Nationen og andre sider 
på nettet under forskellige falske 
facebook-identiteter. Nogen skal jo gå 
imod strømmen. Hans indlæg skiller 
sig ud fra alle de andres behagesyge 
”likes” og ”tak fordi du delte”, for som 
det hedder: ”Og det er jo ikke, fordi jeg 
hader  handicappede eller homosek-
suelle eller er racist, men det er bare 
så sjovt at få folk helt op i det røde felt 
over den slags. (…) Men der ramte det 
mig i nakken.”

Og det gør det altså fordi hans 
ven Ann – ”Hun er klog. Hun var 
min bedste ven fra vuggestue til i 
sidste uge.” – kommer på besøg og 
opdager, hvad han har gang i. Hans 
mor lukker hende ind, mens han er 
på toilettet, hvorfor han ikke når at 
lukke sine falske facebook-profiler 
ned … Da Ann konfronterer ham 

med hans hadefulde og provoke-
rende indlæg, overvejer han at sige 
at det er research til en skoleopgave, 
men efter som han går i klasse med 
Ann, går det ikke. Så forsøger han 
med benægt, benægt, benægt, men 
den hopper hun ikke på, hvorfor 
han ender med at sige, det hele bare 
er for sjov. Men Ann har fået tårer i 
øjnene og ligner én, der føler afsky, 
som det hedder. Hun går uden et ord. 

Bagefter siger hun dog noget – 
til rektor! – som ikke vil se den 
slags upassende kommentarer 
på facebook eller andre steder fra 
skolens elever. Så han benægter at 
stå bag og påstår at der må være 
nogen, der er ude på at hænge ham 
op på det. Og så går han ellers i gang 
med sin grufulde hævn: Han giver 
sig ud for at sidde i kørestol og 
bestiller en masse store, dyre 
ting til levering på rektors 
adresse, fx en brugt gravko, 
fire læs brugte paller, en brugt 
vaskemaskine og en veteran-
motorcykel. Og sletter vel 
at mærke alle spor efter sig 
inden han sætter trumf  
på og kniber et par tårer! 

Inden da skal han også 
igennem en såkaldt alvorlig 
samtale med sin mor – hun 
har købt citronmåne – men 
selvom han måske godt 
kunne have fortalt hende, 
at han er ”troll” på nettet og 
at han ikke selv forstår eller 
kan forklare, hvorfor han gør 
som han gør, at han faktisk 
har prøvet at stoppe, men 
ikke kunne … Ja, så gør han 
det ikke. Han fortsætter 

med at holde afstand og lukke af 
over for omverdenen – sin mor 
såvel som Ann - hvorfor han sidder 
 ubehjælpeligt fast i sin tilbøjelighed 
til at svine andre til. 

Novellen Plastichjerte handler altså i 
bund og grund, ligesom antologiens 
andre noveller, om kærlighed og om 
at føle sig elsket og set af andre eller 
ej, eller med andre ord om forholdet 
mellem mennesker. Noget der vist 
appellerer til alle aldersgrupper –  
og samlingen vil helt klart gøre 
indtryk på unge læsere! 

Det du ikke ved
Noveller for unge
173 sider
Gyldendal 2016

JEG HAR LIGE LæST

10 noveller
om det du ikke ved
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Af Jesper Holtoug,  
skolekonsulent i Allerød

Pædagogiske tider skifter. Sådan har 
det altid været. De nye vinde rammer 
også PLC. De senere års navneskift er 
udtryk for dette. Selvom nye navne 
kan opfattes som et lidt panisk forsøg 
på image-pleje, er de snarere udtryk 
for den pædagogiske omskiftelighed.

Fra service-indsats i skolens 
pulserende, pædagogiske hjerte 
skiftede fokus til elevens læring. 
Ingen sagde, at man ikke længere 
skulle yde service. Betoningen 
på læring blev bare tydeligere og 
tydeligere.

Dette er ikke mærkeligt. Folkeskolen 
har ændret karakter. Det ville være 
mærkeligt, hvis ikke skolens hjerte 
skulle ændre sig, når nu hele skolens 
krop gjorde det.

I Allerød har vi et tæt PLC-samarbejde 
på tværs af skolerne baseret på 
gode personlige og professionelle 
relationer. I flere år småpralede vi 
med, at vi stod for hovedparten af 

samarbejdet mellem skolerne. Det gør 
vi stadigvæk, men noget er ændret.

Vi så godt de nye vinde. Vi 
fornemmede, at skolens hjerte 
bankende langsommere. Ny 
tjenestetid, skolereform og 
kommunale besparelser pressede på. 
Vi lagde gode planer. Vi pegede på 
PLC som centrum for den målorien-
terede læring, som motor i den nye 
læringsplatform, som formidler af 
den ”åbne skole” og den varierede 
skoledag. Men det var blevet sværere 
at få ørenlyd. Før begejstredes folk 
ved tanken om PLC som skolens 
udviklingskraft, kulturformidler og 
herlige oplevelsessted. Nu kom det til 
at handle om fordeling af undervis-
ningsopgaverne. Skolebibliotekarer, 
som stoppede, blev ikke erstattet af 
nye - undervisningstiden voksede og 
servicetiden skrumpede.

Vi tror vi stadig på idéen med det 
fælles klasserum, samarbejde på 
tværs, gensidig inspiration, det 
pædagogiske eksempels magt, den 
åbne skole og kultur-potentialet 
- og vi tror stadig på pædagogisk 
service. Der er mere brug for PLC end 
nogensinde.

Det er lykkedes os at opretholde de 
faste materialemøder, hvor vi deler 
idéer, erfaringer og udfordringer 
og helt konkret får set, mærket 
og drøftet de nye materialer, som 
rent faktisk stadig bliver læst og 
vurderet. Nogle af møderne afvikles 
på hinandens skoler, så vi kan 
opleve hinandens rum og projekter 
afsluttende med kaffeslabberas, 

hvor alle - også ledelsen – uden 
dagsorden er velkomne til at drøfte 
løst og fast om PLC. Vi holder også 
fast i fælles arrangementer som 
Læringsfestival, Intra-træf, sommer-
frokost og lignende, for det vigtigste 
vi har tilbage, er vores professionelle 
fællesskab med mulighed for hjælp 
og gensidig inspiration. 

Vi tror stadig på PLC som en 
hjørnesten i skoleudviklingen. Men 
vi bliver nødt til at tage tidens nye 
udfordringer op, og ligesom med 
alle andre arbejdsfunktioner er det 
egentlig ganske simpelt: 
… Ønsker man den bedste skole  
– så ansæt de bedste lærere 
… Ønsker man den bedste ledelse  
– så ansæt de bedste ledere
… Ønsker man have det bedste 
læringscenter, så ansæt de bedste 
vejledere. De, der er faglig respekt 
om og som tør og magter opgaven 
med at føre idéerne igennem.

Det hele handler om elevernes 
trivsel og læring. De gode 
intentioner i reformen skal under-
støttes: Mere og bedre læring; 
elevens forståelse for, hvad 
meningen er; feedback; åbning 
mod omverdenen; sammenhæng 
mellem teori og praksis; variation i 
skoledagen. Det er derfor, vi er her. 

Skal denne opgave løftes, så skal 
skolens brugere løbende under-
støttes og serviceres af de stærke 
kræfter inden for didaktik, relationer, 
målstyring, evaluering, materiale-
kendskab, inklusion, pædagogisk it 
og klasseledelse.

KONSULENT-KLUMMEN

Hvad blev der af PLC som skolens 

bankende hjerte?



 
 
 
 
Pædagogisk LæringsCenterForening 
Lokalkreds Midtjylland  
 
 
 

inviterer medlemmer af lokalkredsen til en ordinær generalforsamling 
 

Onsdag d. 13. april 2016 kl. 17 
 
Generalforsamlingen afholdes på  

 
VIA University College 

Ceresbyen 24, 
8000 Aarhus C 

lokale B1‐31 
 

Dagsorden i flg. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 

a. Vedtægtsændring vedr. tegningsregler 
6. Valg: 

    Til lokalkredsstyrelsen: 
    3 repræsentanter 
    Lars Kirk, Eva Øland og Karen Fransen på valg 
    Valg af suppleant (1 år) 

 
Under generalforsamlingen serveres sandwich og øl/ vand 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden, Per 
Brock uvhq3vjb@rathlouskolen.com senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lokalkredsstyrelsen 


