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Kommer let, går let
”Digtsamlingen Kommer let, går let (Fugl, 

2015) lægger sig flot ind i slipstrømmen i 

Jesper Wung-Sungs forfatterskab. Den er 

sprogligt undersøgende og udforskende, 

tematisk afspejler den de tendenser der er 

i tiden og på mange måder kan digtene 

læses som indlæg i den politiske debat. For 

hvem er vi, jeg og du her i 2015? Og hvad 

er det at være ung, eller at være en mand?

Digtsamlingen og udvalgte digte fra den 

kan på udmærket vis indgå i under-

visningen i dansk i både grundskolens 

ældste klasser og på gymnasialt niveau. 

Digtene kan både læses enkeltvis eller 

hele samlingen kan indgå i et lyrikfor-

løb, men det er også nærliggende at 

inddrage dem som paralleltekster under 

læsningen af Jesper Wung-Sungs novel-

ler og (ungdoms)romaner. Kommer let, 

går let anbefales altså både til natbordet 

og til undervis-
ningen da den 
kan læses og 
genlæses på 
mange måder 
og med forskel-
ligt udbytte.”
(Søren Fanø på 
Bogbotten.dk)

Faglig Fredag på  
BogForum 2015 
Med fokus på læring med digitale lære-
midler bakker landets største bogevent, 
BogForum i Bella Centret, igen i år op om 
de faglige arrangementer med tiltaget 
’Faglig Fredag’, der henvender sig til lærere, 
pædagoger og bibliotekarer.
Hvad gør brug af iPads ved hjernen, og 
hvordan putter man læring ind i hjernen? 
Hvad ligger der i begrebet ’digital læsedi-
daktik’, og hvordan formidler man digital 
litteratur? Det er nogle af de centrale 
spørgsmål der rejses, når der for andet år 
i træk præsenteres en række faglige semi-
narer på BogForum, der i år finder sted den 
6. - 8. november. Seminarerne er rettet mod 
fagpersoner som pædagoger, skolelærere 
og skole- og folkebibliotekarer.
Faglig Fredag blev introduceret på BogFo-
rum sidste år, og i år har det haft højeste 
prioritet at tiltrække de største faglige 
kapaciteter inden for årets emne. Messen 
kan derfor præsentere navne som Stine Liv 
Johansen fra Aarhus Universitet, der forsker 
i samspillet mellem medier, teknologi 
og leg, Andreas Lieberoth, der forsker i 
spilpsykologi ved Aarhus Universitet og 
Martin Campostrini fra IT-Universitetet, der 
desuden er cand.mag. i Litteraturvidenskab. 
Faglig Fredag vil være bygget op om to se-
minarer á tre oplæg, der ligger henholdsvis 
om formiddagen og om eftermiddagen.
Læs mere om Faglig Fredag d. 6. november 
og se det fulde program for de to seminarer 
på http://www.bogforum.dk/15027.aspx

Pædagogiske landskaber  
– 223 indre drys
I PÆDAGOGISKE LANDSKABER – 232 INDRE 
DRYS er der alt fra pædagogiske spidsfor-
muleringer til mindre politiske og kulturelle 
analyser, digte og polemiske indlæg om 
aktuelle pædagogiske, politiske og kultu-
relle begivenheder. Der er 232 indre drys fra 
Thomas Aastrup Rømers og den pædagogi-
ske filosofis værksted.
Et par eksempler:
”Dårlige mål er fortidens fremtid. De binder 
fremtiden i fortidens fejltagelser, som så 
kan bestyre og tæmme fremtidens mulig-
heder. Gode mål er rumlige. De søger og 
finder mål i kulturens vekselvirkninger, så 
både fortid og fremtid altid holdes i maksi-
mal spændstighed og liv.”

”Det største problem med finanskrisen 
er, at den også gør alt muligt andet end 
finanserne til et finanskritisk problem. Hele 
samfundet bliver en finanskrise. Alle vores 
institutioner skal ”sikre”, at finansernes ”ud-
fordringer” bliver ”adresseret”. Skolen er en 
metode til finanskritisk problemløsning, og 
det er børnehaverne også. Det samme er 
universitetet og mange andre institutioner.”

”Problemet med velfærdsstaten er ikke, at 
den er for stor. Problemet er, at den har mi-
stet sin kontakt med den dyd, som har skabt 
den, nemlig syntesen mellem solidaritet og 
åndsfrihed. Problemet er med andre ord, at 
velfærdsstaten ikke er velfærdsstatsmæssig.”

”Kundskaber er det, man finder, når man 
nærmer sig tingene i sig selv og opdager 
deres indre liv og konstitution, der samler 
dig i deres kreds. Kundskaber er at blive 
væk i kulturel essens. Der, hvor tingene ikke 
er tæmmet af kompetencer, men hvor tin-
gene kan tale frit og overraskende tilbage 
til en kundskabssøgende opmærksomhed.”

”Skolen er et sted, hvor vi arbejder med 
åndsfrihed, solidaritet og fantasi samt med 
elevernes følelsesmæssige og sanselige 
samspil med deres omverden.”

”Hvis man ikke – også som ansat – kan kriti-
sere sin arbejdsplads, bliver hele skoletænk-
ningen jo bygget op på ren klap-hat, og 
ingen borger eller kollega vil kunne stole 
på nogen som 
helst.”

Pædagogiske 
landskaber  
– 223 indre drys
Af Thomas 
Aastrup Rømer
Forlaget 
FJORDAGER, 
2015 
464 sider

Gyldendals  
Børnebogspris 2015 
På Gyldendals årlige børnebogsreception 

primo september modtog forfatteren Tina 

Sakura Bestle fortjent Gyldendals Børnebogs-

pris 2015 på 100.000 gode danske  kroner. 

Elin Algreen-Petersen, lederen af børne-

bogsredaktionen, holdt en fremragende tale 

og sagde bl.a.: "... Tina Sakura Bestle skriver, 

så det er en gave til børns fantasi. Med 

overraskelser, ubestemthed og tågesnak 

nok til et helt liv i en enkelt roman. Det gør 

det originalt, mystisk og åndfuldt – og med 

god plads til, at 
børn selv kan 
skabe med. Man 
skal være klar til 
lidt af hvert og 
bruge sin fantasi. 
Samtidig gør 
hun det hele 
meget konkret.” 
Hjerteligt til 
lykke til pris-
modtageren! 
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Åben skole

LEDER

Folkeskolereformens mål om, at eleverne skal blive så dygtige som muligt 
og trives i skolen, skal nås ad flere veje. En af vejene er Den Åbne Skole, hvor 
eleverne kan møde virkeligheden gennem forskellige tilbud i eller samarbejds-
projekter med foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Her får eleverne 
mulighed for at lære på en anden måde end i den daglige undervisning, og det 
vil givet øge trivslen for mange. 

Nu er det jo ikke nyt at samarbejde med en naturvejleder eller med det lokale 
museum. Vi har også på PLC været formidler af mange tilbud fra teatre og 
folkebiblioteker, så det nye er ikke samarbejdet. Det nye er det store fokus på 
elevernes læringsmål. Selv om der har været et fagligt indhold i langt de fleste 
aktiviteter, er der nu langt større fokus på læringsmålene – både fra skolens 
og fra samarbejdspartnernes side. I kølvandet på den store medieomtale af 
begrebet åben skole er der også kommet en bredere vifte af muligheder for 
forskellige samarbejder. Så bred en vifte at det kan være svært at få overblik 
over mulighederne.

Mange kommuner har taget den åbne skole til sig og har eller er i gang med at 
udvikle hjemmesider, der kan give et overblik over mulighederne. Og der laves 
speed dating-arrangementer, hvor skoler og samarbejdspartnere kan møde 
hinanden og finde hinanden. 

Men hvad er så PLC’s opgave, hvis kommunen sørger for overblikket? Det 
afhænger af, hvordan man har valgt at fordele opgaverne på skolen. I bekendt-
gørelsen står der:
Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og 
rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, 
i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets 
opgaver:
…
2) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.

Derfor er det jo muligt, at man på skolen har valgt nogle andre til at løfte 
den opgave. Mange steder har man dog valgt at lægge opgaven hos PLC. 
Dér må opgaven først og fremmest være at give alle underviserne adgang til 
mulighed erne for de forskellige samarbejder. Og hvis man kan samle erfaringer 
sammen fra klassers samarbejdsprojekter, kan det være en hjælp for andre, når 
de skal vælge, hvilke projekter de skal give sig i kast med. 

Man kan også forsøge at lave en kontaktbase med de virksomheder, der har vist 
sig interesserede i at indgå i samarbejdsprojekter. Og man kunne også på skolen 
lave en ’læseplan’ for den åbne skole, så alle klassetrin 
blev tilgodeset med mange forskellige samarbejds-
partnere i løbet af skolegangen.
Læs mere i bladet og lad dig inspirere.

Birgitte Reindel, formand 

Pædagogisk 
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PLC- nu med vejledning
- Refleksioner efter en videns- og  
inspirationsmættet dag i PLC-regi

Af Inger Østlund, pædagogisk leder på 
Vildbjerg Skole, Herning Kommune

Der var ingen tvivl, da konferencen 
”PLC- nu med vejledning” blev slået op 
i skolekom-konferencen: Selvfølgelig 
skulle vi afsted alle sammen, både 
mine tre PLC-medarbejdere og mig 
som ledelsesrepræsentant i teamet. 
Vi så alle frem til at få input af facts og 
gode ideer, og at vi kunne få et fælles 
fundament at arbejde videre på. 

Hvad er vi gode til?
Vi har alle fire skolebibliotekaruddan-
nelsen og dermed en fælles forståel-
sesramme af, hvilke opgaver skole-

bibliotekerne de senere år har haft.
Vildbjerg Skole er en skole i og 
med fantastiske rammer. Selve PLC 
ligger i hjertet af skolen, og det 
bliver flittigt besøgt af såvel elever 
som pædagogisk personale. Der er 
gennem de seneste år lavet mange 
tiltag på vores PLC, primært rettet 
mod børnene. Blandt andet er der 
givet mange elevkurser i forskellige 
it-programmer og -værktøjer, lavet 
book-talks, arrangeret forfatterbesøg 
og teaterforestillinger, læst højt, lavet 
udstillinger, introduceret førskolebørn 
for biblioteksverdenen, lavet konkur-
rencer, rådgivet børnene i valg af 
litteratur og meget andet. Lærerne har 

fået hjælp til at finde materialer, der er 
lavet fælleskurser for dem og indkøbt 
og præsenteret pædagogisk litteratur.

Kill your darlings
I vinter begyndte PLC-teamet og 
jeg et udviklingsarbejde omkring 
den nye bekendtgørelse. Da jeg 
var forholdsvis ny leder på skolen, 
startede vi med at skrive alle de 
opgaver op, som PLC udførte. 
Det var en krævende opgave, men 
også en meget givende proces, hvor 
det blev tydeligt for alle, hvor mange 
projekter, undervisning, arbejds-
opgaver af administrativ art og 
andet, der blev udført. 

De tre PLC-folk er - fra venstre af - Marianne Bach, 
Mette Munk og Henrik Jensen.
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Derefter gav vi hinanden den 
opgave, at der nu skulle skabes tid 
og rum til såvel teamsamarbejde, 
udvikling og kollegavejledning. 
Det var svært, for nu skulle der 
slagtes nogle ”darlings” og gås på 
kompromis. 

PLC-teamet løste opgaven, fik 
orienteret deres kolleger og fik 
skaffet sig noget tid til samarbejde 
og plads til at kunne yde kollega-
vejledning. Den første frustration har 
lagt sig, og der er nu overskud til at 
gå i gang med næste step. Derfor var 
konferencen yderst kærkommen.

Meget høje forventninger
Konferencen, som blev afholdt i Aarhus 
primo september, var planlagt af 
Skolelederforeningen, Danmarks It- og 
Medievejlederforening og Pædagogisk 
Lærings CenterForening, så vi følte 
os alle fire godt repræsenteret. Vores 
forventninger var meget, meget høje. 
På vejen fra Vildbjerg til Aarhus talte vi 
om, hvilke forventninger vi hver især 
havde til dagen. De var bl.a.:
 -  Få en fornemmelse af, om vi er 

på rette vej
 -  Få gode ideer, så vi kan komme 

videre med udviklingsarbejdet 
af PLC

 -  Hvordan kan vi bidrage til bedre 
læring for børnene?

 -  Hvordan kan vi blive gode 
kollega-vejledere for kollegerne?

 -  Hvordan kan vi bidrage til 
og styrke den pædagogiske 
udvikling på Vildbjerg Skole?

Ca. 100 interesserede var mødt op, og 
vi blev budt velkommen af Birgitte 
Reindel, formand for PLC, i VIA UC 
Campus’ nye bygninger, hvor der 
bogstavelig talt er højt til loftet. Det 
var et meget spændende program, 
der lå foran os, og her er, hvad vi 
umiddelbart tog med os hjem.

Inspirationsvejledning
Thomas Jensen fra Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling var 
den første oplægsholder. Han fortalte 
om udfordringerne med at lave en 
inspirationsvejledning til bekendt-
gørelsen. Thomas understregede 
forskellen mellem bekendtgørelsens 
krav og vejledningens forslag. Vi blev 
guidet rundt på EMU.dk, hvor det 
er muligt at finde både lovgivning, 
rammer, forskning, praksisideer og 
meget andet. 

Specielt temaet om, hvordan vi kan 
få kickstartet en vejlednings- og 
videndelingskultur på skolen, er 
noget, vi vil se nærmere på. 

Profiler og styrker
På vejen i bilen havde mine 
med arbejdere joket lidt med, at de 
ville distrahere mig under indlægget 
fra Karin V. Pedersen, KAPE Proces 
og Rekruttering. Det handlede 
nemlig om, hvilke medarbejder-
profiler vi som skole har brug for på 
PLC. Men der var nu helt stille, da 
Karin gik i gang. Karin præciserede, 
at et velfungerende PLC-team består 
af medarbejdere, der i fællesskab 
kan dække de opgaver, der er i spil, 
nemlig udvikling af læringsresurser 
og understøttelse af læringspro-
cesser. Vi skal se hinandens styrker 
og resurser og bruge hinanden til 
det, vi er gode til. 

Mandat til vejlederne
Læringskonsulent Winnie Henriksen 
fra Horsens Kommune bidrog 
med viden og ideer til, hvordan vi 
kan udvikle en stærk vejlednings-
kultur på skolen. På vores skole 
kan vi hjælpe hinanden meget 
mere end vi gør, og videndeling 
og vejledning er vigtige elementer 
for den fremtidige udvikling af 
undervisning, til gavn for elevernes 

læring. Der kom mange fif og ideer 
til, hvordan det kan organiseres, og 
hvor vigtigt det er, at vi i ledelsen 
understøtter vejledernes identitet 
og får givet vores vejledere 
et mandat til at gå ud og lede 
med arbejdernes læring. 

Begrebet grundkontrakt blev 
nævnt som et væsentligt element 
i forbindelse med vejlederfunk-
tionen, og det vil jeg bringe med 
ind i mit ledelsesteam. Vi får flere 
og flere vejledere på skolerne, og 
de har brug for støtte fra ledelsen 
til at kunne virke som sådan, 
ligesom de også har brug for 
kompetenceløft for at kunne løse 
opgaven. 

Vores PLC oplever, at der kun er 
ganske få kolleger, der henvender 
sig for kollega-vejledning i forhold 
til didaktik, mens der er mange, 
der henvender sig for at få hjælp 
til konkrete materialer, it og bøger. 
Hertil havde Winnie en ide, som vi 
også tog med os, nemlig at lave 
en proces med alle pædagogiske 
medarbejdere om, hvad god 
vejledning er.

Inspirerende kolleger
Konferencen sluttede af med to 
spændende indlæg om praksis fra 
hhv. Østerhåbskole i Horsens og 
Parkskolen i Odder. Begge steder 
kom med ideer til, hvordan vi på 
skolen kan opbygge en god vejleder-
kultur, og hvordan vi som ledelse kan 
støtte vores vejledere.
Vores forventninger blev til fulde 
indfriet. Hvert indlæg var yderst 
relevant og gav både medarbejdere 
og ledere masser af input med 
hjem. Vi glæder os nu til det næste 
 udviklingsmøde i PLC-teamet, hvor vi 
vil forfølge ideerne og videreudvikle 
vores PLC.
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Bladet har klasserne 
i mange år kunne layoute deres 
trykte aviser i online programmet 
Redaktionen og efterfølgende få 
dem trykt på rigtigt avispapir. Et 
lignende program fra Avisen i Under-
visningen bliver lanceret primo 
oktober 2015. Programmet har ikke 
de samme pædagogiske assistenter 
og didaktiske stilladsering som 
Redaktionen og tilbyder ikke tryk. 
Avislayouteren, som programmet 
hedder, tilbyder klassen tre profes-
sionelt designede avisskabeloner at 
arbejde i. Hensigten er at gøre det 
nemmere for klassen at få deres avis 
til at ligne ’en rigtig’ avis, end hvis 
de layoutede den fra grunden i et 
DTP-program som fx Publisher eller 
Scribbus. På den måde bliver det 
nemmere at sætte didaktisk fokus på 
diskussionen om sidernes priori-
tering og danskfaglige over vejelser 
som forholdet mellem tekst og 
billeder – indholdet så at sige, frem 
for teknikken. Det er i øvrigt stadig 
klasserne frit for, hvilket program de 
vælger til at producere deres avis.

Øget interesse for 
 produktion af webaviser
Mens den trykte avis har stærke 
perceptuelle kvaliteter qua dens 
ergonomi som inviterer til både 
overbliks- og dybdelæsning, har 
webavisen sine forcer på det 
multimodale område. Dette er nok 

Af Aslak Gottlieb, Undervisnings-
konsulent og leder af projektet  
Avisen i Undervisningen

Nyhedsugen kører for fuld 
damp i ugerne 43-46. Kon-
kurrencen er over de seneste 
år blevet opdateret, så den 
også it-pædagogisk rummer 
de kvaliteter, der altid har 
kendetegnet arbejdet med 
Avisen i Undervisningen. 

I Danmark har vi tre journalistiske 
nyhedsmedier, som henvender sig 
direkte til børn. To af dem er aviser 
trykt på papir, som bliver bragt ud 
med bud: Kids’ News og Weekend-
avisens tillæg Faktisk. Det tredje er DR’s 
ULTRA Nyt som sender gammeldaws 
flow-tv. Det virker måske underligt i 
vores digitale tidsalder. Alle ’ved’ da, at 

børn kun gider digitale medier. Ikke 
desto mindre har de tre nyheds-
medier i deres klassiske formater 
både læsere og seere. Selvom 
(eller måske netop fordi) børn 
og unge er digitalt indfødte, vil 
de gerne beskæftige sig med 
analoge nyhedsmedier. Det er 
altså ikke et enten eller, men et 
både og.

Nyheder på alle hylder
Dobbeltheden er præmissen 
for det opdaterede design af 
Nyhedsugen. Gennem de seneste 
tre år har medlemmer af PLC og 
Dansklærerforeningen i samarbejde 
med chefredaktører fra landets 
dagblade gennem de sidste tre år 
moderniseret kampagnen. Klasserne 
kan nu aflevere en trykt avis, en 
webavis eller begge dele. Og de 
får digital adgang til alle dagblade 
og deres betalingstjenester på 

nettet. Med et slag på 
tasken svarer dette til 
summen af 2.500 redak-
tionelle med arbejderes 
daglige nyhedsproduktion 
præsenteret i et format, 
som egner sig til alle 
skærmstørrelser – der er 
altså ikke tale om database-
adgangen til Infomedia via 
SkoDa. En del regionale og 
lokale dagblade tilbyder 
endda distribution af den 
trykte udgave. 

Online layout-
program ændrer 
didaktisk fokus 
Hos Politiken og Ekstra 

Fuld tryk på digital kampagne

Aslak Gottlieb er tidligere skolelærer og har gennem de sidste ti år stået for Avisen 
i Undervisningen. I studieåret 2015-2016 er han journalistisk fellow på Center for 
Journalistik på Syddansk Universitet, hvor han undersøger unges nyhedsmedievaner. 
I efteråret 2015 er han desuden studieleder for Børnejournalistuddannelsen, som er et 
pilotprojekt i Børnenes Hovedstad, Billund, for 11-årige børn over hele landet.

Selvom 
klassen ikke 

deltager i Nyhedsugen, 
kan man på andre tidspunkter 

af året gennemføre forløbet. Dog 
må klassen undvære konkurrence-

elementet og adgang  
til Avisportalen.



Årets tema i Nyhedsugen er SPOR. 
Også hvis man ikke deltager i 
Nyhedsugen, er det en god idé 
at samle klassens arbejde under 
et fælles tema. Bliv inspireret af 
temaerne fra tidligere kampagner: 
www.aiu.dk/temaer

9

måske producere en nyhed i Prezi 
eller bruge tidslinjeværktøjet Tiki-Toki 
til at beskrive et hændelsesforløb. 
Avisen i Undervisningen har 
samarbejdet LærIT om udviklingen 
af forskellige webavisskabeloner 
i SkoleBlogs, som gør det nemt at 
komme i gang med rammen for 
klassens webavis. Hvis ikke skolen 
abonnerer på tjenesten, kan klassen 
få fire ugers gratis prøveadgang. 
Der er altså fuld tryk på Nyhedsugen 
– bogstavelig talt og i overført 
betydning. Digitalt er kampagnen nu 
fuldt moderniseret, men den trykte 
avis lever også i bedste velgående. 
Læs mere på www.aiu.dk

årsagen til, at flere og flere klasser 
vælger at aflevere en webavis i 
Nyhedsugen. Webavisen tilbyder 
en redaktionel ramme for stort set 
alle medieformater. Hvis klassen vil 
arbejde med web-tv, indlejrer de 
blot deres indslag, ligesom at de 
kan integrere med sociale medier. 
Beslutter klassen at eksperimentere 
med de klassiske formater, kan de 

Der er mange faser i klassens 
redaktionsproces, hvad enten 
produktet er trykt eller digitalt. 
Ideudvikling, research, indsamling 
af materiale i form af interviews 
og billeder fra den virkelige verden 
samt redaktionel bearbejdning 
derhjemme. Foto: Anita Corpas

•  Nyhedsugen bliver arrangeret i samarbejde mellem Avisen i 
 Undervisningen, dagbladene, Dansklærerforeningen og Pædagogisk 
Læringscenterforening.

•  Kampagen hed tidligere Skriv til Avisen og har eksisteret i mere end 20 år.
•  Mere end 1.200 klasser har tilmeldt sig Nyhedsugen 2015.
•  Klasserne dyster om at lave den bedste avis og/eller webavis  

i  kategorierne 6.-7. klasse og 8.-10. klasse.
•  Klassen vælger selv et dagblad at tilmelde sig hos.  

Hvert dagblad kårer en vinder i hver kategori, 
som nomineres til deltage i konkurrencen om 
 hovedpræmierne på 25.000 kr.

•  Formand for dommerkomitéen 2015 er studie-
værten Emil Thorup. Marlene Drost repræsenterer 
Pædagogisk Læringscenterforening.

Mediehåndbogen er et gratis opslagsværk om nyheder og journalistik. 
Mange af opslagene er suppleret med små videoer indsendt af fagfolk som 
arbejder professionelt med nyhedsjournalistik: www.aiu.dk
Lærervejledningen til undervisningsmaterialet Mere avis? Naturligvis! fra 
Dansklærerforeningen giver underviseren en god baggrundsindføring til 
arbejdet med Avisen i Undervisningen: www.dansklf.dk/mere_avis_naturligvis
Gyldendals fagportaler i dansk åbner for gratis prøveadgang til alle de 
forløb og ressourcer, som handler om journalistik: www.dansk.gyldendal.dk
Journalistwiki er en wiki til journaliststuderende, som de ældste klasser 
godt kan bruge til fx at blive klogere på, hvad en vinkel i journalistisk 
forstand er: www.journalistwiki.dk
Avislayouteren er et helt nyt online program, som eleverne med UNI-login 
kan bruge til at lave pdf-udgaver til udskrift i A3: www.avislayouteren.dk
SkoleBlogs fra LærIT giver mulighed for med UNI-login at bruge fem 
forskellige WordPress-skabeloner, som er designet særligt som forskellige 
typer webaviser: www.skoleblogs.dk/2013/11/byg-en-webavis
Vinderklassernes produktioner fra tidligere konkurrencer kan inspirere 
klasserne til, hvordan de selv kan gøre: www.aiu.dk/galleri

SPORLØS

JAGTSPOR

DIGITALE SPOR

USY
NLIG

E S
POR

BIOLOGISKE SPOR

FØLELSESMÆSSIGE SPOR

KRIM
INELLE SPOR

HISTORISKE SPOR

M
ENNESKELIGE SPOR

INTELIGENTE SPOR

DYRESPOR

KRYDSE SPOR

JERNBANESPOR

FØLGE SPOR

AVISEN I UNDERVISNINGEN PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTERFORENING DANSKLÆRERFORENINGEN

2015

KONKURRENCE LAV AVIS ELLER W
EBAVIS I UGE 43, 44, 45 ELLER 46

FIRE UGERS GRATIS NYHEDER FRA DAGBLADENE

SPOR
ÅRETS TEMA

VIND
25.000

Ressourcer til arbejdet med Avisen i Undervisningen
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

”Alt hvad der skal til er en ildsjæl og 
en god ide – og så kræver det som 
regel ikke mere end en opringning, 
for de fleste siger jo ikke nej til at 
samarbejde!”

Så enkel lyder opskriften fra Rita 
Mogensen, koordinator for Skole-
tjenesten i Norddjurs siden 2011, 
og i øvrigt læringsvejleder og 
engelsklærer på Kattegatskolen i 
Grenå. Og det skorter da heller ikke 
på hverken samarbejdsideer eller 
-initiativer i kommunen, som har 
en politik om at eleverne på alle 
skoler – i alt 10 folkeskoler– skal af 
sted på besøg ud af huset mindst tre 
gange i løbet af deres skoletid, hhv.  i 
indskolingen, på mellemtrinnet og i 
udskolingen. Kommunen har i øvrigt 
bevilget midler til at Skoletjenesten 
kan betale for skolernes transport. 

Rita Mogensen oplyser at man pt. 
har 9 samarbejdspartnere, nemlig 
Kattegat centret,  Gammel Estrup – 
Herregårdsmuseet, Dansk Landbrugs-
museum Gl Estrup, Museum 
Østjylland, Baunhøj Mølle, Grenaa 
Egnsarkiv, Kyst- og Fjordcentret samt 
virksomhederne Reno Djurs og Aqua 
Djurs. Derudover har Skole tjenesten 
flere nye samarbejdsprojekter i 
støbeskeen, bl.a. med den lokale 
folkekirke og med den kombinerede 
økologiske fødevarehandel og 
spisested ”Landmad” i Grenå. 

Desuden er Skoletjenesten sammen 
med flere samarbejdspartnere 
engageret i afholdelsen af en Natur-
videnskabsfestival i uge 39. Første gang 
den blev afholdt var i 2014, hvor den 
varede i en dag og havde fuldt hus med 
over 500 deltagende elever, så i år er 
konceptet udvidet til at vare i to dage. 

TEMA: ÅBEN SKOLE

Skole ud af huset
De fleste af disse aktiviteter har vel 
at mærke været i gang længe før og 
helt uafhængigt af skolereformens 
intentioner om at åbne skolen mere 
op over for det omgivende samfund. 

Hvorfor har I så stort fokus 
på at åbne skolen op mod 
 omverden en her i Norddjurs?

- Fordi det virker! Det giver eleverne 
rigtig meget at have de her 
autentiske undervisningsmiljøer, 
hvor de kan lugte, se og føle på 
tingene ude i den virkelige verden. 
Det gør dem nysgerrige på en helt 
anden måde end undervisningen i 
klasseværelset gør det og gør derfor 
et større indtryk på dem. Vi kender 
det jo alle sammen, det med at vi 
forstår og husker tingene bedre, når 

der er en oplevelse forbundet med 
dem, den læring der kommer ud af 
det er simpelthen bedre, mener Rita 
Mogensen.  

Løb mod din lort

Hvordan har I fået de forskellige 
samarbejdsaftaler i gang?

- Det har som regel været en nogle 
ildsjæle, som til en start fik en god ide 
og rigtig gerne ville det, som fx da Katte-
gatcentret, Dansk Landbrugsmuseum 
Gl. Estrup, Museum Østjylland og 
Kyst- og Fjordcentret samt kommunens 
udviklingsafdeling indledte samarbejde 
om at skabe større samarbejde med 
skolerne i kommunen. Det begyndte 
som et udviklingsprojekt, der kørte 
som forsøg i en treårig periode, inden 

Det giver eleverne rigtig meget at have 
de her autentiske undervisningsmiljøer, 
hvor de kan lugte, se og føle på tingene 
ude i den virkelige verden, mener Rita 
Mogensen
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årligt med skolernes kontaktpersoner, 
som typisk er læringsmedarbejdere 
og viceskolelederne, for at drøfte 
og udvikle samarbejdet i Norddjurs 
Skoletjenestens regi. I alt deltager 
godt 30-40 personer i netværkets 
inspirationsture. På skift tager man 
af sted i bus og besøger hinandens 
arbejdspladser, spiser sammen og 
udveksler erfaringer og gode ideer til 
hvordan man konkret kan mødes om 
projekter til glæde for hinanden.
 
Hvordan med kommunens  
foreningsliv, samarbejder  
I også med dem?

- Dem er vi slet ikke nået til endnu, men 
jeg er sikker på at det nok skal komme. 
Og dog, for vi har faktisk allerede gang 
i en ide om at gå ind i det landsdæk-
kende initiativ ”Skolespor”, som går 
ud på at etablere lokale ”trampe-spor” 
i landskabet sammen med et par af 
de lokale landmænd, og har i den 
forbindelse også fået kontakt med 
spejderbevægelsen. Og igen er det 
en ildsjæl, en naturfagslærer på Ørum 
Skole, der personligt brænder for ideen 
og står for at skabe kontakten udadtil, 
fortæller Rita Mogensen.

- En anden ide vi har arbejdet med i 
Skoletjenesten, men endnu ikke har 
fået realiseret, er projektet ”Haver til 
Maver”, som også er landsdækkende 
og udspringer fra Krogerup Højskole. 
Tanken er at etablere skolehaver 
på Gammel Estrup, som har jord de 
gerne vil lægge til samt stor kendskab 
og erfaring med dyrkning og forar-
bejdning af råvarer, men de tre fonde 
vi indtil nu har søgt om støtte til at 
realisere projektet, har desværre 
alle sagt nej. Det er ikke så meget 
udgifter til redskaber og frø, vi har 
brug for støtte til, men mere midler 
til transport af elever og lærere samt 
løn til at betale de fagfolk, som skal 
facilitere opgaven sammen med 
lærerne fra de enkelte skoler, som 
selvfølgelig også skal deltage. 

Hun tilføjer at man i første omgang 
måske bliver nødt til at nedjustere 
forventningerne, sådan at der fx bliver 

det blev politisk besluttet at oprette og 
drifte Norddjurs Skoletjeneste

- De to virksomheder, vi har med 
som partnere, har det været virkelig 
fint at få med i skoletjenesten. Reno 
Djurs har bl.a. undervist eleverne i 
hvor vores affald bliver af og hvad 
der siden sker med det. Børnene 
har både prøvet at samle og sortere 
affald og også lært om hvordan man 
kan genanvende affaldet.

- Aqua Djurs, som er kommunens 
rensningsanlæg, planlagde i 
samarbejde med skoletjenesten 
og freelance journalist Lone Rubin 
samt et par lærere fra Kattegatskolen 
motionsløbet ”Løb om kap med din 
lort”, hvor i alt 350 8. klasse-elever løb 
fra Kattegatskolen til Aqua Djurs, en 
rute på omkring 9-10 kilometer, hvor 
brønddækslerne var blevet åbnet, så 
eleverne undervejs kunne både se og 
lugte til indholdet i kloarkerne … 

- Børnene vandt i øvrigt over lorten, 
som var cirka fire en halv time om 
at nå i mål, mens de hurtigste børn 
kunne klare strækningen på en times 
tid. Selv de børn, der valgte at gå 
ruten, var under to timer om det og 
kom derfor før frem til Aqua Djurs 
end lorten. Undervejs fik eleverne 
via deres mobiltelefoner også brugt 
Endomondo og dermed kom der 
faktisk også matematisk læring 
indover. Undervejs var der poster med 
spørgsmål, som eleverne besvarede 
via deres mobiler eller på papir.

- Derudover fik eleverne naturligvis 
også noget at vide om alle mulige - 
og især helt umulige – ting, der bliver 
smidt  i wc´et, fx sko, tøj, madpakker, 
viskestykker, vatpinde og selvfølgelig 
bind. Forhåbentlig gav det dem en 
større bevidsthed om at det ikke er 
godt for miljøet at smide hvad som 
helst i toilettet … 

Skolespor og Haver  
til maver
Rita Mogensen fortæller at de 
forskellige samarbejdspartnere i 
skoletjenesten mødes to til tre gange 

etableret nogle højbede på skolerne 
rundt om i kommunen, men noget 
må der kunne gøres. 

Samarbejde med 
 flygtninge
- Helt aktuelt er vi også begyndt at 
overveje om ikke der kunne være 
basis for en eller anden form for 
samarbejde med og kontakt til 
flygtningene på det lokale asylcenter 
i Lyngby her tæt på, fx i forbindelse 
med engelskundervisningen … 
– Endnu er ideen ikke fuldt udviklet 
og vi har heller ikke taget den første 
kontakt til centeret for at undersøge 
mulighederne, men umiddelbart 
tænker jeg da at der vil være oplagt 
med en form for samarbejde, siger 
Rita Mogensen og lægger til:  

- Som sagt: Mulighederne er 
nærmest uendelige, så det er 
egentlig bare at se at komme i gang!  

For nærmere oplysninger om og 
til yderligere inspiration om skole
tjenestens besøgstilbud m.v. se 
www.norddjursskoletjeneste.dk 

TEMA: ÅBEN SKOLE

Edvard Pedersens 
Biblioteksfond

Fonden er en selvejende institution, der 
har til formål at yde støtte til udvikling 
af dansk biblioteksvæsen. 

Næste ansøgningsfrist 
1. november 2015

Ansøgning sendes til: 
phe@esbjergkommune.dk 

Læs mere på edvardp.dk

Edvard Pedersens
Bibl ioteksfond
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

På Kattegatcentret er naturvi-
denskab alt andet en tørt og 
kedeligt – her får elever ne lov 
til at dissekere fisk og blæk-
sprutter, tilberede foder og 
fodre fisk, rokker og hajer. Og 
endda til at sove med hajerne!  

Kattegatcentret i Grenå er samar-
bejdspartner med Skoletjenesten i 
Norddjurs kommune og som sådan 

et sted, som alle kommunens elever 
naturligt kommer i berøring med og 
på besøg hos mindst én gang i løbet 
af deres skoletid. Ifølge skoletjeneste- 
og udviklingsansvarlig på Kattegat-
centret Lars Hagelskjær Wieland til 
stor glæde for begge parter. 

Hvert år tager Kattegatcentret imod 
12.000 skoleelever hvis andel udgør 
8-9 procent af det samlede besøgstal. 
Børnene kommer fra hele landet og 
de 8000 af dem overnatter hvert år i 
Kattegatcentret, når de deltager i det 
vildt populære 15 timer lange under-
visningsforløb Zzzzov med hajerne. I 

alt har Kattegatcentret 13 forskellige 
undervisningsemner om havet.
  
- Hos os har vi jo den udfordring 
at folk ikke går rundt i vores natur, 
havet. Havet har derfor en lavere 
identifikationsfaktor end fx en 
zoologisk have med dyr som lever 
på landjorden, siger Lars Hagelskjær 
Wieland og fortsætter:

- Det vender vi så til noget positivt ved 
at sørge for, at eleverne har forberedt 
sig, inden de kommer på besøg. Når de 
på forhånd ved lidt om det de skal se 

og opleve, elsker 
de at få lov til at 
fortælle om det. 
Desuden har 
vi fundet ud af 
at det lærings-
mæssigt virker 
rigtig godt, 
når eleverne 
bliver sat i gang 
med at lave 
et produkt, fx 
tilberede foder, 
og så bagefter 
hjælper os med 

at fodre fiskene i akvarierne.  

Lars Hagelskjær Wieland fortæller 
at børnene eksempelvis bliver sat til 
at filetere fladfisk, klippe blæksprut-
tearme og tilberede rejer og muslinger, 
hvorefter de tager bakkerne med 
hen til kanten af de forskellige 6-7 
akvarier og prøver at fodre fisk, rokker 
og hajer, dog kun de mindre danske 
hajer, som de fodrer med strimler af 
fladfisk og ikke fx muslinger, for selvom 
hajerne er små kan de godt bide til. 
De børn der deltager i emnet Hajerne 
havets herskere, som er af lidt længere 
varighed, får også lov til at fodre nogle 

af de mindre tropiske hajer i hajtanken, 
men så har de også gennemgået en 
hel mini-uddannelse på området. De 
større tropiske hajer får eleverne aldrig 
lov til at fodre!  

- Vi havde faktisk engang en lidt for 
stor pighvar, som sad fast i et barns 
finger, så den slags skal vi helst ikke 
have mere af, tilføjer han. Trods de 
åbne bassiner med forholdsvis lave 
kanter, der går de fleste gæster til midt 
på livet, har man heldigvis aldrig haft 
ulykker, hvor nogen er faldet overbord. 

Zzzzov med hajerne
Andre opgaver går fx ud på at sætte 
og røgte ruser, hvorefter børnene 
sorterer fangsten og dissekerer fx 
blæksprutter i laboratoriet, hvor næb, 
rygstivere, dvs. de indvendige skjold, 
og øjenlinser tages ud og bringes 
med hjem, så alle elever får et minde 
fra besøget og oplevelsen ikke 
fortager sig. 

Ifølge Lars Hagelskjær Wieland er 
Kattegatcentrets største tilløbsstykke 
Zzzzov med hajerne, hvor skoleklasser 
kan komme og deltage i et undervis-
ningsforløb fra kl. 16 om eftermiddagen 
til kl. 7 om morgenen. Her løser eleverne 
diverse opgaver, bl.a. en quizz om hajer, 
overværer træningen med de store 
tropiske hajer og prøver at komme ind 
i den virtuelle dykkerklokke – og som 
han siger: ”de tror alle sammen fuldt og 
fast på at de befinder sig 3500 meter 
under havets overflade!” 

Aftenmørket gør noget særligt 
ved akvarierne og ikke mindst 
hajtanken, hvori Nurcehajer fra 
Florida og Zebrahajer fra Det indiske 
Ocean svømmer rundt i en halv 
million liter vand:

Lær med hajer

Dissektion af blæksprutte:  
Tre friske drenge har lige fundet 
blæksækken i deres blæksprutte
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- Når det bliver mørkt er det virkelig 
”for your eyes only” når børnene frit 
kan bevæge sig rundt i nattøj og med 
lommelygter på de i alt cirka 4000 
kvadratmeterfor og slå sig ned i deres 
soveposer hvor de har lyst, fx i hajtu-
nellelen, og som regel også opleve 
dramaet ved at der bliver sprøjtet 
vand ud på gulvet, hvor de ligger, 
fortæller Lars Hagelskjær Wieland.

Han tilføjer at alle elever desuden 
modtager et diplom, et armbånd 
og en plakat som bevis på at de har 
deltaget i arrangementet – og igen 
som et håndgribeligt minde om 
besøget, der skal hjælpe med til at 
sikre, at eleverne bedre kan huske 
hvad de har set og oplevet og dermed 
i sidste ende øge deres læring.  
Diplomet giver i øvrigt alle elever ret 
til at komme ind i Kattegatcentret i 
op til et år efter besøget.

Det koster 6100 kr. pr. klasse at deltage 
i Zzzzov med hajerne inklusive både 
undervisning og forplejning, mens de 
kortere forløb koster 65 kr. pr. elev. Men 
selvom mange skoler har fået færre 
penge mellem hænderne til lejrskoler 
og besøg ud af huset, har Kattegat-
centret ikke oplevet nogen nedgang, 
men tværtimod fremgang i skolernes 

besøgstal de senere år, ifølge Lars 
Hagelskjær Wieland bl.a. fordi mange 
forældre er så begejstrede for stedet, at 
de vælger at lade klassekassen betale 
for en overnatning, hvis skolen ikke 
kan. 

Naturvidenskabeligt 
 netværk 
Udover at være skoletjeneste- og 
udviklingsansvarlig på Kattegat-
centret, er Lars Hagelskjær Wieland 
også ekstern naturfagskonsulent 
i Norddjurs kommune og sidder 
som koordinator i Skoletjenestens 
udvalg, som udarbejder fælles 
mål for naturfag og bl.a. gennem 
opbygning af et naturfagsnetværk 
samt afholdelse af temadage og en 
Naturvidenskabsfestival arbejder for 
at ”gøre noget” for naturfagene. 

- Noget af det der er allervigtigst har 
været at få gang i det naturvidenska-
belige netværk mellem kommunens 
cirka 80 naturfagslærere, så de ikke 
skal sidde helt alene med tingene 
hver især. Pt. er mere end 20 lærere 
kommet med i netværket, som mødes 
på skift hos hinanden og bl.a. får 
indblik i de forskellige måder at gribe 
projektarbejdet an på, fortæller Lars 
Hagelskjær Wieland og fortsætter:

-  Vi har også afholdt temadage, 
senest om udvikling af fælles faglig 
undervisning med henblik på at øve 
til den nye fælles prøve i biologi, 
fysik/kemi og geografi. På dagen 
udviklede lærerne deres egen natur-
fagsundervisning og flere deltog 
med egne fagteams, så kurset var 
også en slags forberedelse.

- Dagen bød bl.a. på oplæg om 
konkrete fælles faglige forløb fra 
forskellige skoler, hvor en vigtig 
konklusion var at projektarbejdet 
starter på en måde, der huskes og gør 
noget ved eleverne. Det kan være et 
brag af en slags eller noget, der skaber 
forundring eller lyst til at ændre ved 
tingenes tilstand, hvorefter eleverne 
udvikler deres egne problemformule-
ringer. Desuden skal eleverne gerne 
skabe et produkt eller noget meget 
konkret, for at de føler størst muligt 
ansvar og motivation for arbejdet. 
På temadagen opstillede man også 
fokuspunkter for hvert enkelt fag, 
læringsmål samt aktiviteter der 
relaterer sig til målene lige som vi 
arbejdede med tegn på læring, tilføjer 
Lars Hagelskjær Wieland.

Se mere på  
www.kattegatcentret.dk/skoler/

TEMA: ÅBEN SKOLE

Aftenmørket gør noget særligt ved akvarierne 
og ikke mindst hajtanken, hvor Nurcehajer fra 
Florida og Zebrahajer fra Det Indiske Ocean 
svømmer rundt i en halv million liter vand
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Undervisningsforløb - Oplevelsesdesign

Illustration af Rasa Joni 
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TEMA: ÅBEN SKOLE

Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Fra juli til oktober har skonnerten 
M/S Bibiana sejlet rundt og lagt til i 
danske havne med en udstilling af 
prisvindende børnebogsillustrationer 
fra hele verden og et gratis undervis-
ningstilbud til skolerne.

LæringsCentret var med da M/S 
Bibiana midt i september lå for 
anker i Grenå havn og i tre dage var 
vært for elev- og lærer-workshops, 
undervisning og forskellige kultur-
aktiviteter. Desuden var skibet åbent 
for alle små og store, som havde lyst 
til at gå om bord i udstillingen af 
illustrationskunst. Illustrationerne 
stammer fra alverdens børnebøger 
og fortæller alle sagn og eventyr fra 
verdenshavene. 

Tanken bag er at de besøgende 
gennem kunsten og fortællingerne 
slipper fantasien løs og mærker 
hvordan kunsten bliver levende, 
mens skibet gynger under dem og 
bølgerne slår mod skroget. 
På den måde vil M/S Bibiana bidrage 
til børns dannelse og udvikling, 
hvorfor projektet har tilbudt et gratis 
undervisningsforløb inklusive en 
kunstformidler og undervisnings-
materialer, som lærere har kunnet 

tilmelde deres skoleklasser. Hvilket 
de da også har gjort i stor stil – der 
har været stort set fyldt op med 
skoleklasser i alle de havne, M/S 
Bibiana har ligget for anker. Heldigvis 
fortsætter projektet, som er støttet af 
Nordea-fonden, til og med oktober 
2017, så hvis man ikke nåede at 
komme med om bord i år, har man 
altså chancen igen fra næste sommer. 

Comfort zones
Undervisningsforløbet er udviklet 
af ”skibslærer” Ida Exner sammen 
med en 5. klasse på Rygaard skole i 
Hellerup, og sigter mod at understøtte 

flere af målgruppens læringsmål i 
dansk og billedkunst, bl.a. at lave 
personkarakteristik for en fiktiv 
person, nuancere viden om og sætte 
ord på menneskers indre liv, formulere 
sig i digtform/rap, arbejde med 
kunsten som sansepåvirkning samt 
udtrykke sig i kunstformen ‘oplevel-
sesdesign’. Alle mål som understøtter 
kompetencen for fortolkning, 
fremstilling og kom munikation, 
mens de dannelsesmæssige mål er at 
styrke elevernes alsidige personlige 
udvikling, bl.a. ved at gøre dem i stand 
til at sætte sig i andre menneskers 
sted ud fra en oplevelse af at føle det, 
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Illustration: Viive Noor 

Hop om bord  
i kunsten

Rasa Joni

Viive Noor



de føler (empati), at opleve eksempler 
på den abstrakte sammenhæng 
mellem oplevelser og følelser og 
designe oplevelser, der sætter andre 
mennesker i bestemte følelses-
mæssige tilstande.

- Forløbet består af tre dele, en 
for beredende hvor klassene arbejder 
med illustrationerne og begrebet 
comfort zones, dernæst et besøg 
om bord på M/S Bibiana og til sidst 
en del, hvor eleverne designer 
oplevelser – fx for parallelklassen 
eller for inviterede forældre og 
søskende, fortæller Ida Exner.  

- Det overordnede tema er comfort 
zones – at definere, beskrive og 
tegne sin egen og klassens comfort 
zone, hvordan man har det når man 
befinder sig hhv. inde i eller uden 
for den m.v. For herefter at træde ud 
af sin comfort zone, klasseværelset, 
og stige om bord på M/S Bibiana 
og gå ind i illustrationerne, lytte til 
fantastiske historier og selv være 
med til at digte videre på både 
illustrationer og historier.

- Vi har både fortalt historier 
knyttet til de enkelte billeder, som 
eksempelvis det grønlandske sagn 
om Cetna, havets moder, som 
Antonieta Medeiros har lavet en 
illustration af, lige som vi har fortalt 
en masse historier på kryds og tværs 
af udstillingen. Om at træde ud af sin 
comfort zone, som fx når man forlader 
landjorden og begiver sig om bord 
på et skib og sejler ud på åbent hav, 
hvor man i gamle dage - før mobil-
telefoner og den slags - virkelig var 
væk når man tog af sted, hvor farvel 
betød far vel uden nogen garanti for 
at man kom tilbage eller nogensinde 
sås igen, fortæller Ida Exner. 

- Men først og fremmest er det 
børnene selv der har arbejdet med 
at fortolke billederne. Flere har 
eksempelvis arbejdet med billedet af 
en lille pingvin på rejse af Rasa Joni. 

Pingvinen står på en floddamper og 
er på vej mod en ukendt destination 
– i øvrigt med sit røde halstørklæde 
strittede i vinden den ene vej, mens 
skorstensrøgen sjovt nok blæser i 
den modsatte retning! Men i hvert 
fald er pingvinen helt klart på vej 
væk fra sin comfort zone i Antarktis, 
så det giver jo stof til eftertanke om 
hvad der mon der har fået den til at 
begive sig på vej og hvor den skal 
hen …   

Havfrue-psykologi
- Der er også mange havfruer med 
i udstillingen og flere af dem er 
illustrationer af H.C. Andersens 
eventyr om Den lille havfrue. I den 
forbindelse har vi eksempelvis fortalt 
børnene om havfruers psykologi, 
altså det her med at de er halvt 
menneskelige og derfor godt kan 
blive misundelige på os mennesker, 
hvorfor de kan finde på at lokke 
sømænd i havsnød, fortæller Eva 
Exner og fortsætter: 

- Et af dem er fx et billede af Anneliis 
Aunapuu, som er reproduceret i stort 
format på stof sammen med alle de 
andre billeder, som også udstilles 
på dækket. Her har vi opfordret 

børnene til at lægge deres hænder 
mod havfruens hænder og prøve at 
forestille sig, hvad der er gået forud 
for det man ser på billedet. Det er 
der kommet nogle ret fantastiske 
historier ud af og mange elever 
kommer også med bud på hvordan 
situationen vil udvikle sig og digter 
videre på historien … 

Hun tilføjer at der nedenunder er 
indrettet en mørk og stemningsfuld 
havfrue-kahyt, som børnene er vilde 
med at besøge, fordi de her træder ind 
i en ultraviolet verden, som kun svagt 
oplyser de søstjerner og sneglehuse, 
der er blevet lagt frem, mens lyden 
af havfrue-lignede sang strømmer 
ud af højtalerne. Lastrummet på M/S 
Bibiana er nu indrettet som kahyt med 
køkken og spiseplads samt et hjørne 
til opgaveløsning og fordybelse 
i bøger, lige som udstillingens 
originaler hænger her og kan beskues 
på nært hold. Tidligere sejlede skibet 
af sted på ekspeditioner til Grønland, 
hvorefter det begyndte at fragte salt. I 
dag står der derfor stadig en kiste med 
salt på gulvet til minde om fortidens 
salttransporter. 

Læs mere på www.bibianadanmark.dk 

TEMA: ÅBEN SKOLE
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Illustration: Anneliis AunapuuAnneliis Aunapuu
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør

Det er lærerigt at komme ud 
hvor man ikke kan bunde – 
og når begreber som  comfort 
zones bliver for abstrakte for 
eleverne i 4. klasse er det 
godt at kaste sig over filtfisk 
og hæklede vandplanter. 

Lone Braads 4. klasse var blandt 
deltagerne i undervisningsforløbet fra 
M/S Bibiana, mens skonnerten lå i havn 
i Grenå den 7.-10. september i år. Hun 
er læringsvejleder og lærer i dansk, 
historie og håndarbejde på Rougsoe-
skolen, en landsbyskole med cirka 175 
elever som går til og med 6. klasse, og 
som ligger i Ørsted 40 kilometer fra 
Grenå i Norddjurs kommune. 

Lone Braad fortæller at klassen efter 
sommerferien havde fået flere nye 
lærere og i øvrigt var blevet slået 
sammen fra to til en klasse efter at 
være rykket op på mellemtrinnet, 
hvorfor hun på forhånd tænkte at 
det ville være relevant for eleverne at 
beskæftige sig med begrebet comfort 
zones, som undervisningsforløbet fra 
M/S Bibiana lagde op til sammen med 
arbejdet med illustrationsudstillingen.

Det var ikke for luftigt for elever
ne at skulle forholde sig til eller 
definere deres comfort zones?

- Jo, det var det faktisk. Det var alt 

for luftigt og abstrakt til at de kunne 
forholde sig til det! Og da vi som en 
del af forberedelsen arbejdede med 
billederne, som blev udstillet på 
skibet, og bl.a. skulle prøve at opstille 
modsætningspar og lave haiku-
digte, kunne børnene overhovedet 
ikke forholde sig til store spørgsmål 
som det at rejse over oceanerne – 
arm bevægelserne var simpelthen lidt 
for store for dem …

- Min kollega, hvis 4. klasse også 
deltog i elev-workshoppen, og jeg 
talte bagefter om at det havde været 
alt rigeligt hvis projektet kun havde 
omhandlet illustrationerne og de 
fortællinger, der knyttede sig til dem, 
i stedet for at proppe temaet om 
comfort zones ind i undervisnings-
forløbet. I illustrationerne var der 
nemlig rigtig meget at komme efter! 
Det var en helt fantastisk oplevelse 
for alle børnene at komme om bord 
på skibet, at se på billederne og få 
fortalt nogle spændende historier 
– især var det en kæmpe-oplevelse 
for dem at høre kaptajnen fortælle 
om skibets Grønlandsekspeditioner, 
fortæller Lone Braad.   

Var eleverne ikke også selv med 
til at fortolke og digte videre på 
illustrationerne?

- Ikke på skibet, nej ... Måske fordi der 
var så mange elever om bord på én 
gang, at det ikke kunne lade sig gøre 
at dele dem op i grupper, som vi ellers 
var blevet stillet i udsigt. Børnene 

blev mest ledt rundt på dækket, hvor 
de blev fortalt nogle historier om 
flere af de udstillede billeder. Igen 
var arm bevægelserne lidt for store 
i forhold til hvad der faktisk kunne 
lade sig gøre … Mine elever nåede 
desværre heller ikke at kravle op i 
tovværket eller besøge havfruens 
kahyt … Alligevel var det helt klart en 
stor sansemæssig oplevelse bare at stå 
på dækket og se højt op i masterne 
eller at gå nedenunder og fornemme 
at man befandt sig under havover-
fladen, når man opholdt sig i kahytten.  

- Det der er så fedt ved at komme 
ud af de vante rammer, ud af skolen, 
er jo at børnene får lov til at bruge 
deres sanser - at se, høre og lugte - når 
de befinder sig om bord på et skib, 
tilføjer Lone Braad.

I følge hende kan betydningen af at 
føle skibets vuggende bevægelser, 
høre bølgernes skvulp, mærke 
lugten af salt og tang og opleve alle 
reproduktionerne af illustrationerne 
på de blafrende stofbannerne på 
dækket eller nærstudere originalerne 
nedenunder i kahytten, derfor ikke 
overdrives. Den var enorm!

Fagbøger og  håndarbejde 
- Klassen begyndte at arbejde med 
faglig læsning, hajer og hav lige efter 
sommerferien. I den forbindelse 
har vi bl.a. læst de små fagbøger fra 
Gyldendal – om hajer  selvfølgelig. 
I kommunen har vi nemlig en 
fagbogskasse, som kan bookes 
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online ude på skolerne, det var nogle 
skolebibliotekarer som oprindelig 
sammensatte og udarbejdede 
opgavehæfter til den for år tilbage, 
hvilket vi stadig nyder godt af, når 
eleverne har emne om fagbøger.

Udover besøget på M/S Bibiana 
har klassen derfor besøgt Kattegat-
centret i Grenå og deltaget i forløbet 
Hajerne havets herskere, som er 
udviklet som en opfølgning på 
arbejdet med fagbøger om hajer. 

- Det besøg ramte plet både i forhold 
til elevernes oplevelser og læring, for 
her fik vi lige hvad vi kom efter. Vi var 
to klasser af sted i en bus bevilget 
af Skoletjenesten og kombinerede 
udflugten med en afstikker til natur-
legepladsen ved byens plantage og en 
tur langs strand og hav, som eleverne 
jo ikke oplever til hverdag, efter som 
Rougsoeskolen ligger ved fjorden, 
fortæller Lone Braad og fortsætter:

- Vi droppede den del af 
undervisnings forløbet fra M/S Bibiana 
som gik på at udvikle en form for 
oplevelsesdesign – det var igen lidt for 
luftigt for børnene og passede heller 
ikke ind i det, vi ellers arbejdede med, 
så det ville vi have brugt uforholds-
mæssig meget tid på i forhold til 
udbyttet, tror jeg. Til gengæld har vi 
fået noget meget håndgribeligt og 
konkret ud af at kombinere forløbet 
med faget håndarbejde, hvor eleverne 
syr fisk og skildpadder af filt og hækler 
tang og vandplanter af garn og andre 
materialer og vi har arbejdet med 
indretningen af et akvarium i skolens 
indgangsparti. 

- Her har vi nemlig en cirka 10 
kvadratmeter stor aula i glas, hvor vi 
mellem ruderne har placeret sten og 
udsmykket området med børnenes 
hjemmelavede fisk, skildpadder, tang 
og vandplanter, lige som eleverne 
har malet på stykker af plastic med 
acryl-maling og siden lamineret dem 
og klistret dem op på glasruderne, 
så de er transparente og man kan 
se igennem dem som i et rigtigt 
akvarium. 

Lokalt samarbejde

Hvordan kommer man ellers ud af 
skolen og i kontakt med det omgi
vende samfund som landsbyskole?

- Tja, vi har fx et fint samarbejde 
med Ørsteds lokale kro, som leverer 
madpakker til børnene for en tyver. 

Derudover har vi et spændende 
samarbejde med en lokal forfatter, 
Mads Heinesen, som jo på en 
måde kan siges at være sin egen 
lille enmands-virksomhed. Mads 
Heinesen har bl.a. skrevet Hvad så, 
Vilmer?, som er meget populær hos 
eleverne – ikke mindst drengene! 

- Flere af vores drenge har virkelig fået 
øjnene op for læsning og bøger, efter 
vi har købt et klassesæt af hans bøger 
og fået et samarbejde op at stå, hvor 
Mads underviser i kreativ skrivning 
– for mange har det været lidt af en 
øjenåbner at opleve at en mand også 
kan være forfatter og gå op i det at 
skrive. Lige som det var spændende 
for mange at møde en anderledes 
mandetype end dem, de er vant til, 
nemlig en skibskaptajn, da de kom 
om bord på M/S Bibiana. Fordi hans 
begejstring smittede af på dem og han 
befandt sig i øjenhøjde med børnene, 
fortæller Lone Braad og tilføjer: 

- Selv en af mine dampede børn sad 
helt stille med store øjne og åben 
mund og lyttede til kaptajnen!

Hun fortæller at Rougsoeskolen 
derudover samarbejder med den 
lokale kirke, som eleverne ind 
imellem bruger og besøger, lige 
som man for nylig har indgået et 
samarbejde med organisten, der i 
øvrigt står for korundervisning af 
flere af skolens børn, og nu også har 
tilbudt at organisere skolens fælles-

samling inklusive musik og sang, 
efter at den lærer som hidtil har stået 
for det, er holdt op. 

- Vi har også et fint samarbejde 
kørende med flere af vores tidligere 
ansatte på skolen, som fx da vi i 
anledning af 6. klassernes trafikprøve 
efterlyste forældre til at være vagter 
ved cykelprøvens forskellige poster. 
Desværre var der ingen forældre, 
som meldte sig, men da vi spurgte 
nogle af de pensionerede lærere, 
sagde de heldigvis straks ja – og det 
var jo dejligt og kostede kun lidt 
kaffe og rundstykker.

Endelig arbejder Rougsoeskolen 
sammen med folkebiblioteket 
i Ørsted, bl.a. om at arrangere 
for fatterbesøg, senest Peter Madsen, 
mens man på børnebiblioteket i Ørum 
har fået gang i en lektiecafe, hvor 
eleverne får hjælp af en  entusiastisk 
gruppe pensionister. Desuden er 
Lone Braad sammen med børne-
bibliotekaren i Ørsted netop gået i 
gang med at udvikle et samarbejde 
om læsegrupper for børn. 
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konkrete tilbud til medarbejderne 
på skolerne, dér virker det.

Jeg vil i det følgende prøve at beskrive 
nogle af de tiltag som Præstelund-
skolen i Brande igennem de seneste 
år har deltaget i, på lige fod med de 
andre skoler i Ikast-Brande kommune.

I Ikast-Brande Kommune ønsker vi, 
at det entreprenante arbejde på alle 
skoler og ungdomsuddannelser er et 
varigt og væsentligt element. Det er 
kommunalt forankret i Entreprenør-
skabsskolen, som organisatorisk 
støtter op om, at vores børn og unge 

Af Aksel Grønvall, Mediekonsulent  
i Ikast-Brande kommune

I Ikast-Brande kommune 
mangler skolerne ikke 
 muligheder for at kunne 
åbne skolen ud mod det 
omgivende samfund, og dér 
hvor det lykkes at opfange 
mulighederne og omsætte 
dem til konkrete tilbud til 
skolens medarbejderne, 
 virker samarbejdet til gavn 
og glæde for alle parter. 

I Ikast-Brande kommune modtager 
vi rigtig mange lokale, regionale og 
nationale tilbud, som enten stiles til 
kommunens skoleafdeling, skole-
lederne, skolesekretærerne eller 
læringscentrene. Og jeg må med 
skam berette at mange af tilbuddene 
bare bliver hængende i luften uden 
at der sker andet. 

Men dér, hvor vi med fælles 
kommunal koordineret indsats 
mellem skoleafdelingen, skolerne 
og skolernes læringscentre 
opfanger mulighederne og 
omsætter dem i implementerebare 
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skoleelever i indskolingen, mellem-
trinnet og udskolingen omkring 
den bedste entreprenante ide. Den 
bedste ide får Innovaprisen og denne 
pris erobrede 3. årgang på Præste-
lundskolen i 2012 for et projekt, hvor 
eleverne udarbejdede 16 forskellige 
foldere og 10 småfilm omkring 
dagligdagen på Præstelundskolen 
set i et indskolingsperspektiv. 

Resultaterne blev brugt som intro-
materiale til områdets børnehaver, 
hvor målgruppen var kommende 
elever og deres forældre til Præste-
lundskolens indskolingsafdeling. 
Eleverne i 3 årgang besøgte selv 

forløb", hvor projektets samarbejds-
partnere havde formuleret problem-
stillinger, der skulle løses.

På Præstelundskolen samarbejdede 
indskolingen bl.a. med firmaet 
Danske Stenhuggerier i Nr. Snede, 
hvor eleverne i et entreprenant forløb 
skulle arbejde med det spild, som 
opstår i firmaets produktion i form af 
knækket eller andet fejlproduceret 
materiale. De deltagende klasser fik 
udleveret en kasse med fliserester 
og gipsklæber og opgaven bestod 
i, at eleverne skulle komme med 
bud på, hvordan man kan udnytte 
og genanvende dette spild. Ideer 
og kunstværker skulle præsenteres 
ved en fernisering på skolen, hvor 
eleverne inviterede forældre og 
andre interesserede. Det bedste 
produkt fik endda en hædersplads på 
Danske Stenhuggeriers kontor. 

Innovaprisen
Hvert år afvikler Entreprenørskab-
skolen en konkurrence for 

bliver kompetente inden for iværk-
sætterlyst, innovation og kreativitet. 

At arbejde entreprenant betyder kort 
fortalt, at eleverne samarbejder med 
det omkringliggende samfund om at 
løse opgaver, som har nytteværdi for 
andre end dem selv. Og vel at mærke 
opgaver, som der er et reelt behov 
for, bliver løst. Nedenfor er der et 
par eksempler på hvorledes Præste-
lundskolen har deltaget i sådanne 
samarbejder.

Bølger i hverdagen
Projekt ”Bølger i hverdagen” blev 
arrangeret af Remisen Brande i 
2011-2013 i forbindelse med den 
regionale Kulturfestival Bølgen, der 
blev præsenteret af Foreningen 
Kultursamarbejdet i Midt- & 
Vestjylland. Der var aktiviteter som 
forgrenede sig ud i hele Ikast-Brande 
Kommune i skoleåret 2012-2013. Alle 
skoler arbejdede med temaet "Bølger 
i hverdagen", enten ud fra “selvvalgte 
forløb” eller ud fra ”entreprenante 
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børnehaverne, hvor de præsenterede 
deres film for børnehavebørnene 
og uddelte foldere til forældre og 
pædagoger. Venskaber blev knyttet 
til stor glæde for både børne-
havebørn og skoleelever. 

I 2014 vandt Præstelundskolen 
Innovationsprisen for både 
udskolingen og mellemtrinnet. 
9. årgang fra Præstelundsskolen 
løb med prisen til udskolingen 

med projektet ”Hvorfor samler vi 
gentagne gange ind til Afrika?” Et 
forløb, der både handlede om de 
mange problemstillinger ulande har 
og problemstillingerne med, hvad 
der skal til for at løfte et land ud 
af fattigdom. Eleverne havde haft 
kontakt til Danida og en nødhjælps-
organisation, der arbejdede i Afrika. 
Eleverne havde efterfølgende 
arrangeret deres egen indsamling for 
at hjælpe en samarbejdspartner med 
et projekt i Burkina Faso. På 2 timer 
indsamlede de 7000 kr.

Præstelundsskolen 
løb også med prisen 
for mellemtrinnet. 
Her gik den til 5. 
årgang, der havde 
samarbejdet med 
Kartoffelmels centralen 
KMC i Brande om at 
fremstille sundere 
snacks.

Folkesko-
lens 200 års 
 jubilæum
I forbindelse med 
fejringen af folke-
skolens 200 års 
jubilæum havde Ikast-
Brande kommune 
taget tiltag til at 
nedsætte en arbejds-
gruppe, som skulle 
tilbyde skolerne 
samarbejdsmulig-
heder til kommunale 
virksomheder 

og organisationer såsom lokale 
ugeaviser, lokalhistoriske samlinger, 
folke bibliotek og museer. Arbejdet 
mundede ud i et ydelseskatalog, som 
blev udsendt til skolerne. 

På Præstelundskolen tog lærings-
centret opgaven til sig og omsatte 
ydelses kataloget til konkrete under-
visnings- og læringsaktiviteter, som 
skolens lærere kunne melde deres 
klasser til. Det bestod i et færdig-
pakket koncept som skulle munde ud 
i en messedag, som involverede alle 
klasser og var åben for alle interes-
serede i lokalsamfundet. Eleverne i 
9a udarbejdede i samarbejde med 
Brande Bladet en avisartikel, hvor 
følgende uddrag er hentet fra:

”Torsdag morgen klokken 9.00 
begyndte messen, der var åben 
for alle, der havde lyst, og allerede 
der strømmede de begejstrede 
besøgende ind. De yngre elever på 
Mellemtorvet og Lilletorvet havde 
taget deres forældre, bedsteforældre 
og søskende med, og de skulle da 
også lige op og tjekke "de stores" 
udstillinger ud. Efter bare ti minutter 
var der folk overalt, og der var fyldt 
op ved alle udstillinger og boder 
med både unge og gamle.”

Musik i tide 
– skolekoncerter til eleverne
Et af de nyeste skud på stammen 
er læringscentrenes engagement i 
formidling af kulturtilbud til skolerne 
og også her ville vi gerne være en 
aktiv medspiller på området. Så efter 
drøftelser på et af vores fælleskom-
munale læringscenter-møder fik vi 
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præsenteret konceptet for Musik i 
Tide, hvilket vakte stor begejstring 
og førte til en beslutning om at 
præsentere konceptet for skole-
lederne for at få deres accept til en 
kommunal aftale som løb over tre år. 
Den nemmeste måde at få sådan en 
aftale i stand på var at sørge for at 
tilbuddet var gratis for skolerne. Så 
ved en omlægning af de kommunale 
midler til læringscentrenes materiale-
indkøb lykkedes det at finde penge 
til forskellige kulturelle tiltag  som 
bl.a. Musik i Tide. 

Den eneste forpligtelse skolelederne 
fik var at sørge for, at der blev udpeget 
en kontaktperson på hver skole, 
som varetager samarbejdet med 
de kunstnere, der besøger skolerne. 
Kontaktpersonerne indgår også i et 
samarbejde med læringscentrene 
omkring afvikling af skolekoncerterne 
samt at sikre det læringsmæssige 
aspekt ved arrangementerne, bl.a. ved 
at formidle læringsmaterialer til de 
involverede lærere/klasser.

Fra næste skoleår arbejder vi på at 
få andre kunstformer, bl.a. teater, 
involveret i vores kulturtilbud. 
Derfor er kulturformidling et af 
temaerne på vores kommunale 
læringscentermøder i dette skoleår. 
Vi skal arbejde med form, struktur 
og indhold i det udvidede kultur-
tilbud, som vi vil give skolerne. Men 
det er også vigtigt, at vi præsenterer 
et tilbud, som ikke udfordrer 
underviserne yderligere på deres 
 forberedelsestid. Der kunne fx 
være en rød tråd mellem nogle af 
de litterære værker, som eleverne 
arbejder med i undervisningen og 
de teaterforestillinger, som vil blive 
tilbudt skolerne.

Virtuelle møderum 
i det kommunale 
 samarbejde
Som ovenstående forhåbentlig giver 
indtryk af, så satser Ikast-Brande på 
et udvidet samarbejde på tværs af 
kommunens skoler, hvor skolernes 
læringscentre er spydspidser. 

På alle skoler og kommunens 3 
rådhuse er der etableret udstyr til 
 video  kon ferencer i en knivskarp 
kvalitet, som anvendes både 
til større fællesmøder og små 
gruppemøder. 

Hvert andet møde vi har i vores 
kommunale læringscenter- 
samarbejde er således virtuelt og 
resten af møderne mødes vi fysisk på 
en af skolerne, men med mulighed 
for opkobling virtuelt til de deltagere, 
som er forhindret i at nå frem. 
Møderne ligger mellem 8–9.30  
en onsdag i måneden. 

Desuden arrangerer vi også møder/
kurser med CFU og repræsentanter 
fra forlag eller virksomheder, der 
vil fortælle om deres produkter 
eller features ved nyanskaffelser. 
Her kan man så koble sig op ude 
fra de enkelte skoler, mens jeg på 
Præstelundskolen fx har besøg af 
en  repræsentant fra Gyldendal, der 
tegner og fortæller.
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Af Bjarne W. Andresen. Pædagog,  
lærer, master i børnelitteratur,  
redaktør på JAGOO

Det var en overraskelse, da Kenneth 
Bøgh Andersen sidste år varslede 
et femte bind i serien DEN STORE 
DJÆVLEKRIG. Det har været 
ventetiden værd, for DEN FALDNE 
ENGEL er djævelsk god. Filip bliver 
endnu engang kaldet til Helvede. 
Denne gang er det Gud, der har 
sendt efter ham.

Bogen begynder lidt langsomt. Den 
ændres til endnu en uhyggelig, 
spændende og humoristisk 
fortælling om et univers, hvor 
begreber som det gode og 
det onde ikke rigtigt giver 
mening. Den væsentligste 
dagsorden er oprethold else 
af den balance, der er  
mellem de forskellige  
dele af universet.

Netop denne balance er 
truet i DEN FALDNE ENGEL, 
og Filip må finde ud af, hvem 
der står bag. Om han når at 
stoppe kaos er ikke klart, når 
man er færdig med bogen. 
Som i mange andre af seriens 
bøger er der meget stof til eftertanke. 
Om Filip står der, at ”Der var mange 
ting, han ville ønske, han ikke vidste.” 
Han har fået indsigt i ting, som 
truer med at gøre ham sindssyg. I 
et tidligere bind har han reddet sin 
mors liv. Nu må han leve med (!), at 
hun har fundet en ny kæreste og 
dermed truer muligheden for, at hun 
kan genforenes med Filips afdøde far, 
når den tid kommer.

Der er mange humoristiske 
referencer til historiske personer. 
Hvis læseren ikke fanger dem alle, 

ødelægger det ikke historien, men de 
lægger et ekstra lag til  fortællingen. 
Vi møder f.eks. H.C. Andersen og 
Søren Kierkegaard i et skænderi i 
Himlen. Skænderi er tilladt også 
i Himlen, for ”retfærdighed er en 
af kardinaldyderne.” Churchill og 
Einstein spiller skak. Og Einstein 
vinder naturligvis…

Filips tro bliver endnu en gang sat 
på prøve. Jahve har flere mørke sider 
og stærkest udtrykker Abraham det. 
Han blev pålagt at slå sin søn ihjel, og 
Jahve havde glemt alt om det. Isak 
blev kun reddet, fordi en engel trådte 

imellem. ”Når man har en gud som 
Jahve, så behøver man ingen djævel,” 
siger han.

Abraham tager fejl. Både Djævelen 
(ham med stort) og djævlene spiller 
en væsentlig rolle i kampen for at 
opretholde balance, kosmos, orden. 
Derfor skal Filip finde og nedkæmpe 
de, som truer balancen. Normalt 
ville jeg ikke have problemer 
med at afsløre slutningen, for 
denne anmeldelse er skrevet til 
 professionelle, som skal vejlede 
unge læsere. I dette tilfælde ved jeg, 

at den voksne læser kan være lige 
så spændt, så jeg vil blot fortælle, at 
historien får et uventet tvist i de to 
sidste kapitler.

Hvis man ikke kender serien i 
forvejen, skal man læse de enkelte 
bind i rækkefølge. I bind 1 forlader 
Filip Engel livet som underdog på en 
skole, hvor Orla Frøsnapper-typen 
Søren er efter ham. Filip kommer 
i Helvedet, hvor Djævelen har 
besluttet at få en lærling. Ved en fejl 
bliver det dydsmønsteret Filip, som 
får opgaven i stedet for Søren, som 
ellers var den udvalgte.

DEN STORE DJÆVLEKRIG er 
på en måde tro mod Bibelens 
univers og den kristne kirkes 
udlægning: Jahve er den store 
skaber og mange af de bibelske 
fortællinger indgår i Kenneth 
Bøgh Andersens univers. Det er 
bare ikke alt, som står i Bibelen, 
nogle af hullerne udfylder 
DEN STORE DJÆVLEKRIG for 
os. Særligt genialt skrevet er 
et kapitel midt i ONDSKABENS 
ENGEL (bind 4), som genfor-
tæller syndefaldsmyten, hvor 
de to ærkeengle Mikael og 
Lucifer vælger forskelligt med 

et evigt fjendskab til følge.

På den anden side er det en hel 
anden verden, Kenneth Bøgh 
Andersen udfolder. Et multivers, 
hvor de forskellige religioners 
myter og dødsriger indgår. De 
ligger i indbyrdes konkurrence men 
har også respekt for hinandens 
forskellige opgaver.

DEN FALDNE ENGEL 
Af Kenneth Bøgh Andersen
Høst & Søn, 2015
295 sider

JEG HAR LIGE LÆST
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Af Mette Kragh, 
 Østerby skolen i Vejen

Artiklen er skrevet på 
baggrund af et indlæg om 
"Profiler på PLC" sammen 
med Karin Pedersen, KAPE-Proces & 
Rekruttering ved "Temadag om PLC" 
den 7. september i Århus. 

Hvad er det for opgaver, der ifølge 
Bekendtgørelsen for det pædagogiske 
læringscenter 2014 forventes løst af 
personalet på pædagogisk lærings-
center (PLC)? Svarene er mange, 
og jeg har i her forsøgt at pille de 
opgave-/adfærdsord ud af Bekendt-
gørelsen, der beskriver, hvilket formål 
og hvilke opgaver PLC har. 

PLC skal UDVIKLE
PLC skal være med til at udvikle 
både læringsressourcer og lærings-
processer på skolen. Udvikling af 
læringsprocesserne sker bl.a. ved at 
indsamle og bearbejde materiale og 
udvikle tiltag, der understøtter den 
enkelte elevs læring. 

PLC skal UNDERSTØTTE
Understøtte lærerens planlægning 
både i inddragelse af fælles forenklede 
mål samt målrettede materialeindkøb, 
der kan være med til at sikre bedre 
læreprocesser for eleverne. PLC skal 
understøtte skolens udviklingsinitia-
tiver i samspil med ledelsen og gerne 
deltage i samarbejdet med idræts-, 
kultur- og foreningslivet.

PLC skal INSPIRERE
PLC skal følge med i udviklingen, lave 
spotkurser, deltage i fagudvalg, vise 
tilgængelige ressourcer, være behjæl-
pelige ved temadage, kulturdage, 
projektopgaver etc.

PLC skal FORMIDLE
PLC skal formidle indkomne tilbud, 
videreformidle gode forløb og ideer 
fra kollegaer og huske at viderefor-
midle den mængde tilgængelige 
ressourcer og materialer, der hver 
dag vokser støt.

PLC skal SÆTTE VIDEN  
I SPIL
Organisere korte kurser om nye 
materialer og viden. Fremvise nye 
portaler og organisere  spotkurser, 
hvor vi selv og kollegaer kan sætte 
ny viden i spil, som man er kommet 
hjem med efter et godt kursusforløb 
og lignende.

PLC skal SKABE OVERBLIK
Kategorisere skolens materialer, have 
styr på, hvad har skolen?, hvad kan 
vi skaffe? og hvor kan vi skaffe det? 
Desuden skal PLC hjælpe med den 
åbne skole ved at skabe overblik 
over kontakter og muligheder i 
nærmiljøet.

PLC skal STØTTE
PLC skal støtte lærerne i deres 
daglige praksis med materialer, fælles 
forenklede mål, aktiviteter mm., PLC 
skal ligeledes støtte eleverne i deres 
læringsprocesser med fx søgning.

PLC skal HJÆLPE
PLC skal hjælpe med stort og småt og 
understøtte både læringsprocesser 
og læringsressourcer.

Hvis jeg selv skulle fortsætte 
forventningerne til PLC-personalet 
kunne listen fortsættes med:  
SAMARBEJDE, KOORDINERE, 
MOTIVERE, BEGEJSTRE, FAGLIG 
FORDYBELSE SIG ... Listen ville blive 
uendelig lang.

Med denne beskrivelse af forven-
telige opgaver, der skal løftes af PLC 
og ikke mindst med bevidstheden 
om, at fokus på PLC er flyttet fra 
service til læringsrettede aktiviteter, 
har vi brug for forskellige menne-
skelige profiler på PLC.

Ifølge KAPE-Proces & Rekruttering 
findes der overordnet 4 menne-
skelige profiler:

  •   Den resultat
orienterede  
– der vil nå sit mål

  •   Ideudvikleren  
– der sprudler af 
ideer  

  •   Gartneren  
– der fokuserer på 
samarbejde 

  •   Analytikeren  
– der vil have styr 
på tingene 

Kilde: https://prezi.com/ 
rvw_zvbpsnx9/profiler- 
kape-proces-rekruttering/ 

PLC har i mange år været 
bemandet med en overvægt af 
analytikere, som er gode til at 
holde styr på materialerne, men 
ifølge den nye Bekendtgørelse 
er det ikke længere nok. Dette 
leder mig til at spørge: Hvordan 
løser I alle de nye forventninger til 
opgaver og adfærd på jeres PLC,  
og hvilke profiler mangler I?

KONSULENT-KLUMMEN

Profiler på Pædagogisk 
Læringscenter?Humor og dilemmaer



Læringscentre kan bestille hos:

NYT DANSK LITTERATURSELSKAB
Gammelsøhøj 9 • 2640 Hedehusene,
Telefon 46 59 55 20
www.ndl.dk
ndl@ndl.dk

FagLet, lix 27
Kr. 350 inkl. MP3 og moms.

Det første VM i fodbold fandt sted i 1930.
Lige siden har VM begejstret et utal af menne-
sker over hele jorden. VM har forenet nationer
og fået de store følelser frem hos den enkelte.
I denne bog fortælles historien om VM gennem
de største øjeblikke og de værste skandaler.
Bogen viser også fodboldens udvikling på
godt og ondt.

Andre kan bestille hos:

BIBLIODAN
Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80
www.bibliodan.dk
bibliodan@bibliodan.dk

Kig efter fjeren,
så får du en let bog!

Lette bøger
til unge og voksne

Højde-punkter
og skandaler

Andreas Kraul og Lars Hestbech
bearbejdet af Sanne og Poul Holm
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