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Bjarne Reuter  
– 40 år som forfatter
Bjarne Reuter (f. 1950) har skrevet i 

meget længere tid, men det er i år 

40 år siden, han fik sin første bog – 

Kidnapning – udgivet på Branner og 

Korch. Ifølge hans egen mund var 

det en dartpil, der afgjorde valget af 

forlag, for da havde skrevet manu-

skriptet til Kidnapning, rev han de 

to sider med forlagsadresser ud af 

telefonbogen, hængte dem op på en 

opslagstavle og kastede en dartpil, 

der landede ”i” forlaget  Branner og 

Korch. Han sendte manuskriptet 

ind, det blev hurtigt  antaget, og 

så skyndte han sig at skrive en hel 

masse mere – også til  Gyldendal. 

Hjerteligt til lykke!

Sonja Karin Pedersen  
in memoriam 
Sonja Pedersen (1948-2015) døde af 
kræft d. 6. marts. En dejlig og livsglad 
person er gået bort, og hun vil blive 
savnet af sin familie, sine venner og 
især af sine to døtre, Line og Louise, der 
begge arbejder som lærere. Sonja var 
medlem af Danmarks Skolebibliote-
karers Landsstyrelse fra 1995-2005 og 
gjorde et stort arbejde som formand 
for Informationsudvalget, der var 
Skolebibliotekets (nu LæringsCentrets) 
inspirerende og støttende baggrunds-
gruppe. Hun arbejdede i en periode på 
KommuneData og var også i en perio-
de skolebibliotekskonsulent i Stenløse 
Kommune. Sonja var skøn at arbejde 
sammen med - og være sammen med 
- og vi har grinet rigtig meget sammen, 
men vi har også snakket om alvorlige 
materier, livet og døden og den slags 
vigtige 
sager, for 
hun var et 
levende, 
engageret, 
seriøst og 
interesseret 
menneske. 
Æret være 
hendes 
minde. 
Bent 
 Rasmussen

Kulturministeriets 
 Illustratorpris 2015
Lars Gabel modtog 16. April Kulturministe-

riets Illustratorpris for illustrationerne til H.C. 

Andersens De vilde svaner. Lars Gabel, hvis 

fine forsider LæringsCentrets læsere har 

kunnet nyde siden årsskiftet, er uddannet fra 

Designskolen Kolding i 1999. 

I komiteens begrundelse for indstillingen 

af Lars Gabel hedder det bl.a.: ”Lars Gabels 

illustrationer er lavet i smuk overensstem-

melse med både det eventyrlige og det 

foruroligende i Andersens eventyr. ’Det var et 

skilderi, prægtigere end hun havde set noget 

før’, tænker Elisa, da hun ser skyggen af sig 

selv og de flyvende svaner aftegnet på en sky. 

Det samme tænker læseren om Lars Gabels 

illustrationer ved endt læsning: Prægtigt!”

LæringsCentret 
nr. 5 bringer et 
interview med 
Lars Gabel i 
anledningen af 
pristildelingen.

Filmuge på Lomborg 
 Gymnastik- og Idræts efterskole
Akkurat som man plejer, havde Lomborg 

Gymnastik- og Idrætsefterskole i Lemvig 

også i år fundet en dansk instruktør, der var 

villig til at komme og dele ud af sine erfarin-

ger og hjælpe eleverne på vej i filmugen, 

der blev afviklet i uge 13-14. I år var det den 

Oscarvindende instruktør, Martin Strange-

Hansen, der i 2003 fik den eftertragtede 

filmpris for kortfilmen Der er en yndig mand.

Eleverne arbejdede i løbet af ugen sam-

men i hold om at producere ti kortfilm, 

og de kunne således benytte sig af Martin 

Strange-Hansens evner og erfaringer til at 

sætte fokus på storytelling, forberedelse og 

skrivning af manus samt andre filmtekniske 

ting, som eleverne kunne få inspiration til. 

Filmugen er en tradition på Lomborg Gym-

nastik- og Idrætsefterskole, og lige så tra-

ditionelt sluttede man af med en gallafest 

i bedste Hollywood-stil, hvor eleverne fik 

mulighed for at få hele filmstjerneoplevel-

sen med interviews på den røde løber, stor 

gallafest, og ikke mindst filmfremvisning for 

eleverne og deres forældre.

Filmene fra 2014 kan ses her: 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PL6LgN-kLa7o_ 

PEEIE8leHV0uK16FMTqqV

Stian Hole – 10 års jubilæum
Det er i år 10 siden, Stian Hole debuterede 
(i Norge) med billedbogen Den gamle 
mannen og hvalen (Cappelen), der er en 
underfundig fortælling om den ældre 
mand, Cornelius. Han bor sammen med 
sin kat, Trass, højt mod nord i Norge. Ikke 
langt fra bor broderen Halvor, men de to 
brødre er bitre uvenner og har ikke snakket 
sammen i mange år. Som unge forelskede 
de to brødre sig i den samme pige, og 
siden pigen valgte Halvor, har de ikke talt 
sammen. Men en dag finder Cornelius en 
strandet hval, og han kan ikke klare at få 
det store dyr fri selv, så hvad skal han gøre? 
Ja, det må man selv læse, for nu udgives 
Den gamle mand og hvalen for første gang 
på dansk (se anmeldelsen side 22, red.) og 
markerer dermed 10-året for Holes norske 
debut med samme billedbog. Tillykke!
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Udvikling af vejlederkultur

LEDER

I nærværende nummer af LæringsCentret er der fokus på vejledningskulturen, 
for udvikling af en sådan er en forudsætning for, at folkeskolen kan udvikles, 
så alle elever kan blive så dygtige som muligt. Og her bør det pædagogiske 
 læringscenter (PLC) være en væsentlig medspiller jævnfør bekendtgørelsens 
tekst om både formål og opgaver.

Der er dog mindst tre parter i udviklingen af en bærende vejledningskultur. Først 
og fremmest skal vejlederne påtage sig rollen og turde stille spørgsmål til den 
undervisning, der foregår. De skal udfordre ’plejer’ og være med til at  omsætte 
forskningsresultater til ny praksis. Det undervisende personale skal være 
 nysgerrige på at undersøge og udvikle egen praksis og være villige til at lade 
vejlederne komme tæt på. Og endelig skal ledelsen udstikke tydelige rammer for 
vejledningen, så ingen er i tvivl om retningen og hvilke beføjelser vejlederne har.

Et andet aspekt af udviklingen af den pædagogiske praksis er at turde fejle. 
Det kan ikke nytte noget, hvis man i sin iver efter at gøre det rigtige ikke tør 
prøve nye idéer af. Hvis alle elever skal udfordres fagligt og samtidig trives med 
at gå i skole, må man have mod på at træde af ukendte stier, og også her kan 
PLC påtage sig at være med til at udvikle projekter, hvor der er flere øjne på 
 udviklingen af praksis.

I sidste nummer af LæringsCentret beskrev Winnie Henriksen, læringskonsulent i 
Horsens Kommune, hvordan man her arbejder på at udforme en fælleskommunal 
grundkontrakt som afsæt for udviklingen af vejledningskulturen. Med grund-
kontrakten er det tydeligt for alle parter, hvilke roller de forskellige parter har.

I Kolding Kommune har man udarbejdet en funktionsbeskrivelse for 
PLC- medarbejdere, så det er beskrevet, hvordan man skal agere som PLC- 
medarbejder. Og der findes sikkert mange andre beskrivelser landet over  
om vejledernes rolle og rammer. 

Jeg synes, det kunne være et aktiv for os alle, hvis alle de tiltag, der tages og er 
taget, kunne findes samlet, så vi alle kan få inspiration til arbejdet – både i de 
kommuner, der er i fuld gang og i de kommuner, der endnu ikke har beskrevet 
indsatsen. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at lægge deres beskrivelser af  
roller og rammer ind i vores medlemskonference på skolekom, så det ikke kun  
er internt i kommunerne, videndelings-kulturen breder sig, men også skoler 
mellem og kommuner imellem. Man kan også sende indlæg til vores blog via 
www.plcf.dk eller skrive i vores facebookgruppe, som endelig har skiftet navn  
til Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Birgitte Reindel, 
formand for Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
www.plcf.dk
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Af Karen Fransen, læringsvejleder på 
Hvinningdalskolen, Silkeborg

Lokalkreds Midtjylland har 
endnu en gang afviklet en 
fyldt konference på Golf 
Hotel i Viborg. Ifølge evalu-
eringen havde 125 deltagere 
et udbytterigt døgn med 
kolleger fra hele regionen.

Titlen på konferencen var ”Vi rykker- 
sammen - den nye bekendtgørelse og 
vejlederrollen.” Vi er udfordret i forhold 
til implementering af den nye bekendt-
gørelse rundt omkring i kommunerne i 
et skoleår, hvor også mange andre nye 
elementer skal sættes i spil i forhold 
til skolereformen.  Alt efter hvor man 
lægger trykket i konferencetitlen, viser 
det en ny vej med sammenhold eller 
- i mere defaitistisk forståelse – med 
modløshed og mangel på overskud til 
udvikling og forandring.

I kredsstyrelsen valgte vi den  positive 
og optimistiske tolkning, da vi 
gik i gang med planlægningen af 
 programmet. Vi tog udgangspunkt 
i de nye elementer i skolereformen, 
som PLC i fremtiden skal understøtte 
og vejlede i. Førstedagen bød på 
vurdering af læremidler via VURDIGI 

ved Andreas Binggeli, bevægelse i 
undervisningen - hvordan ved MOVE 
COPENHAGEN’s Andreas Tang-Brock,  
PLCF´s formand Birgitte Reindel talte 
om den ny bekendtgørelse og dens 
udfordringer og om opgaverne i 
 Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Winnie Henriksen, pædagogisk 
 konsulent i Horsens, gav os 5  nøgler 
til at få succes med at skabe en vej-
lederkultur på skolerne. Dette oplæg 
understøttede den helt  centralt 
største udfordring på skolerne i 
forhold til den nye bekendtgørelse, 
og vi kunne godt have brugt meget 
mere tid sammen i forhold til den 
proces, som skal sættes i gang rundt 
omkring. Evalueringerne viste os, at 
der er behov for at bruge mere tid på 
dette på en kommende konference.

Efter denne programtætte efter-
middag fik vi en velfortjent pause 
og sen middag med efterfølgende 
hygge og snak med kolleger fra egen 
eller andre kommuner.

Onsdag morgen fik vi korte præ-
sentationer fra de 3 skoletjenester, 
som udstillede på konferencen. Vi 
fik kvikke, humørfyldte og interes-
sante bud på, hvad de kan tilbyde 
på MOMU, UNESCO-samlingerne og 
SKOVGAARDMUSEET.

Endelig bød 
programmet på 
den traditions-
rige forfatter-
samtale, hvor 
Bent Rasmussen 
for 23. gang be-
rigede os med 
forfattersamtaler - denne gang med 
Annette Herzog og Mette  Finderup. 
Det var som sædvanlig både 
underholdende og  spændende 
at høre to forfatteres tanker om 
skrivekunsten, døden og meningen 
med livet- smukt kædet sammen 
af Bent Rasmussens spørgsmål og 
 kommentarer. Deltagernes evalu-
eringer gav igen i år dette program-
punkt topkarakter.

Konferencen fortsatte efter frokost 
med Peter Rasmussen fra ”Fonden 
for entreprenørskab”, som fortalte 
om, hvordan vi kan hente hjælp 
og støtte hos dem i forhold til 
 entreprenørskab i skolen.

Inden vi kørte hjem lærte vi alle 
 sammen at tegne, uanset hvor 
 håbløse vi havde været til dette, da 
vi kom. Helle Schütten, som også har 
tegnet konferencefolderen, lærte 
os de  basale ting omkring grafisk 
 facilitering. En dejlig humørfyldt af-
slutning på en vellykket konference.

Vi rykker - sammen



gyldendal-uddannelse.dk
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De store fagbøger udfordrer de sikre læsere med 
masser af faglig viden. Serien er tilrettelagt fagligt 
og læsepædagogisk til elever fra 11. år.  
Bøgerne er overskuelige og beskriver forskellige 
emner bredt og nuanceret.

De store fagbøger egner sig perfekt til:

■ Faglige læsekurser

■ Interesselæsning 

■ Projekt- og emnearbejde

FAGLIG LÆSNING FRA 5. KLASSE

Se mere på fagliglaesning.dk

DE STORE FAGBØGER

NYHEDER
på fagliglaesning.dk 

 

9573_Læringscentr_nr4_de_store_fagbøger_210x297.indd   1 10/04/15   11.41



6
N

r. 4       m
aj 2015

Læ
ringsCentret

TEMA: VEJLEDER-KULTUREN

Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Vi ved det jo godt – forskning 
eller ej – at mere viden bety-
der bedre, dygtigere og mere 
engagerede vejledere og 
lærere, mener skoleleder Lene 
Rugård Jensen.

På Skårup Skole i Svendborg er der 
cirka 400 elever plus en specialklasse 
og 34 lærere, hvoraf de 10 har en 
efteruddannelse oveni læreruddan-
nelsen og desuden fungerer som 
vejledere, mens en enkelt pt. er i 
gang med at tage en diplomuddan-
nelse i idræt. Dermed har skolen i 
alt ansat to læringsvejledere samt 
vejledere i matematik, naturfag, it, 
journalistik, specialpædagogik og tre 
læsevejledere. 

Men hvorfor nu dette høje uddannel-
sesniveau på så forholdsvis lille 
en skole og hvordan kan det over-
hovedet hænge sammen, økonomisk 
såvel som planlægningsmæssigt? 
For Skårup Skole har vel ikke flere 
 ressourcer at gøre godt med end 
andre skoler rundt om landet?

- Vi har ikke flere midler end alle 
 andre, nej. Og efteruddannelse 
koster ganske rigtigt mange penge, 
men udbyttet er også mega-stort! 
Kommer svaret prompte fra Lene 
 Rugård Jensen, som har været 
 skolens leder i 13 år. Hun uddyber:

- Nogle vil nok kalde det at være 
 strategisk, for vi har jo handlet 
meget bevidst og været ude i god 
tid –  faktisk stort set lige siden jeg 
startede som skoleleder. Vi har jo 
altid vidst – uanset forskning eller ej 
– at mere viden giver gode lærere og 

høj faglighed. Derfor gik jeg hurtigt 
i gang med at spørge lærerne om 
ikke de kunne have lyst til at efter-
uddanne sig og fx blive læse- eller 
idrætsvejledere. Jeg har ikke bare 
ønsket at vente på, at lærerne evt. 
selv skulle komme med deres ønsker 
til efter uddannelse. 

- Dels ser jeg naturligvis overordnet 
på hvad skolen står og mangler, 
dels tager jeg udgangspunkt i den 
enkelte lærers interesser. Udover at 
sikre et højt fagligt 
niveau, har  lærernes 
og  vejledernes 
kompetence udvikling 
betydet at de har det 
bedre og er mindre 
syge. De vil rigtig 
gerne af sted på deres 
uddannelser og  arbejder meget 
engageret. Også  efter endt uddan-
nelse, hvor de holder sig ajour med 
udviklingen på deres områder og 
gerne deler deres viden med kolle-
ger, fortæller Lene Rugård Jensen.

Egen ekspertise
Endnu et godt argument for at 
 investere i efteruddannelse er, ifølge 
Lene Rugård Jensen, at skolen har 
sparet en hel del på eksperters 
10.000-kroners foredrag, efter som 
man ofte med fordel kan udnytte 
egen ekspertise i stedet for. 

- Og så gælder det om at være 
 proaktiv og få gode ideer, fx være 
hurtig på aftrækkeren, når der 
 pludselig opstår en mulighed for 
at søge et tilskud. Eksempelvis fik 
vi dækket både uddannelses- og 
vikarudgifter af Socialforsknings-
instituttet, da en af vores lærere 
tog en specialpædagogisk diplom-
uddannelse. Vi har altid mindst én 

af sted på efteruddannelse, så det er 
faktisk ikke så vanskeligt at planlæg-
ge efter, mener Lene Rugård Jensen.

Det lyder næsten som om man kan 
komme til at føle sig presset til at 
 videreuddanne sig?

- Det tror jeg ikke der er nogen fare 
for … Det er jo forvejen dygtige og 
engagerede folk vi har ansat, og jeg 
tager fat i dem, der har lyst til at gå 
den vej. Men du har ret i at det ikke 
er alle, der udvikler sig bedst ved fx at 
tage en diplom-uddannelse. Ikke alle 
lærer bedst på den måde og nogle 
bryder sig måske ikke om at gå til 
eksamen. 

- Vi har en AKT-vejleder, som ikke har 
en socialfaglig diplom-uddannelse, 
men på anden vis – bl.a. gennem 
 kurser – fint har formået at holde 
sig fagligt opdateret. Vejlederne 
er  meget velansete blandt deres 
 kolleger på skolen, det samme 

Mere viden giver højere faglighed

"Hos os taler vi ikke om tingene ud fra hvad vi synes 
eller tror. Vi taler teorier og forskning i hverdagen, 
hvilket gør os skarpere i forhold til didaktiske over
vejelser og målsætninger", siger Lene Rugård Jensen.
Foto: Mick Outzen
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 gælder i øvrigt for pædagogerne, 
som også videreuddanner sig. 

Lene Rugård Jensen tilføjer, at 
 hverken lærere eller pædagoger 
 betaler for deres egen efteruddan-
nelse, med mindre man ønsker at 
tage en Master – en sådan må man 
betale af egen lomme - til gengæld 
er skolen fleksibel når der skal findes 
vikarer og gives undervisningsfri.

Varieret undervisning
Hvordan oplever I konkret det 
 faglige løft på Skårup Skole?

- Først og fremmest ved at den 
vejledning, der bliver givet, bygger 
på den nyeste viden og er helt up to 
date. Vejlederne ved hvor og hvordan 

de skal søge viden og selv når de er 
holdt op med at studere holder de 
sig opdaterede, siger Lene Rugård 
Jensen og fortsætter:

- En anden stor gevinst er, at den 
 diskurs, der er på skolen, er af 
høj karat. Hos os taler vi ikke om 
 tingene ud fra hvad vi synes eller 
tror. Vi taler teorier og forskning i 
hverdagen,  hvilket gør os skarpere i 
forhold til didaktiske overvejelser og 
 målsætninger, fx i undervisningen i 
algoritmerne i matematik og inden 
for læsning, hvilket igen smitter af 
på valget materialer og i forhold til 
analyser og evaluering. 

Endelig fremhæver Lene Rugård 
 Jensen at den høje faglighed baner 

vejen for en mere varieret under-
visning, fx i sløjd hvor man længe 
inden faget Håndværk og design 
kom på skemaet gik i gang med at 
 modernisere det gamle sløjdlokale 
for at skabe et mere spændende 
værkstedsmiljø. Det betød bl.a. at man 
fjernede en del af høvle bænkene og 
værktøjsskabene for at flytte fokus 
over på designprocessen. I dag er 
lokalet indrettet som et  udstillings- og 
arbejdsrum, hvor man også kan sy på 
symaskiner, tegne, male og desuden 
ophænge arbejdstegninger, bygge og 
udstille modeller m.v.  

- Vi har også fået et rigtig godt 
 samarbejde i stand med byens 
 musikskole og 4. og 5. klassetrin, 
hvor eleverne lærer at spille på 

Mere viden giver højere faglighed

"Vi har en viden om hvordan børn hænger sammen med andre og hvad der 
sker i et klasserum. Derfor arbejder vi ikke ud fra en tankegang om at der findes 
dårlige klasser eller at det er nogens skyld  hverken lærernes, forældrenes eller 
elevernes  når noget går galt", forklarer Lene Rugård Jensen.
Foto: Mick Outzen
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- Nogle tager - fx med udgangspunkt 
i Helle Fiskers Find dine styrker – fat 
i børns medbestemmelse  gennem 
 bevægelse, eller i Cooperative 
 learning og hvordan evaluering kan 
bruges til at forbedre og højne de 
næste forløb. Nogle føler måske 
de skøjter fra det ene til det  andet, 
 hvorfor det kan være gavnligt at 
 kaste et grundigere blik på sin 
hverdag og blive bevidst om under-
visning og forberedelse. Måske er der 
behov for at gå mere systematisk til 
værks, fx med spørgeskemaer, for at 
finde ud af hvad eleverne rent faktisk 
får ud undervisningen og om de 
 flytter sig den rigtige vej. 

Lene Rugård Jensen mener det 
fremover bliver stadig vigtigere at 
skabe bedre forbindelse mellem alle 
skolens vejledningsressourcer, sådan 
at der bl.a. kan komme mere fokus på 
ikke bare medier, men også hvordan 
man inddrager flere modaler, for at 
opnå bedre læring. Og ser derfor 
gerne at PLC kommer til at spille 
en større rolle for udviklingen af 
vejleder kulturen. 

- Derfor har jeg inviteret til nogle 
temadage, hvor alle vejledere – også 
PLCs læringsvejledere - skal beskrive 
deres didaktiske kerneopgaver, så vi 
får et fælles udstillingsvindue eller 
katalog, vi kan bruge som arbejds-
grundlag for udviklingen af det frem-
tidige – og forhåbentlig udvidede 
- samarbejde, fortæller Lene Rugård 
Jensen og tilføjer:

- Derudover beholder læringscentret 
selvfølgelig mange af de funktioner 
og opgaver, de altid har haft, dvs. 
at understøtte lærerne med deres 
viden om læremidler og processer. 
Og på samme måde som man går 
man til ressourcecentret, hvis man 
har  problemer med et barn, vil man 
fortsat gå til PLC, hvis man vil have 
indkøbt en bog. Somme tider hører 
PLC så læsevejlederne om det nu 
også er noget, vi skal satse på, men 
generelt må man købe al forskning – 
og sådan én som Hatting bliver altså 
delt ud til alle!

blæse instrumenter og i orkester. 
Det  startede med at musikskolen 
henvendte sig til os, for at høre om 
vi ville være med. I modsætning til 
vores musiklærere kan deres lærere 
undervise eleverne i et specifikt 
instrument.

- De kommer ud og underviser 
eleverne sammen med vores egne 
lærere, dels i instrumenter som fx 
traditionelle blæsere, klarinetter, 
saxofoner m.v., som er de instrumen-
ter der typisk mangler - der er nemlig 
ikke nok elever, der melder sig til 
at lære at spille på de traditionelle 
instrumenter på musikskolen - dels i 
orkesterundervisning. 

- Samspillet er det grundlæggende - 
sammen med udbredelsen af musik-
ken selvfølgelig. Nogen børn er rigtig 
glade for det og andre synes ikke 
det er særlig sjovt, men sådan er det 
jo med alting. Vi ser projektet som 
en slags social udligning. Det er ret 
dyrt at gå på musikskole, så her kan 
børnene få lov til at møde et helt nyt 
univers, som de ellers ikke ville have 
oplevet. Måske kan man endda op-
dage et særlig talent. I øvrigt ved vi 
jo fra hjerneforskningen at musik er 
godt og virker stimulerende, fastslår 
Lene Rugård Jensen. 

Fokus på inklusion 
Ifølge Lene Rugård Jensen har det 
høje uddannelsesniveau betydet at 
man på Skårup Skole er blevet bedre 
til at tackle anderledeshed og inklu-
sion på grund af større viden om bl.a. 
relationer og mobning.

- Vi har en viden om hvordan 
børn hænger sammen med andre 
og hvad der sker i et klasserum. 
Derfor  arbejder vi ikke ud fra en 
tankegang om at der findes dårlige 
klasser eller at det er nogens skyld - 
hverken lærernes, forældrenes eller 
elevernes - når noget går galt. Det 
er fx ikke bare et barn der er skyldig 
i mobning, men snarere et spørgs-
mål om dårlige, usunde eller uhen-
sigtsmæssige miljøer eller kulturer, 
hvorfor vejlederne italesætter at vi 

arbejder med relationer, forklarer 
Lene Rugård Jensen.

Samme anerkendende og 
 inkluderende tilgang anvendes 
inden for læseundervisningen på 
skolen, som allerede fra 1. klasse-
trin er struktureret efter et bestemt 
 system, hvor læsevejlederne scree-
ner børnene uden at teste dem eller 
trække dem ud af den almindelige 
undervisning i klassen. Læsevej-
lederne underviser og støtter dem, 
der har læsevanskeligheder, somme 
tider inddelt i mindre grupper, men 
har ingen specialundervisning uden 
for klassen. 

Er denne tilgang til inklusion og en 
mere varieret undervisning et svar 
på hensigterne i skolereformen? 

- Det er snarere omvendt! Vi er faktisk 
en af de skoler, som har arbejdet 
med de her ting på forhånd. Under-
visningsministeriet har til gengæld 
kigget på hvad bl.a. vi og andre 
skoler gik og lavede. Det er fx seks 
år siden at vores sløjdlærer kom til 
mig og foreslog diverse ændringer, 
fordi hun allerede dengang kunne 
se skriften på væggen, dvs. at sløjd 
ville blive nedlagt som fag. Vi har 
derfor bl.a. været med i forsøg, som 
har dannet baggrund for udviklingen 
af det nye fag, fortæller Lene Rugård 
Jensen, som i øvrigt også sidder med 
i Undervisningsministeriets vejled-
ningsudvalg.

Vejledernes kerneopgaver
- Skolereformen har ikke vendt 
op og ned på vores hverdag. Jeg 
har selv en kandidatgrad i almen 
 pædagogik og ved noget om hvor-
dan trends  kommer flyvende, så jeg 
går altså ikke ret let i panik. Det er 
jo ikke  meningen at man skal være 
færdig fra starten, så vi prøver at 
sænke farten og gå mere i dybden 
med det nye. Pt. er vi i gang med 
at sætte  fokus på den  målstyrede 
undervisning, bl.a. gennem nogle 
mikro- projekter, hvor hver enkelt 
lærer  sætter ord på hvilke konkrete 
projekter de vil arbejde med i år.
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør 

Fremover kommer vi til at 
tænke vejledning på en helt 
ny måde og i nogle nye og 
anderledes rammer, for vi 
kommer ikke udenom at rive 
nogle vægge ned – og ikke 
kun i overført betydning!

Sådan siger Merete Skjødt Jørgensen, 
læringsvejleder på Skårup Skole, om 
den opgave der ligger i fremover at 
få vejledernes opgaver og roller til at 
spille bedst muligt sammen. Med det 
formål at imødekomme de ønsker 
og behov, der er brug for at opfylde, 
for at få forberedelse, undervisning, 
evaluering - og i sidste ende indfriel-
sen af læringsmålene - til at gå op i 
en højere enhed. 

- Her på skolen har læringscentret – og 
før det skolebiblioteket – altid ligget i 
det samme lokale og været et bestemt 
sted, man kunne henvende sig med 
bestemte ønsker. Tidligere har vi taget 
udgangspunkt i funktioner og medie-
handleplaner når vi vejledere arbejde-
de på tværs af kompetencefelterne og 
skulle se på hvornår det gav mening at 
gå sammen på tværs, men i fremtiden 
tror jeg vi kommer til at flytte blikket fra 
de etablerede samarbejdsrelationer og 
over på selve opgaverne, siger Merete 
Skjødt Jørgensen og fortsætter:

- Vi skal i endnu højere grad nytænke 
hele dette felt. Fremover vil vi tænke 
vejledning på en helt ny måde og i 
nogle nye og anderledes rammer. Fordi 
vi er så mange vejledere her på skolen 
har vi jo ikke mulighed for at sidde 
samme sted rent fysisk. Vi kommer ikke 
uden om at skulle tage stilling til, hvor-
dan vi kan rive nogle vægge ned – og 
ikke kun i overført betydning! 

Merete Skjødt Jørgensen og Lotte 
Øxenberg er de to ansatte med en 
skolebibliotekaruddannelse bag sig. 
Begge læringsvejledere har en PD 
i Medier og kommunikation samt 
uddannelser i udviklingsprojekter 
og procesdidaktik og har, med basis 
i PLC, i mange år samarbejdet med 
skolens to medievejledere og den 
tekniske supporter.

Spændende krydsfelter
- Vores femmands-team finder løsnin-
ger på fælles udfordringer og kommer 
med kreative indspark til hinanden.
På samme måde forestiller jeg 
mig at vi arbejder frem mod en 
lignende vejledningskultur ude på 
resten af  skolen. Vores skoleleder 
har taget initiativ til afholdelsen af 
nogle tema dage inden for hvert 
vejlednings felt, så vi er faktisk godt 
i gang med at se på hvilke kompe-
tencer, vi hver især har, og hvilke 
opgaver, vi står over for. Dels for at 
udbygge og forstærke samarbejdet, 
dels for at blive mere bevidste om 
den synergi, der kan opstå i kryds-

feltet mellem de forskellige vejleder-
grupper, forklarer Merete Skjødt 
Jørgensen.

– Vi kommer jo som specialister fra 
hver vores felt, så tanken bag det nye 
læringscenter er at skabe overblik 
over hvad de forskellige vejledere 
trækker på af viden og forskning – og 
ikke mindst et overblik over krydsfel-
terne mellem os – så vi kan fastlægge 
en decideret vejleder- didaktik. Jeg 
håber på at tema-dagene kan give et 
klart bud på, hvordan vi kan tænke 

vejledningen ind i nogle 
nye  rammer, som vi kan 
kommu nikere ud på 
 skolen på aftenmøder, så 
 erfaringerne kan deles 
af alle.

Ifølge Merete Skjødt Jørgensen har 
der hidtil ikke været overskud til et 
samarbejde med andre af kommu-
nens skoler om hvordan fremtidens 
vejledningsopgaver skal tackles eller 
om udviklingsarbejdet i øvrigt, efter 
som Skårup Skole for et år siden tog 
initiativ til et ambitiøst udviklings-
projekt, det såkaldte LIM-projekt. 

LIM står for læring, inklusion og 
 medialisering og projektet går ud 
på at skabe bedre sammenhæng 
mellem den måde, skolen for-
bereder sine elever til at komme 
videre i uddannelsesforløbet og den 
virkelighed der venter dem. Både 
for at forbedre deres muligheder for 
at komme ind på en ungdomsud-
dannelse og desuden for at klare og 
- sidst, men ikke mindst - gennem-
føre en sådan. 

LIM-projekt
I LIM-projektet samarbejder skolen 
med folkebiblioteket og  gymnasiet i 
Svendborg plus tre eksterne forskere 
inden for læring, inklusion og mediali-

 TEMA: VEJLEDER-KULTUREN

Vejledning i nye rammer

"I fremtiden tror jeg vi kommer til at flytte blikket 
fra de etablerede samarbejdsrelationer og over på 
selve opgaverne", siger Merete Skjødt Jørgensen.
Foto: Mick Outzen
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over, der finder sted mellem folke-
skolen og fx gymnasiet, som er den 
ungdomsuddannelse, vi samarbejder 
med i LIM, fortæller Merete Skjødt 
Jørgensen.
 
- Det multimodale har været helt i 
centrum og eleverne er bl.a.  blevet 
undervist i Joomag, et digitalt 
magasin, hvor du kan importere alle 
mulige modaler - lyd, video eller tekst 
– hvilket har været rigtig spændende, 
inkluderende og lærerigt for dem. 
Elevdeltager-perspektivet betyder 
meget for eleverne, dvs. det at blive 
bevidstgjort om hvilke forcer, de selv 
kommer med, eller hvad vil det sige 
at danne grupper og hvordan man 
gør det bedst og mest inkluderende. 
Samtidig har de virkelig fået boostet 
deres informationssøgning, sådan at 

sering. Projektet, som for 60  procents 
vedkommende er  finansieret af 
Kulturstyrelsens udviklingspulje, mens 
Skårup Skole selv dækker de sidste 
40 procent, har  fokus på projekt-
opgaven som arbejdsform. Dels om 
informationssøgning, at bearbejde 
informationer til ny viden, herunder 
elevernes formelle såvel som uformel-
le mediekompetencer, dels når det 
gælder hvordan man arbejder med 
gruppe dannelser og relationer ud fra 
en inklusions-tankegang. 

- Samarbejdet har på den ene side 
været med til at øge bevidstheden 
om lærernes didaktiske muligheder, 
bl.a. i forhold til hvilke modaler der 
arbejdes med. Desuden oplever vi 
at eleverne på 9. årgang står langt 
bedre rustet i forhold til det cross 

de nu har en langt større sikkerhed 
og tryghed i forhold til at gå i gang 
med fremlæggelser og også rent 
vidensmæssigt er blevet bedre klædt 
på, siger Merete Skjødt Jørgensen og 
lægger til: 

- Herfra er vi syv vejledere tilknyttet 
LIM, som alle har arbejdet sammen 
før, men aldrig så målrettet som nu i 
dette udviklingsprojekt. Det har givet 
os en større bevidsthed om hvad vi 
kan hver især og sammen – om hvor-
dan vi skaber dynamiske forbindel-
ser. Noget jeg håber på vil forplante 
sig på skolen generelt, når vi får sat 
ord på vejlederdidaktikken. For der 
er vist ingen tvivl om at det er nem-
mere at kigge på skoleudvikling, når 
vejleder ne taler sammen og i øvrigt 
har samme sprogbrug. 

Merete Skjødt Jørgensen og Lotte Øxenberg (t.v.) foran tre projekttavler 
fra LIMprojektet, som har fokus på projektopgaven som arbejdsform.
Foto: Mick Outzen
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 TEMA: VEJLEDER-KULTUREN

Af Eline Mørch Jensen, redaktør 

Jeg gik simpelthen ind til 
min skoleleder og sagde: 
”Lene, jeg vil gerne tage en 
pædagogisk diplom-uddan-
nelse i naturfagenes didak-
tik.” Det syntes hun heldigvis 
var en rigtig god ide!

Sådan opsummerer David Teglbjærg 
baggrunden for, at han de sidste fire år 
har fungeret som naturfagsvejleder på 
Skårup Skole, hvor han har været mate-
matik- og naturfagslærer siden 2003. 

- Vi var tre lærere, der læste på én gang, 
en dag om ugen, og det har været 
rigtig godt. At læse en PD har øget 
evnen til ”at læse mellem linjerne” og 
bredt synet på undervisning og under-
visningens formål ud. Samtidig er det 
som jeg kalder for frikvartersvejledning 
steget, hvilket jeg tror har styrket til-
liden til os, når vi skal vejlede i større 
didaktiske sammenhænge. Udadtil 
giver striber på skulderen autoritet, 
men indadtil skal tilliden vindes, mener 
David Teglbjærg og uddyber:

- Det kan fx være kolleger der spørger, 
hvordan man undersøger vand-
kvaliteten i gadekæret. Skårup Skole 
ligger i umiddelbar forbindelse med 
seminariets område, hvor der er to 
bitte små søer, som det er oplagt at 
fiske og tage prøver i, hvis man fx vil 
undersøge vandkvaliteten. Man kan 
eksempelvis fiske 10 minutter i hver 
sø og sammenligne hvad man finder 
af dafnier, guldsmedelarver, rygsvøm-
mere, døgnfluenymfer, igler osv. Når 
man arbejder med søen nu, kan man 
så se nærmere på flora og fauna, fx 
den betydning som blade eller ænder 
der skider, har for vandmiljøet, lige 
som man kan inddrage forhold som 
lys, skygge, evolution og tilpasning, alt 
efter hvilket fokus, man vælger.

Til gengæld har det ifølge David 
Teglbjærg ikke været helt ligetil at 
få gang i den mere systematiske vej-
ledning, fx afholdelsen af fagteam-
møder, eller i etablering af en fælles 
vejledningskultur på skolen. 

- Hvis der er velfungerende fagteam 
fungerer udviklingen af undervisnin-
gen bedre, men ofte er det de lærere, 
man deler klasse med, man sparrer 
med – det er den man spiser sin mad-
pakke med på  lærerværelset, og de-
ler arbejdsrum med ikke fagteamet. 

- Min bekymring er, at hvis man samler 
vejledningen og hvis tingene bliver for 
hierakisk opdelt, går man måske glip af 
gode initiativer fra neden. Det risikerer 
at bliver lidt oppefra og ned, men min 
erfaring siger mig, at initiativer nedefra 
typisk skaber mere arbejdsglæde – 
fordi der ikke er så langt fra ide til hand-
ling. Måske giver det større ejerskab 

hvis fx en naturfagslærer 
selv får en god ide? 

Langt sejt træk
- Man kan sagtens drage 
nytte af at få udviklet og 

struktureret vejledningen noget mere, 
fx gennem fastsættelse af fagteam-
møder en gang om måneden. Men her 
er det nok det lange seje træk, der skal 
til. De regelmæssige fagteammøder er 
blevet slået lidt i stykker af lov 409. 

- Selv har jeg heller ikke været særlig 
dygtig til at indkalde til møder, og 
det har aldrig været mere bøvlet end 
nu, at nå at mødes i vores fagteams 
på grund af låst tid. Naturfags lærerne 
har jo typisk undervisning frem til kl. 
15 i overbygningen og 50 minutter 
er ikke nok, hvis vi skal nå at komme 
i dybden med de didaktiske spørgs-
mål. På de mødedage, hvor der er 
afsat tid til fagteam, skal lærerne 
vælge hvilke team de vil deltage i, 
og lærerne er ofte engagerede i flere 
fagteams, siger David Teglbjærg og 
tilføjer: 

- En pædagogisk snak kræver halv-
anden time og samtidig skal vi helst 
mødes alle sammen på én gang, for 
at det giver mening. Før mødtes vi 
ca. en gang om måneden i forskellige 
teams, men i år er det kun blevet til 
to gange i naturfagsteamet. 

Et problem man nok vil kunne nikke 
genkendende til på mange skoler, 
trods den måske overordnede velvilje 
i forhold til at prioritere området fra 
både ledelsens og kollegernes side.

- Måske betyder det, at den didakti-
ske udvikling af fagene må vige i en 
periode, fordi hverdagen først skal 
falde til ro og på plads. Det er en 
konsekvens af lov 409 at: ”når klok-
ken er fire, så lukker vi bøgerne”. Dvs. 
at lærerne arbejder efter reglerne for 
at vise konsekvenserne af arbejds-
tidsloven, hvilket er forståeligt og 
helt rimeligt, men det gør implemen-
teringen af reformen langsommere 
og mere besværlig, end hvis man kun 
havde indført reformen …

At vide hvad man taler om

"At læse en PD har øget evnen til ”at læse mellem 
linjerne” og bredt synet på undervisning og under
visningens formål ud", mener David Teglbjærg.
Foto: Mick Outzen
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Mere positivt har det været, at David 
Teglbjærg og hans kolleger har fået 
lov til at bestemme hvordan skolens 
nye naturfagslokale skulle indrettes. 
Det gamle nedslidte lokale er blevet 
erstattet med et nyt som, via en indre 
flisegang, er forbundet med et uden-
dørs væksthus:

- Væksthuset er rundt og stort, ikke 
opvarmet, men lukket og med lys 
og strøm, så der er læ derinde. Det er 
indrettet med stålborde og har afløb i 
gulvet så man kan svine med jord og 
vand eller fx dissekere indmaden fra en 
gris – det er jo tit et værre svineri når det 
bløder fra lever og hjerte. Naturfagsom-
rådet bliver også brugt til planteforsøg, 
lige som vi nu bedre kan lave biotop-
opstillinger  som fx sø-akvarier og 
forseglede flaskehaver med jord, vand 
og planter, man kan følge over tid.

Ud med automat-piloten
Ved siden af opgaverne som natur-
fagsvejleder har David Teglbjærg og 
de andre matematiklærere på Skårup 
Skole sammen med matematikvejle-
der Morten Andersen arbejdet med 
skolens matematikfaglige profil, og 
i den proces og lagt en linje for de 
grundlæggende dannelses- og un-
dervisningsprincipper på området. 

Ifølge deres skoleleder Lene Rugård 
Jensen begyndte det hele med, at 
man for et par år siden fandt ud af, at 
eleverne i udskolingen simpelthen 
ikke kunne ”finde ud af” at dividere, 
hvor efter man gik i gang med at 

udtænke en ny og bedre måde at 
undervise i matematik på.  
- Det er virkelig et område vi brænder  
for, så det har været spændende at 
deltage i udviklings- og vejledningsar-
bejdet omkring indførelsen af en fælles 
linje på dette område. Matematikunder-
visningen har, som følge af digitalise-
ringen, måtte tage livtag med en række 
traditionelle opfattelser af hvad god 
undervisning er. Behovet for at kunne 
regne hurtigt og sikkert på et stykke 
papir er gledet i baggrunden pga. mo-
biltelefoner og lommeregnerens indtog, 
forklarer David Teglbjærg og fortsætter:

- Derfor har vi ændret fokus i 
 matematikundervisningen. Fra at 
lære eleverne bestemte algoritmer og 
metoder at skrive regnestykker op på, 
koncentrerer vi os nu om at lære dem 
at tænke i tal. Eleverne skal lære notat-
støttet hovedregning, der passer til 
deres måde at tænke på. Det betyder, 
at der ikke findes én algoritme eller 
én måde at regne på, men at eleverne 
anvender den eller de metoder de 
finder bedst i den givne situation – 
og at alle tricks, fiduser og genveje 
gælder! Det betyder også, at man 
som matematiklærer skal være ekstra 
opmærksom på, hvordan hver enkelt 
elev tænker matematik. Vi oplever, at 
eleverne har fået en bedre talforstå-
else, selvom det endnu er for tidligt 
at konkludere noget ud fra elevernes 
afgangsprøver, eftersom vi kun har 
været i gang på hele skolen i to år.

David Teglbjærg tilføjer at matematik-

fagteamet har udarbejdet en guide, 
der fortæller forældrene om skolens 
matematiksyn, og hvordan de bedst 
hjælper deres børn til at tænke selv, 
lige som de får et lille oplæg på 
 forældremødet i 0. klasse.

- Mange af dem tror jo det er snyd, hvis 
de regner anderledes i hovedet, end 
de gør på papir. Rigtig mange forældre 
og også lærere – ja uha, selv matema-
tikbogs-forfattere! - er stadig låst fast i 
at børn skal lære at regne på et stykke 
papir. Men  matematikundervisningen 
har udviklet sig rigtig meget siden 
dengang og det er altså ikke længere 
nødvendigt, bl.a. på grund af alle vores 
forskellige hjælpemidler. Det handler i 
sidste ende om læring, og dannelses-
tanken må endelig ikke blive glemt: 
Du skal jo lære, fordi du skal være et 
frit og selvstændigt menneske, fastslår 
David Teglbjærg.

"Når man arbejder med søen nu, kan man bl.a. se på flora og fauna, fx den betydning som blade eller ænder der skider, har 
for vandmiljøet, lige som man kan inddrage forhold som lys, skygge, evolution og tilpasning, alt efter hvilket fokus, man 
vælger", fortæller David Teglbjærg. Foto: Mick Outzen

Det gamle nedslidte naturfags
lokale er blevet erstattet af et vækst
hus, der er indrettet med stålborde 
og har afløb i gulvet, så man kan 
svine med jord og vand eller fx 
 dissekere indmaden fra en gris.
Foto: Mick Outzen
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 TEMA: VEJLEDER-KULTUREN

Klædt på til fremtiden
Af Eline Mørch Jensen, redaktør 

I Aarhus har Center for 
Læring sammen med VIA 
University College gang i et 
pilotprojekt om kompetence-
udvikling af læringsvejledere 
i kommunen. 

Kompetenceudviklingsforløbet har 
fokus på vejlederrollen, undervis-
ningsdifferentiering, synlig læring 
og læringsmål. 2/3 af undervisnin-
gen (som CfL har købt undervisere 
fra VIAUC til at stå for) er teoretisk 

mens 1/3 er teamsamarbejde. 
Teamet arbejder med praksisnære 
opgaver, hvor et konkret mål eller 
en opgave, som bekendtgørelsen 
foreskriver, skal løses. Det sker i 
samarbejde mellem vejledere og de 
pædagogiske ledere fra de enkelte 
skoler. 

- Målet er at klæde skolens team af 
vejledere på til at løse opgaverne 
omkring vejledning, fagdidaktik og 
evaluering, dvs. at give dem den 
viden, der skal til for at kunne under-
støtte den ny bekendtgørelse for PLC. 
Der har været så mange gisninger 
om, hvad det vil sige at være vejleder, 

så vi har i Aarhus følt  
at vi var nødt til at 
efteruddanne lærings-
vejlederne, fastslår 

læringsskonsulent Lisbeth Thue fra 
Center for Læring (CfL), Børn og Unge 
i Aarhus Kommune.

Pilotprojektet, som begyndte i 
februar i år består af to hold med 
i alt 31 deltagere, er et 66 timers 
praksisnært undervisningsforløb for 
læringsvejledere i Aarhus kommune. 
I efteråret 2015 begynder et nyt hold, 
som allerede er fyldt op, og endnu et 
er under planlægning til foråret 2016, 
begge med hver 30 deltagere. 

Ledere er ambassadører
- På de to første hold er pladserne 
ikke blevet fyldt helt ud, fordi skole-
lederne ikke har haft mulighed for at 
afgive deres personale på grund af 
de mange ekstra opgaver i forbindel-
se med reformen. Men området har 

Bill Vernegren, Ingelise Blom Hansen og Gunver 
Nielsen fra Ellevangskolen er deltagere i kompetence
udviklingsforløbet. Sammen med deres skoleledelse 
har de sat sig for at udvikle en funktionsbeskrivelse 
for læringsvejlederne samt stå for en temadag om 
målstyret undervisning.



helt sikkert ledernes bevågenhed, så 
det skal nok komme fremover, mener 
Lisbeth Thue og fortsætter: 

- Og det er nødvendigt at der kom-
mer flere til – og helst fra samme 
skole – bl.a. fordi det er meget 
praksisnært, det her forløb, hvorfor 
det er svært at sidde som den eneste 
vejleder fra sin skole uden andre at 
sparre med, mener Lisbeth Thue.

Hun tilføjer at det ikke desto mindre er 
afgørende at have sin ledelse med sig:

- Hvis ikke ledelsen er med som 
ambassadør, duer det ganske enkelt 
ikke. Der skal være en synlig ledelse, 
der viser vejen for den fremtidige 
vejledning, for det er jo en kultur-
ændring, der skal til, som handler 
om læring – om at det er det enkelte 
barn, der rykker sig.  

Lisbeth Thue oplyser at kompetence-
udviklingsforløbet finansieres af CfL, 
mens skolerne selv dækker vikarudgif-
terne, når vejlederne er væk fra skolen. 

Bill Vernegren, Ingelise Blom  Hansen 
og Gunver Nielsen fra Ellevangskolen 
i Riisskov er alle deltagere på første 
årgang af kompetenceudviklingsfor-
løbet. Sammen med deres skole-
ledelse har de konkret sat sig for at 
udvikle en funktionsbeskrivelse for 
læringsvejlederne på Ellevangskolen 
samt desuden stå for planlægning-
en og afholdelsen af en temadag 
om målstyret undervisning for alle 
skolens lærere. 

- Det sidste er klart det nemmeste at 
gå til, så på det felt er vi nået længst, 
indrømmer Ingelise Blom Hansen og 
fortsætter: 

- Mht. funktionsbeskrivelsen er der 
naturligvis en del opgaver, der til 

forveksling ligner dem, der hele tiden 
har været der, dvs. alt det der har 
med undervisningsmaterialer, bestil-
linger m.v. at gøre, men derudover 
er der jo nu også kommet vejledning 
i målstyret undervisning til og ikke 
mindst implementering af digitale 
læremidler.

Viden om evidens 
Gunver Nielsen supplerer: - Alle står 
jo i et vadested for tiden, hvor der 
er brug for at få lavet en platform 
for det fælles samarbejde mellem 
 vejlederne. Generelt er det nok et 
område, de fleste gerne vil prioritere 
rimelig højt, men samtidig er der 
også så meget andet man skal og 
gerne vil nå at prioritere … 

Hun tilføjer at det er meget udbyt-
terigt både for hende og kollegerne 
at få den teoretiske ballast, der skal 
til for bedst muligt at kunne varetage 
de nye vejledningsopgaver, som 
bekendtgørelsen kalder på.

- Det at sparre med hinanden, men 
også med vejledere fra andre skoler i 
kommunen, så det hele ikke bliver for 
indforstået, er meget gavnligt. Samti-
dig har det været fantastisk at kunne 
fordybe sig i den relevante teori, 
siger Gunver Nielsen og fortsætter: 

- Det får os til at brænde mere for 
vejledningen, når vi kan se at der 
er  evidens for, at noget vejledning 
virker bedre end andet. Det er virke-
lig rart at blive teoretisk klædt på til 
vejledningsopgaven, for det står jo 
ikke til diskussion at vi skal vejlede 
lærerne inden for målstyret under-
visning, til gengæld er der brug for at 
forholde sig kritisk og konstruktivt til 
hvordan og hvor meget …  

- På Ellevangskolen er man fx i gang 
med at ansætte endnu en pædago-

gisk leder, så lige nu ved vi ikke en-
gang hvor meget vejledning ledelsen 
vil uddelegere – taler vi en time eller 
måske 10? Alligevel er vi nødt til at 
skabe noget struktur og fastsætte 
nogle retningslinjer for, hvordan og 
hvornår vejledningen fremover skal 
foregå, siger Bill Vernegren. 

Ingelise Blom Hansen: - Derfor har 
vi det lidt som om vi er et svømme-
kursus for letøvede – vi starter ikke 
helt på bar bund, for vi har selvføl-
gelig bedrevet vejledning før, men 
vi skal alligevel til at tænke vores 
kerneopgaver om igen. 

- I forhold til den målstyrede undervis-
ning, som er det vi har haft mest fokus 
på, skal vi gerne flytte os i retning af 
proces-vejledningen, hvor vi spørger 
til hvad læreren vil opnå med den en-
kelte elev og hvordan man bedst kan 
komme dertil - i stedet for at tro at der 
gælder det samme mål for alle elever, 
lægger Bill Vernegren til.

Ingelise Blom Hansen: - Ja, det er 
i hvert fald det vi kan udlede af 
erfaringerne fra Norge. Så må vi jo 
bare håbe på at den evidens, vi her er 
blevet præsenteret for, også passer 
ind i en dansk sammenhæng.   

Kompetenceudviklingsforløbet 
munder ikke ud i nogen prøve eller 
eksamen, men sidste kursusgang 
består i at kursisterne i grupper 
reflekterer over egen praksis med ud-
gangspunkt i optagede videoer. Det 
sker med deltagelse af skolelederne 
og på denne dag arrangeres desuden 
kursusbevisoverrækkelse.  At der er 
tale om et pilotprojekt betyder at 
fremtidige kompetenceudviklingsfor-
løb for læringsvejledere bliver tilret-
telagt sådan at man tager hensyn til 
de erfaringer, man gør sig undervejs, 
hvorfor man fra CfL følger projektet.

15
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Apps for Education. Lokalet er ind-
rettet med et stort bord, som delta-
gerne sidder rundt om, og i hjørner 
og langs  væggene bugner reoler 
med kasser fulde af it-grej. Det sker 
også at et firma kommer forbi og te-
ster deres mere eller mindre færdige 
produkter på holdet, hvorfor noget af 
it-legetøjet  stammer herfra. 

- Holdet er ret godt inde i tingene 
når det gælder teknologi generelt, 
hvorfor vi også selv vejleder vores 
kolleger på området, men ikke inden 
for programmering. Det er jo ikke – i 
hvert fald ikke endnu – noget man 
bliver undervist i på lærerseminariet, 
siger Tom Gislev og fortsætter:  

- Vi kommer fra forskellige skoler og 
er lærere i forskellige fag, jeg er fx 
 læringsvejleder og lærer i matematik 
og engelsk på Skødstrup Skole, men 
den røde tråd for os alle her på holdet 
er teknologien. Vi er rigtig interes-
serede i - og nok også ret begejstrede 
for – it, men derfor går vi nu ikke ind 
for at man skal bruge it for it’ ens 
skyld. Det er vigtigt at lærerne får en 
god teknologi-forståelse for at få it til 
at virke i den enkeltes praksis.

It-kuffert
Ifølge Michael Varney, som er lærer 
i engelsk og matematik på Strand-
skolen, er det sjældent viljen til at 
tænke i nye - digitale – baner det 
skorter på ude på skolerne. Det er sna-
rere manglende viden om hvordan it-
værktøjerne bedst kan anvendes, både 
rent praktisk som fx hvordan en robot 
eller et computerprogram fungerer 
teknisk set, men også hvad angår den 
pædagogiske vejledning og konkrete 
forslag til hvordan it kan bruges i 
 undervisningen og evalueringen. 

Det gælder bl.a. for den it-kuffert, 
som alle skoler i Aarhus har mod-

Af Eline Mørch Jensen, redaktør 

En gang om ugen mødes 
på skift fire hold engage-
rede lærere med en særlig 
interesse for it på Center for 
Læring i Aarhus. Sammen 
udveksler og afprøver de 
ideer til nye digitale under-
visningsmåder. 

32+ er navnet på projektet – opkaldt 
efter det samlede antal deltagere på 
de første fire hold fra august 2013. 
Bag 32+ står Center for Læring (CfL) 

i Aarhus, som frikøber lærere med 
en særlig interesse og flair for it til 
projektet. I år er der ganske vist kun 
24 deltagere, men det tal er blevet 
opjusteret til 32 på de fire hold som 
kommer til efter sommerferien på 

grund af den store efterspørgsel – 
dels fra skolernes side for at få deres 
lærere med som deltagere, dels fra 
skoler i kommunen, som gerne vil 
gøre brug af de it-faglige ressource-
personer.

Holdene mødes på skift en dag om 
ugen på CfL, som har til huse på 
 Sødalskolen i Brabrand, for at lege 
med og udforske mulighederne 
inden for it i undervisningen. Der-
udover kan deltagerne bookes af 
skolerne i Aarhus, som kan rekvirere 
hjælp til alt inden for pædagogik og 
it, og de arrangerer bl.a. workshops 
for både lærere og elever. 

LæringsCentret besøger et 32+-hold i 
værkstedslokalet på en dag, hvor der 
er programmering på skemaet. Som 
regel finder der ellers ikke  decideret 
undervisning sted, når holdene 
mødes, men snarere en udveksling 
af ideer og erfaringer deltagerne 
imellem, fx inden for robotteknologi, 
lasercuttere, 3D printere og Google 
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hold i værkstedslokalet på en dag, 
hvor der er programmering på 
skemaet.



samarbejde om hvad der virker bedst 
muligt i undervisningen og evalu-
eringen, fortæller Niels Schmidt.
  
Han tør ikke sætte noget præcist tal 
på hvor mange år endnu 32+ får lov 
til at fortsætte, da det  afhænger af 
 budgetforhandlingerne, men håber 
det kommer til at  fortsætte mange 
år endnu. 

- For det er jo ikke sådan at vi er 
færdige, når vi har været alle  skoler 
igennem. Det er et omfattende 
område, som det kræver tid at sætte 
sig ordentligt ind i. Derfor har vi også 
deltagere, som fortsætter efter det 
år, som normalt er afsat til formålet, 
måske fordi vedkommende har nogle 
særlige kompetencer. Det er meget 
vigtigt at sikre både kontinuitet og 
udvikling på feltet, sådan at vi dels 
tilgodeser nye kræfter og dels får 
mest mulig gavn af at videndele og 
høste erfaringer, siger Niels Schmidt 
og lægger til: 

- Vi tror på at det virker bedre med 
praksisnær kompetenceudvikling 
end at sende folk på kursus – vi tror 
på at vi kan rigtig meget selv - og i 
forvejen er det jo de allerdygtigste og 
mest engagerede folk, der deltager 
i 32+. Man bliver ved med at være 
32+ selvom man afslutter forløbet – 
videndelingen og sparringen med 
kolleger fortsætter ligesom skolerne 
fortsat kan trække på deres it-faglige 
ressourcer. 

gøre brug af de it-faglige ressource-
personer, fx når de har bestilt dem til 
at komme ud og lave et forløb med 
it-kufferterne, siger Niels Schmidt og 
fortsætter:

- Her handler det om at klæde 
lærerne på til at tage kufferten i 
brug, fx helt konkret hvordan man 
kan bruge de forskellige værk-
tøjer i  matematik-undervisningen, 
dvs. den tekniske såvel som den 
didaktiske tilgang. Og her foregår 
der jo en  vekselvirkning, hvor også 
de it-faglige ressource-personer 
hele tiden bliver dygtigere og mere 
skarpe i  mødet med lærerne fra de 
andre skoler. 

Udviklingen fortsætter
Han tilføjer at 32+ også samarbej-
der med flere skoler, som bruger 
 ressource-personerne i forbindelse 
med skoleudviklings-projekter. Det 
gælder fx Søndervangsskolen, der 
som en skole med mange tosprog-
ede elever har valgt at uddele 
iPads til samtlige elever og lærere i 
 forsøget på at løfte forskellige sociale 
og inklusionsmæssige udfordringer. 

- Men som man bl.a. har lært af 
 erfaringerne fra Odder Kommune er 
det ikke nok bare at dele iPads ud og 
så tro at resten kommer af sig selv, 
så her har 32+ afsat ressourcer til at 
mødes med Søndervangsskolen på 
fast månedsbasis gennem de to år, 
som udviklingsprojektet kører i, for at 

taget fra CfL, og som bl.a. rummer 
en lille robot ved navn Sparki, nogle 
såkaldte Sphero-kugler, der fx kan 
programmeres til at indgå i kapløb 
eller bestemte mønstre, samt ikke 
mindst det ifølge Michael Varney 
og hans holdkammerater meget 
 originale MaKey MaKey, et produkt 
som kan kobles til computeren via 
USB, hvorefter man med krokodille-
klemmer kan koble sig til næsten 
hvad som helst, der er bare en lille 
smule strømførende – fx en banan 
eller en klump modellervoks – og på 
den måde styre computeren.

- Mange skoler er rigtig godt i gang, 
mens andre dårligt nok fået åbnet 
kufferten og kigget på dens indhold, 
før vi kommer derud og introducerer 
dem for MaKey MaKey og Arduino 
og de andre teknologier. Heldigvis 
oplever vi generelt at det virker 
inspirerende, når lærerne får tingene 
i hænderne og bliver præsente-
ret for nogle praktiske eksempler 
i  forbindelse med den didaktiske 
 vejledning, fortæller Michael Varney.
 
Niels Schmidt, pædagogisk it-konsu-
lent og Lableder for fablab@school, 
Aarhus, under CfL, oplyser at  32+ 
siden august 2013 har været næsten 
alle kommunens skoler igennem:

- Vi har gjort en stor indsats for at 
få alle med. De få skoler der endnu 
ikke selv har haft deltagere med i 
32+, har til gengæld været gode til at 
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Fællesskab,  
hvor det giver mening…

Af Bent Rasmussen

LæringsCentret nr. 1 
( februar 2015) bragte en 
 artikel om, hvordan man 
har arrangeret sig på 
 Græsted Skole,  Gribskov 
Kommune. Her følger 
en artikel fra et besøg 
på  Christiansfeld Skole, i 
Hernnhuternes by, hvor 
man etablerede et nyt 
fælles bibliotek for to år 
siden.

LæringsCentrets udsendte mødte 
skoleleder Hans Winther (HW), 
bibliotekar Iben Østergaard (IØ) og 
læringsvejleder Per Holm (PH) for at 
få endnu et bud på hvordan dette 
område kan gribes an: 

HW: - Det hele startede faktisk 
med en fusionering af to skoler, 
den gamle Christiansfeld Skole og 
Tyrstrup Skole, der blev til én skole 
–  Christiansfeld Skole – på Tyrstrup 
Skoles adresse på Gl. Kongevej 
i Christiansfeld. Det indebar en 
større renovering og udbygning, 
der  imidlertid trak lidt i langdrag, 
og i mellemtiden blev Christiansfeld 
en del af Kolding Kommune. Man 
besluttede så at tænke det hele sam-
men, idet Biblioteket dengang havde 
nogle mindre gode forhold i nogle 
barakker bag ved skolen.

- Man satte på kommunalt plan et 
grundigt forberedelsesarbejde i 
gang, hvor man var meget optaget 
af at undersøge, om man kunne få 

en synergieffekt ud af et samarbejde 
mellem skolebiblioteket og folke-
biblioteket. Papiret kom til at hedde 
”Fællesskab, hvor det giver mening”, 
og den mening kunne man så godt 
få øje på på Christiansfeld Skole.

PH: - Vi fandt også ud af, at vi havde 
to ret forskellige opgaver, og det 
var faktisk en overraskelse for nogle 
politikere, men papiret – ”Fælles-
skab, hvor det giver mening” – var 
et nyttigt udgangspunkt for det 
arbejde, vi selv skulle igennem her 
på  Christiansfeld Skole. Det var helt 
åbent i udgangspunktet, og det var 
herfra, vi startede.

IØ: - Vi har virkelig arbejdet efter, 
at det skulle give mening, men det 
hører også med til historien, at vi 
før kommunalreformen havde et ret 
 omfangsrigt samarbejde mellem fol-
ke- og skolebibliotek, hvor folkebibli-
oteket servicerede skolebibliotek erne 

i Christiansfeld Kommune med bl.a. 
indkøb, klargøring, bogvalgs møder, 
udlånssystemer, m.v. Så vi kendte 
hinanden, og det har været rigtig, 
rigtig godt.

Hvad er det, vi vil?
Skolen og folkebiblioteket har 
været meget omhyggelige med at 
få skrevet ned, hvad det er, man vil 
sammen, og der ligger et 6 siders 
ret detaljeret papir til grund for det 
daglige samarbejde. Et papir, som 
læringscentermedarbejderne og 
 bibliotekaren i fællesskab har udar-
bejdet sammen med en facilitator. 

IØ: - Det var en god proces, og vi 
 havde rigtig god tid til at tænke os om. 
Vi havde naturligvis også haft  vores 
respektive ledelser med hele tiden.

HW: - Byggeprojektet var et  næsten 
3-årigt projekt, og biblioteks-
faciliteterne var noget af det sidste, 
der blev færdigt. Vi kunne se det 
vokse frem, og deadline stod meget 
tydeligt i horisonten hele tiden.
 
PH: - Vi havde som nævnt en arbejds-
gruppe, men vi havde også en styre-
gruppe, bestående af  skoledirektøren, 
bibliotekschefen, m.fl., der var en 
paraply over det hele. Min opfattelse 
af arbejdet i arbejdsgruppen er, at det 
var meget ligeværdigt, og derfor var 
det relativt nemt at komme overens. 
Pudsigt nok blev vi, læringscenter-
medarbejderne, virkelig skarpe på, 
hvad der egentlig er vores opgaver 
– og selvfølgelig også, hvad der er 
folkebibliotekets opgaver.
 
IØ: - Vi havde også en periode i vores 
interimistiske lokaler i det gamle 

PLC på Christiansfeld Skole 
har en dobbelt overordnet 
ledelse, nemlig skolelederen og 
 bibliotekschefen. Den daglige 
ledelse er skolelederen. De to 
biblioteksformer har hvert sit 
budget, men foretager koordi-
nering af indkøb til basissam-
lingen på børne- og ungeområ-
det. Man har et ugentligt møde 
mellem læringscentervejleder-
ne og lokalbibliotekaren og 
overlapper en time pr. uge med 
mulighed for ”lynkoordinering”. 
I princippet er det 2 biblioteks-
systemer, men med en fælles 
IT-strategi.
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folkebibliotek, der også måtte være 
en slags skolebibliotek i sidste del 
af byggeperioden. Det gav os en vis 
forståelse for, hvordan den fremtidige 
dagligdag ville blive. I øvrigt har jeg 
selv for mange år siden arbejdet i et 
integreret bibliotek på en anden skole.

Iben Østergaard arbejder 10 timer 
ugentligt på fællesbiblioteket, og 
de tre læringscentermedarbejdere 
deler 32 timer pr. uge på læringscen-
tret. Biblioteket har åbent for alle fra 
kl. 7-22 alle ugens dage. Uden for 
skoletiden lukker biblioteket af mod 
skolen, og man skal bruge sit syge-
sikringskort for at få adgang. Man 
samarbejder om en række vigtige 
områder: billedbøger til førskolebørn 
og skolens yngste elever, om børne-
kultur, læselyst, sprogstimulering 
af førskolebørn, læsevejledning, 
lektielæsning og lektiehjælp og 
 it-vejledning.

En fælles kommunal hat
Kolding Kommune har i modsætning 
til en del andre kommuner et pæda-
gogisk center med en læringscenter-
konsulent som daglig leder, og det 
er skoleleder Hans Winther meget 
tilfreds med:

HW: - Jeg er rigtig glad for denne 
konstruktion, og det er vigtigt, at 
læringscentermedarbejderne – og 
skolerne – har en læringscenterkon-
sulent, men det er lige så vigtigt, at 
der omkring pædagogisk center er et 
medarbejderteam med specialer i fx 
natur & miljø, læsning, IT, mv. Jeg er 
også meget begejstret for, at vi i Kol-
ding Kommune har en support, som 
mange andre kommuner må misunde 
os. Vi har bl.a. her på skolen fokus på 
brugen af IT i fagene, og jeg er glad 
for den hjælp, som pædagogisk cen-
ters medarbejderteam kan give.

I den nye folkeskolereform ligger im-
plicit en større magt til skolelederen, 
og derfor er det helt afgørende for 
udviklingen, at skolelederen har blik 
for det pædagogiske læringscenter, 
men det falder Hans Winther let.

HW: - Jeg bilder mig, at jeg har været 
med til at prioritere fællesbiblioteket 
igennem alle årene (der nikkes rundt 

om bordet, red). Vi har arbejdet på, 
at læringscentret skulle være skolens 
pædagogiske dynamo, og det udtryk 
er efter min mening et godt billede 
på, hvad det handler om.

PH: - I Kolding Kommune er det 
 centralt fastlagt, hvor mange timer 
det enkelte læringscenter skal have 
pr. uge, og det kan skoleledelsen 
faktisk ikke lave om på. Vi har også en 
funktionsbeskrivelse, der er meget 
central i vores daglige arbejde.

HW: - Det er rigtigt, at arbejdet på 
læringscentret er ”fredet”, men hvor-
dan vi bruger ressourcerne, er lagt 
meget ud til det lokale niveau, men 
vi kan ikke bare bruge  ressourcerne 
til noget andet. I øvrigt er funktions-
beskrivelsen for læringscentret 
blevet mere åben med tiden. Vi 
tilfører i øvrigt også ekstra ressourcer 
til læringscentret i forbindelse med, 
at vi gerne vil have løst nogle særlige 
opgaver.

Fra venstre: Bibliotekar Iben Østergaard, f. 1970, bibliotekar i 1993, ansat i 
Kolding siden 2000, nu i en kombination mellem Musikbiblioteket i Kolding og 
Fællesbiblioteket på Christiansfeld Skole, læringscentermedarbejder Per Holm, 
f. 1961, lærer 1990, skolebibliotekar 2000, ansat på Christiansfeld Skole siden 
1990 og skoleleder Hans Winther, f. 1955, lærer 1981, skoleleder siden 1991, 
leder på Christiansfeld Skole siden 2005.
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… sunde, egoistiske 
 interesser?
PH: - Vi beriger først og fremmest 
hinanden mht. fællesarrangement-
erne for børnene. Vi kan stille med 
nogle timer, og folkebiblioteket 
kan stille med nogle penge. Vi skal 
nemlig gøre noget, der giver noget 
til både læringscentret og folke-
biblioteket.

HW: - Et godt eksempel er ”Lyve-
skolen”, et landsdækkende projekt, 
vi har været med i, og som blev 
gennemført med fortælleren Hans 
Laurens for at få drenge til at læse.

Iben Østergaard sørgede i øvrigt for, 
at Per Holm kom i den overordnede 
styregruppe, og han kunne inspi-
rere med en række ting, fx ideer til 
didaktik, faget dansk, historiefortæl-
ling, performance, læring… og det 
blev et helt igennem meget vellykket 
projekt.

PH: - Jeg har lært rigtig meget på 
 systematikområdet. Bibliotekarer er 
systematikere til fingerspidserne, de er 
mere stringente, og det er udpræget 
godt for os læringscentervejledere at 
lære. Vi prioriterer ofte systematikken 
langt ned i rækken af opgaver.
 
IØ: - Man skal turde give slip på vores 
respektive områder, jeg skal måske 
være lidt mindre stringent, men det 
er entusiasmen, der driver det hele. 
Det skal give mening, så enkelt er 
det, og så er der jo et dejligt liv i 
biblioteket, takket være eleverne. Det 
kan borgerne så nogen gange blive 
lidt overraskede over.

Det kan lade sig gøre!
IØ: - Det er en vigtig erfaring, at det 
i det hele taget kan lade sig gøre. Vi 
har allerede i de 2 år, fællesbibliote-
ket har fungeret, haft en række fine 
arrangementer. Mine bibliotekar-
kolleger har også fået øjnene op for, 

at vi kan noget særligt på Christians-
feld Skole, og vi er i øvrigt i gang med 
et nyt stort projekt med titlen ”Knæk 
koden!”. 

PH: - Vi høster nu fordelene af, at vi 
har haft god tid til forberedelserne, 
vi har fået fine bygningsmæssige 
 muligheder, en hensigtsmæssig 
indretning, og at vi har haft tid til at 
være grundige med forberedelsen.

Det pædagogiske læringscenter 
er lækkert og funktionelt indrettet 
og breder sig over 2 etager, der er 
forbundet med en bred trappe, der 
egner sig glimrende til fællesarran-
gementer.

HW: - Jeg tror, første år er gået med 
at finde ud af at organisere arbejds-
dagen, men jeg fornemmer, at vi er 
på vej mod en mere faglig udvikling. 
Vi skal også være meget opmærk-
somme på, at vi som ledelse er syn-
lige både i forhold til  medarbejderne, 
eleverne og forældrene. Næste skole-
år vil blive meget anderledes end det 
første, og jeg fornemmer, at vi kigger 

mere og mere på mulig hederne 
nu. Jeg glæder mig i hvert fald til at 
starte på år 2, som vi allerede nu er 
ved at planlægge.

IØ: - Jeg er her jo kun 10 timer om 
ugen, så det er kun i relation til vores 
fællesarrangementer, jeg tænker på 
folkeskolereformen, men det glæder 
mig, at der er mere tid, og at klokken 
ikke ringer så tit, som den har gjort.

PH: - Vi kan bemande PLC i næsten 
hele skoletiden, og vi har en ret 
ambitiøs funktionsbeskrivelse, hvor 
vi ikke er lige stive til det hele endnu, 
men vi arbejder på det. Områder som 
facilitering, skoleudvikling,  evaluering 
og læringsvejlederfunktionen er 
 krævende og udfordrende felter.

HW: - Vi er med som demonstrations-
skole mht. ”Inklusion og under-
visningsdifferentiering i  digitale 
læringsmiljøer” – og i den sammen-
hæng har læringscentret en 
 hovedrolle at spille: Vi skal indhøste 
erfaringer og udbrede dem til andre 
skoler.
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Sommertur onsdag den 10. juni 2015
Program:
11.00  Vi mødes ved Voergaard Slot, Voergaard 6, 9330 Dronninglund. 

Vi har selv kaffe/te med. Jens har rundstykker med fra Bageriet Ingeborg i Sindal.  
Kaffen/teen indtages i Tinghuset, hvor der er kopper og tallerkner.

11.45  Rundvisning på Voergaard Slot v/Karin Kirk.

13.00  Afgang mod Dronninglund Kunstcenter, Thorup Hedevej 1, 9300 Dronninglund.

13.30  Let frokost.

14.15  Kunstcentrets historie forklares og udstillingen kommenteres v/Jette Abildgaard.  
Vi har tid til at se os lidt omkring på egen hånd.

15.30  Afgang mod Dronninglund Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund.

16.00  Rundvisning på Dronninglund Slot og i slotskirken v/Runa Christensen.

17.30  Spisning på Dronninglund Slot: Hovedret: Svampefarseret krondyrryg, sauterede urter, 
 rosenkålsgratin, gorgonzolabagte cherrytomater, chips af skorzenerod. Hertil pommes 
Anna og morkelsauce. Dessert: Kanel-/orangefragilite anrettet på tallerken med 
 blåbærsorbet i nøddekurv, jordbærparfait samt frugt.

Deltagere:
Alle medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForenings pensionistgruppe med ledsager.
Pris pr. deltager 450 kr. 
Drikkevarer er for egen regning.
Turen støttes økonomisk af Lokalkreds Nordjylland.

Tilmelding:
Senest 17.05.2014 til jens.holt.andersen@skolekom.dk
Der udsendes deltagerliste med betalingsangivelse hurtigst muligt efter deadline.
Ret til ændringer forbeholdes.

Bent Hansen, Hanne Nymark, Ernst Beckman og Jens Holt Andersen

Pædagogisk LæringsCenterForening
Lokalkreds Nordjylland

Pensionistgruppen
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Den gamle mand og hvalen er 
 historien om den gamle knark 
 Cornelius, som lever alene ”langt 
mod nord hvor fjeldene møder 
 havet” – i Norge forstås - sammen 
med katten Trass. Fra bænken 
foran sit hus kan Cornelius se over 
til  odden, hvor hans bror Halvor 
bor. De to er uvenner og har brudt 
 forbindelsen for mange år siden. 
 Dagene ligner hinanden til forveks-
ling, men så strander der en hval på 
kysten. Cornelius prøver af alle kræf-
ter at hjælpe den tilbage til havet 
igen, men må se i øjnene at han ikke 
kan klare opgaven alene. Så hvem 
har han at gå til da det brænder på? 

Hos Stian Hole er der altid noget 
både for barnet og den voksne (og 
for barnet i den voksne såvel som 
for det gammelkloge, tænksomme 
og  sensitive barn), som fx når han 
filosoferer over det at være gammel 
og leve det enkle liv: ”Bag ved skuret 
vokser der rabarber. Og et rønnebær-
træ til at sidde under har Cornelius 
også. Hvad mere kan man ønske sig, 
når man er gammel og solen skinner 
på havet?” Måske ikke et spørgsmål 
som optager de fleste yngre læsere 
ret meget – og så alligevel...

For det viser sig hurtigt at der faktisk 
mangler noget i Cornelius liv, selv om 
der også er meget godt at sige om 
tilværelsen som eneboer og turene 
langs stranden i selskab med  katten, 
hvor den gamle mand foruden 
konkylier og sneglehuse finder fine 
og forunderlige sager som italienske 
damesko til venstre fod til samlingen 
derhjemme, der hele tider kræver at 
han laver nye hylder.

Det, der mangler, er naturligvis 
 broren Halvor, som i sin tid stak 
af med Cornelius´ kæreste. Siden 
dengang har brødrene ikke så meget 
som spillet et slag skak sammen, for 
selv om Cornelius savner ham rigtig 
meget, har det hidtil været for svært 
for ham at række hånden ud mod 
broren. For svært at tilgive og for 
svært at sige undskyld. Og her kan 
de fleste børn i hvert fald fint være 
med, så måske er forskellen på gamle 
mænd og små drenge alligevel ikke 
så stor når det kommer til stykket.  

Også på billedsiden taler Stian Hole 
både til små og store – og ikke 
mindst til det store i det små. Som i 
sine senere billedbøger kombinerer 
han teknikker og blander tegning 
med diverse photoshoppede artefak-
ter fra bl.a. hav og strand, fx tovværk, 
tang, fjer, muslinger og søstjerner, 
så opslagene fremstår som kollager 
fulde af hverdagsagtige såvel som 
fantastiske detaljer og hilsner. 

Det fascinerende ved denne billed-
rigdom er, at den både er realistisk, 
genkendelig og deltaljeret udi det 
nærmest overtydelige med sine 
indkøbsvogne,  briller og 
nøglebundter, men sam-
tidig også largerthan
life med sine fantastiske 
og ekstreme motiver 
og perspektiver, som 
inviterer til ordløse sans-
ninger og stemninger 
af betagende skønhed, 
melankoli, uro m.v. Der 
er smæk for skillingen i 
udtrykket og samtidig 
også en god del humor 
– som fx når country-
sangeren Johnny Cash 

pludselig viser sig blandt passage-
rene på Hurtigrutens færge, som 
sejler forbi. De vinker og smider 
dollarsedler ned til Cornelius. ”Tåber,” 
mumlede han.”

Mange kender heldigvis allerede 
Stian Holes univers via hans tre 
stemningsfulde billedbøger om den 
følsomme og knap så modige dreng 
Garmann, Garmanns sommer (2006), 
Garmanns gade (2008) og Garmanns 
hemmelighed (2010). Siden har Stian 
Hole udgivet billedbogen Annas 
himmel (2013) og senest illustreret 
Nattevagt (2014), en digtsamling for 
børn med tekst af Synne Lea.  

Nu har både inkarnerede Stian 
Hole-fans og alle andre der gerne 
vil stifte bekendtskab med den 
unikke  forfatter og illustrator også 
fået  mulighed for at nyde og gå på 
 opdagelse i debuten, som udkom i 
Norge for 10 år siden. Tillykke med det 
– og stort tillykke med jubilæet også!

Den gamle mand og hvalen
Af Stian Hole
Høst  & Søn
48 sider

JEG HAR LIGE LÆST

Gamle mænd og små drenge
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Af Rikke Egeberg, Pædagogisk 
 konsulent i Børne og Ungeforvalt
ningen i Køge kommune med 
 hovedansvar for PLC

Stemningen i hallen på Asgård 
Skole i Køge Kommune er 
spændt og fuld af forventning. 
Vi er i gang med at kåre årets 
tre vindere af vores lokale 
iværksættermesse. I timerne 
inden har hallen summet af 
engagement, nysgerrighed 
og motivation. Knap 300 
veloplagte 7. klasses elever fra 
skoler i Køge har denne formid-
dag været samlet og præsente-
ret det flotte arbejde, de i ugerne 
inden har arbejdet med ude på 
skolerne. Christine Antorini åbner 
ballet med en video-velkomst, hvor 
hun roser eleverne for deres arbejde 
med  innovation og iværksætteri. 

Iværksættermessen er blot ét af de 
tværkommunale projekter, som 
medlemmer af skoleudviklings-
gruppen Flipped Classroom har sat 
i søen. Gruppen er sammensat af 7 
 dedikerede ansatte fra kommunens 
pædagogiske læringscentre. Sam-
men har gruppen de seneste år haft 
et par timer om ugen til at udvikle 
materialer og forløb for at under støtte 
processen med at udvikle lærings-
centrene på kommunens skoler. 

For hvordan gør vi det bedst muligt, 
når der i den ny bekendtgørelse bl.a. 
står, at PLC skal understøtte skole-
udviklingsinitiativer i samspil med 
ledelsen. Når vi skal sætte forsknings-
baseret viden om læring i spil og 
understøtte samarbejdet med skolens 
ressourcepersoner og det lokale fritids- 
og kulturliv. Der er mange veje til målet, 
og hos os har vi, som en del af proces-
sen, ladet skoleudviklingsgruppen 

være rammesættende for bl.a. arbejdet 
med innovation og iværksætteri. 

Med iværksættermessen sætter 
vi handling bag intentionerne i 
 bekendtgørelsen. Formålet med 
projektet har  været at træne de unges 
innovative  kompetencer, lære dem at 
afdække behov og skabe cases, der 
griber fat i lokalsamfundet. Og når 
vi denne formiddag hører de unge 
fremlægge deres præsentationer, må 
vi  konstatere, at vi er rigtig godt på vej 
til at lykkes. De cases, de har arbejdet 
ud fra, er formuleret på baggrund 
af reelle behov i kommunen. Den 
nye idrætsstrategi får her de unges 
input, og Ungerådet bliver klogere 
på, hvordan det bedst brander sig 
selv. Dommerne har vi hentet ind fra 
de relevante forvaltninger, og CFUs 
dygtige innovationsmand stiller 
også gerne op, ’fordi messen er så 
 eksemplarisk, når det handler om at 
arbejde med innovation i folkeskolen’.

Bag alt dette ligger det gode  arbejde 
ude på skolerne. Der ligger en 
anerkendelse fra skolernes ledelse 

om, at et fælleskommunalt sko-
leudviklingsprojekt som iværk-

sættermessen understøtter det 
pædagogiske arbejde på egen 
skole og sætter positivt skub i 
udviklingen. PLC er vejledere 
og tovholdere på processen 
og kan i samarbejde med 
lærere og ressourcepersoner 
sætte deres lokale præg på 
projektet. 

Og vi kan se, det virker. Elever-
ne har tydeligvis lært en masse, 

men det har vi andre også. Som 
ringe i vandet breder kendskabet 

til at arbejde med iværksætteri og 
innovation sig. På de enkelte skoler 
bliver der holdt lokale iværksætter-
messer, så de yngre elever ser, 
hvilke muligheder det kaster af 
sig at arbejde på denne måde. 
 Kollegaerne ser, at et svært  område 
kan gøres tilgængeligt med god 
støtte fra et dygtigt  læringscenter. 
Medarbejderne på PLC får 
 tydeligere defineret deres rolle som 
proaktive aktører på  skolen, og 
ledelserne erfarer,  hvordan PLC går 
foran i arbejdet med at understøtte 
skoleudviklingen. 

Det var en skøn dag. Og vi er en 
stærk erfaring rigere. Der er stadig 
masser af plads til forbedring, men et 
projekt som dette kaster meget godt 
af sig. Vi glæder os allerede til næste 
års messe.

Mere at vide: www.flippedclassroom.dk 
eller kontakt undertegnede på  
Rikke.egeberg@koege.dk

Stafetten sendes hermed videre til 
Anne Herskind fra Holbæk

KONSULENT-KLUMMEN

Og prisen som vinder  
af social  innovation går til…”
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Fremtidsroman om 19-årige Kafi, der
tager med sin far på en rejse fra Uganda
til Danmark. Men det bliver en farlig tur i
det urolige Danmark.
Der har været krige i Europa, og Danmark
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Kig efter fjeren,
så får du en let bog!

Lette bøger
til unge og voksne
Vi kalder vores skønlitteratur LæseLyst, og faglitteraturen hedder FAG-LET

Jørgen Munck Rasmussen

Skolebib ann_9:Layout 1  15/03/15  14:31  Side 1


