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Ping-prisen
Zenobia er et hovedværk og vil få klassikerstatus. Sådan skrev en anmelder på www.folkeskolen.dk for nogle måneder siden om Morten
Dürrs og Lars Hornemans grafiske roman om en syrisk flygtningepige. Juryen bag Ping-prisen, som hvert år uddeles til tegneserier,
har også haft blik for bogens kvaliteter og har tildelt Zenobia prisen
for årets børne-/ungdomstegneserie. Dermed er Zenobia en af årets
mest prisvindende udgivelser. Foruden Ping-prisen er bogen blevet
hædret med Claus Deleuran-prisen som “Årets bedste tegneserie”, og
Lars Horneman har i foråret modtaget Kulturministeriets illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. Til lykke!

12 nominerede til Nordisk Råds
børne- og ungdomslitteraturpris 2017
De nationale medlemmer af
Bedømmelseskomitéen har
nomineret følgende 12 værker til Nordisk Råds børne- og
ungdomslitteraturpris 2017.

Færøerne
Hon, sum róði eftir ælaboganum af Rakel Helmsdal,
Bókadeild Føroya
Lærarafelags, 2014.

Samisk sprogområde
Luohtojávrri oainnáhusat
af Kirste Paltto, Davvi Girji,
2016.

Danmark
Dyr med pels - og uden af
Hanne Kvist, Gyldendal, 2016.
Hjertestorm - Stormhjerte
af Annette Herzog, Katrine
Clante (ill.) og Rasmus Bregnhøi (ill.), Høst & Søn, 2016.

Island
Enginn sá hundinn af
Hafsteinn Hafsteinsson,
Mál og menning, 2016.
Úlfur og Edda: Dýrgripurinn af
Kristín Ragna Gunnarsdóttir,
Bókabeitan, 2016.

Sverige
Djur som ingen sett utom
vi af Ulf Stark og Linda
Bondestam (ill.),
Förlaget Berghs, 2016
Ormbunkslandet af Elin
Bengtsson, Natur & Kultur,
2016.

Finland
Vildare, värre Smilodon af
Minna Lindeberg og Jenny
Lucander (ill.), Förlaget, 2016.
:ÚLJSKB af Inka Nousiainen og
Satu Kettunen (ill.), Tammi,
2015.

Norge
Far din af Bjørn Ingvaldsen,
Gyldendal Norsk Forlag, 2016.
Ungdomsskolen af Anders N.
Kvammen, No Comprendo
Press, 2016.

Vinderen af Nordisk Råds
børne- og ungdomslitteraturpris på 350.000 kr.
afsløres, og prisen uddeles
1. november i Finlandiahuset i Helsingfors.

Bibiana Danmark

Janne Bech,
direktør for
nonprofit-foreningen Bibiana
Danmark, der
arbejder med
kunst og kultur
for børn, har fået
9 mio. kroner
fra NordeaFonden til skibsprojektet ”M/S BIBIANA – hele
Danmarks Bibiana”. Det gode skib vil næste år
lægge til havn i hele Danmark med henblik på
lokal forankring. Formålet med projektet er at
præsentere illustrationskunst i verdensklasse i
et nyt udstillings- og undervisningskoncept, der
samtidig skal bidrage til udvikling af havneområderne, bl.a. vil man forsøge at skabe lokale
”havnekontorer”.

Vibeke Stybe 95 år

op af hovedværket Fra CJMMFEBSLUJM
CJMMFECPHom den internationale
Fhv. afdelingsleder Vibeke Stybe
og især den danske billedbogs hirundede de 95 år d. 20. april.
storie frem til 1950. Et fremragende
Hun blev født i Slagelse i 1922
og smukt værk. Hun var formand
og trodsede forældreønsket om
for Selskabet for Børnelitteratur,
at blive apoteker. Hun ville være
IBBY Danmark, fra 1979-84. Hun
bibliotekar, og det blev hun i
1945. Derefter var hun bibliotekar har modtaget en række priser, bl.a.
Selskabet for Børnelitteraturs Klods
ved Ringsted Bibliotek og ved
Hans-Pris i 1987 og Krebs’ Skoles
Centralbiblioteket i Slagelse. Fra
Pris i 1993. Hjerteligt til lykke til et
1948 var hun ansat ved Statens
Pædagogiske Studiesamling (Dan- usædvanligt, opmærksomt, dygtigt
og elskeligt menneske!
marks Pædagogiske Bibliotek)
som fungerende leder af afdelingen for børnelitteratur. I 1962
udkom som resultatet af flere års
indsamlingsarbejde Fra Askepot
til Anders And (svensk udg. 1970),
en gennemgang af børnelitteraturens historie. Den blev i 1983 fulgt

Ida Jessen og Hanne Bartholin modtager Bibelselskabets Pris 2017

Forfatter Ida Jessen og illustrator Hanne Bartholin
har modtaget Bibelselskabets Pris 2017 for deres
børnebibel, Bibelhistorier, som udkom i foråret 2016.
Prisen blev uddelt på Bibelselskabets repræsentantskabsmøde den 18. maj i København. Se mere på:
www.bibelselskabet.dk – Mere til lykke!

Blixen-prisen

Forfatteren Kenneth Bøgh
Andersen har modtaget
Blixen-prisen på 75.000 kr. for
Den faldne djævel. Det er så
fortjent. Hjerteligt til lykke!

ALMA-prisen 2017

På bogmessen i Bologna blev det
offentliggjort, at modtageren af
ALMA-prisen 2017 er illustratoren
Wolf Erlbruch (f. 1948), der har
beriget verden med sine mange
skønne billedbøger, bl.a. And, Døden
og Tulipanen, Høst & Søn, 2007.
Juryens motivering: ”Wolf Erlbruch
gör viktiga livsfrågor tillgängliga och
hanterbara för läsare i alla åldrar.
Med humor och värme djupt rotad
i en humanistisk grundsyn visar
hans verk det lilla i det stora. Han
behärskar mästerligt sin teckningskonst och bottnar i en lång tradition
samtidigt som han öppnar nya
kreativa fönster. Wolf Erlbruch är en

omsorgsfull visionär.” Prisen
er på 5 millioner svenske
kroner, og prisuddelingen
foregik i maj.
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.FEMFNTLBC Skriftligt via hjemmesiden på
www.plcf.dk.
,POUJOHFOU Opkræves én gang årligt i oktober.
0WFSHBOHUJMQFOTJPOJTUGSBLUJPOFO Skriftligt
via hjemmesiden (PLCF.dk)
'MZUOJOH OBWOFTLJGUNW Skriftligt via
hjemmesiden (PLCF.dk) eller direkte til
laeringscenterforening@dansklf.dk.

’Dannelse i en global verden’ var overskriften på
årets Sorø-møde, som undervisningsminister Merete
Riisager var vært for i starten af august. Jeg havde
desværre ikke mulighed for at deltage, og i skrivende
stund er Sorø-mødet kun lige begyndt, men jeg vil
alligevel benytte lejligheden til at kommentere på
temaet.
Jeg synes, det var et befriende tema, - tænk en hel
overskrift uden at ordet ’læring’ indgik. Og nej, jeg har
bestemt ikke noget imod, at vores elever lærer noget,
men der er mere i verden end læringsmål og synlig læring, og det har været svært at
få øje på, siden folkeskolereformen trådte i kraft, da den i hvert fald i medierne har
fokuseret på elevernes læring (og trivsel).
Jeg synes, det er så vigtigt, at vi også får diskuteret, hvad det er, eleverne skal have
ud af deres skolegang – udover de rent faglige kompetencer. Hvad har de brug for
at vide, at kunne, at gøre for at kunne indgå i et demokratisk samfund i en global
verden, hvor afstandene på samme tid mindskes og øges?
Den fysiske afstand føles ikke stor, når vi efter få timer i et fly kan træde ud i en helt
anden verden, hvor solen skinner ubarmhjertigt, og varmen brænder i halsen, hver
gang man trækker vejret. (Skrevet på endnu en dag med regnvejr efter den koldeste
juli måned i over 30 år). Verden føles heller ikke så stor, når vi minutter efter et terrorangreb eller en naturkatastrofe får vist levende billeder hjemme i vores egen stue
med fortvivlede mennesker, der interviewes af de altid pågående nyhedsmedier. Til
gengæld er afstanden enorm, når vi forestiller os, hvordan det er at vokse op som
nomadefolk i Afrika eller i hungersramte områder, mens vi andre skriver os op til den
næste iPhone-model, selvom den vi har fungerer upåklageligt. Eller vi klager over, at
vi ikke har råd til den fjerde Mulberry-taske, som lige er kommet i en helt ny nuance.
Hvordan skal vi danne vores elever, så de har lyst til, mod til og evne til at handle i
en så kontrastfyldt verden? Hvilken blanding af kundskaber og færdigheder, af det
sproglige og det sansede, af det fælles og det personlige, af drømme og erfaringer,
af det traditionsbestemte og det kritiske og af tanker og handlen har vores elever
brug for? Og hvordan giver vi dem muligheden for at få det hele med?
Det er ikke en let diskussion, men det gør den ikke mindre vigtig. Når først
hverdagen er over os, kan det være svært at komme op til overfladen og få
overblikket, så det gælder om at udnytte de huller, vi ind imellem har, til at få
talt sammen i vores team, vores afdeling eller på hele skolen – også om de store
spørgsmål.
Og måske skal vi på PLC øve os i oftere at stille de skæve spørgsmål, i stedet for bare
at lange en bog over disken eller sende et link til en webside, fordi vi så gerne vil
hjælpe en kollega eller en elev. Nogle gange kan et skævt spørgsmål give den ekstra
vinkel, som netop får os til at tale om de store spørgsmål.
Rigtig god arbejdslyst i dette endnu nye skoleår!
Birgitte Reindel, formand
PS. II næste
bringer
vi en
fra konferencen.
PS.
næstenummer
nummerafafLæringsCentret
LæringsCentret
bringer
vi artikel
en artikel
fra konferencen.
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en god skolestart
Af Lise Holm og Morten Schwarz Lausten,
Røde Kors Skoletjeneste
LæringsCentret

Zak i Skole giver alle børn en god skolestart og
dermed en god start på livet i Danmark.
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At starte i skole er for mange børn som at komme til et
nyt land, en helt ny planet. Det er en stor omvæltning for
mange børn. Der er mange skrevne og uskrevne regler, og
der skal tages hensyn til ens omgivelser. Sådan er det også
for rumvæsnet Zak, der lander med sin raket O2 i en skole
på Jorden for at lære noget – og for at få en ven.

3FETLBCFSUJMTBNUBMF

Zak i Skole giver børn, skole og hjem et redskab til gode

samtaler, der kan lette overgangen, og dermed være med til
at give alle børn en god start på hele deres skolegang.
Selve materialet er lavet som en lille bog opdelt i 7 temaer
på de 67 sider. Hvert tema har en historie og en film med
Zak og opgaver der både lægger op til samtale og til
ageren i praksis. Gennem samtalerne med mor og far og
skolen hjælper børnehaveklassebarnet Zak med at lære om
hvordan man får en ven, hvad der er sundt at have med i
madkassen, hvornår man skal være stille, hvad der skal med
i penalhuset og meget mere. Samtalen ruster barnet selv til
alt det nye og gør at det bliver fortrolig med de nye rammer
i skolen.
Det er skolen der er tovholder på arbejdet med Zak i Skole,
men børnene arbejder altså også med temaerne sammen
med deres forældre derhjemme. Det kræver ingen forberedelse at benytte materialet, der tydeligt forklarer de
enkelte opgaver og øvelser både for barn, forældre og lære.
Materialet er udviklet i samarbejde med børnehaveklasseledere og temaerne lægger sig op ad Fælles Mål for Børnehaveklassen.

6EHBOHTQVOLUGPSTBNBSCFKEF

Gennem mange år har Kirsten Christensen-Dalgaard
arbejdet som lærer i Kolding. Her blev det tydeligt for
hende, hvor stor styrke og gevinst der er ved, at skolen
og hjemmet har et tæt samarbejde omkring barnet.
Der manglede dog et materiale, der kunne fungerer som
et fælles udgangspunkt for det samarbejde, og her fik
hun ideen til Zak i Skole. Marie Rønn udviklede derefter
konceptet til materialet og skabte figuren Zak, samt
universet dertil. Kirsten har ud over den overordnede
ramme stået for den pædagogiske udformning af temaer
og opgaver.
Arbejdet med Zak i Skole giver alle børn og deres forældre
– danske som udenlandske – et godt udgangspunkt for at
blive skoleparate. Zak i Skole er gratis, da det er økonomisk
støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger
samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.
Zak i skole består af 7 temaer med historier, film og øvelser.
Det kræver ingen forberedelse at benytte materialet.
Med materialet følger en hjemmeside med instruktionsfilm
oversat til tre sprog: engelsk, tyrkisk og arabisk. Filmene er
produceret af Jeppe og Marie fra DR’s Lille Nørd. Derudover
kan man også finde hele bogen til brug på smartbord og
kopisider.
Bestil Zak i Skole på
rodekors.dk/skole/zakiskole, så længe lager haves.

DANSK 0.-9. KLASSE

NYHED

Fold kreativiteten ud
Foldebøger i dansk er en bog fuld af inspiration til, hvordan du kan
inddrage foldebøger i din danskundervisning på alle klassetrin.
Foldebøger i dansk gennemgår 12 enkle fold trin for trin. Hvert fold er konkretiseret
i to danskfaglige eksempler, der spænder bredt fra litteraturarbejde i indskolingen,
over fagtekster på mellemtrinnet til arbejdet med nabosprog i udskolingen.
De mange eksempler i bogen emmer af kreativitet, skaberglæde og motivation og er
lige til at integrere i undervisningen. Eksemplerne kan også bruges som inspiration til
selv at tænke foldebøgerne ind i andre genrer, danskfaglige områder og klassetrin.

Flere fold på dansk0-2.gyldendal.dk
På dansk0-2.gyldendal.dk har bogens forfattere lavet et afsnit om foldebøger. Her kan
du få ideer til endnu flere foldebøger, se instruktionsvideoer og printe foldeskabeloner til
udvalgte forløb på portalen. En del af materialet kan tilgås uden abonnement.

A069

Se mere på dansk0-2.gyldendal.dk og bestil på gu.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Formandens
LæringsCentret
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Hermed følger den skriftlige
beretning for foreningsåret
2016-17. Beretningen følger
op på den skriftlige redegørelse, som blev offentliggjort i LæringsCentret nr.
5-2016. Den skriftlige beretning sættes sammen med
den mundtlige beretning
til debat og afstemning på
det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige år. De to
beretninger tegner tilsammen foreningens aktiviteter.

-PLBMLSFETLVSTVT

I lige år afholder vi lokalkredskursus
for vores lokalkredsbestyrelser på
Gl. Avernæs. Sammen med et kort
repræsentantskabsmøde og prisoverrækkelse af vores børnebogspris
fylder det en weekend i oktober.
I 2016 havde lokalkredskurset fokus
på at være en faglig forening. Vi fik
oplæg fra Bjørn Hansen, DLF, Dennis
Hornhave Jacobsen, Falihos, Hanni
Eskildsen, Håndværk & Design samt
Thomas Dreisig Thygesen, Danmarks
it- og medievejlederforening.
Disse forskellige oplæg gav mange
input til vores efterfølgende drøftelser om at være en faglig forening
anno 2016 samt diskussioner om,
hvilke elementer i vores forening,
vi ønsker skal fastholdes efter en
eventuel sammenlægning med
it- vejleder-foreningen.

-BOETTUZSFMTFO -4

På vores korte repræsentantskabsmøde i oktober måtte vi sige farvel til
flere landsstyrelsesmedlemmer. Det
gjaldt Anna Barbara Bach, Marlene
Dost og Anne Reves Dinesen. Tak til

dem for deres store indsats i LS.
Karin Kjeldsen, Steen Juhl Møller og
Kirsten Bundgaard Lassen genopstillede og blev valgt, og danner nu
sammen med Anne Foverskov og
undertegnede det nye LS – med altså
fem medlemmer i stedet for otte.
Der var ikke flere, der havde både lyst
og tid til det ekstra arbejde.
Vi har derfor ikke sat gang i nye
store projekter, men der var nu også
allerede gang i en hel del.

#SOFCPHTQSJTFO

I 2016 gik børnebogsprisen til Morten
Dürr for hans fine og store forfatterskab samt hans engagement i at
få bøgerne ud til læserne med bl.a.
https://gratisborneboger.wordpress.
com.
Prisudvalget har nu besluttet, hvem
der skal modtage prisen i 2017, og
det vil blive afsløret på dette års
repræsentantskabsweekend i
oktober, hvor prisoverrækkelsen
finder sted lørdag aften.
Her vil årets plakat også blive afsløret,
og der vil være mulighed for at
købe den efterfølgende via vores
hjemmeside.

#MBEPHIKFNNFTJEF

Udbyderen af vores hjemmeside
lukkede ned for sitet fra nytår
2016/17, så vi måtte endnu engang
lave en ny hjemmeside. Da vi har
erfaret, hvor tidskrævende det er
at holde en hjemmeside frisk og
indbydende, har vi denne gang
valgt en noget skrabet model. Vi
arbejder stadig med den, og på vores
formandsmøde fik formændene et
minikursus, så lokalkredsene nu selv
kan styre deres egne sider.
Vores tidsskrift LæringsCentret styres
af vores redaktør Eline Mørch Jensen.
Vi forsøger sammen med hende at

inspirere til arbejdet på PLC gennem
bladet. Vi samler idéer til indhold og
skribenter i et google-dokument,
og vi modtager meget gerne input
til emner, skoler, indsatser eller
personer, vores læsere gerne vil læse
om.

0,

DLF lavede i efteråret 2016 en undersøgelse af arbejdets tilrettelæggelse
på landets skoler. Den har været
baggrund for nogle af de forslag
til generelle krav til OK 18, DLF har
sendt ud til drøftelse i kredsene og de
faglige foreninger. PLCF havde også
ønsket nogle specifikke spørgsmål
til vores område, men de blev ikke
sendt med i første omgang. Der
planlægges dog en ny runde med de
mere specifikke emner. Det kan dog
allerede af den første undersøgelse
konkluderes, at forholdene er vidt
forskellige fra kommune til kommune
og fra skole til skole. Det havde vi nu
godt nok en anelse om. ;-)
Men vigtigt at kunne dokumentere
disse forskelle.
Vi vil gerne have, at DLF arbejder for
klarere regler på området, så derfor
ser vi frem til at der bliver dykket
mere ned i de konkrete arbejdsforhold på vores område.

-PWoPHMPLBMF
BGUBMFS%FGBHMJHF
GPSFOJOHFS

I min seneste skriftlige beretning
fra 2015 skrev jeg, at det var en
udfordring for de faglige foreningers
medlemmer at få lov til at deltage
i foreningsarbejde i tilstedeværelsestiden. Og med lov 409 fra 2013
er der tydeligt blevet et skel mellem
arbejdsliv og fritidsliv, som ikke var
så skarpt tegnet i årene inden. Det er
derfor et dilemma, om vi skal lægge

beretning 2017
vores møder i arbejdstiden, hvor
mange ikke kan få lov til at deltage,
eller i fritiden, hvor mange ikke synes,
de skal lave noget arbejdsrelateret,
som arbejdsgiveren nyder godt af
helt gratis.
I LS lægger vi langt det meste af vores
egne aktiviteter i fritiden, selvom det
kan kræve en tidligere afgang fra
arbejde at nå frem. Jeg ved det ikke,
men jeg har en formodning om, at
det er en af de store udfordringer vi
har, når det gælder om at få nogen til
at stille op til vores landsstyrelse.
En anden udfordring er, at arbejdslivet i dag er så presset, at mange
bliver syge. Det er også gået ud over
nogle af vores landsstyrelsesmed-

lemmer, som har måttet træde ud,
selvom de egentlig syntes, det var
spændende at være med. Den side
arbejder Danmarks Lærerforening
heldigvis med, for det kan ikke være
meningen, at man skal blive syg af at
gå på arbejde!
Det er stadig en udfordring for
de faglige foreninger at få fri til at
deltage i det faglige arbejde, mens
det ser ud til, at der nu er flere, der
deltager på kurser og konferencer.
Det er dog meget forskelligt fra
forening til forening.

5FNBLPOGFSFODFNFE
67.

Vores formandsmøde sidste år med
besøg af Anders Andersen, UVM, og

Dorte Andreas, Skolelederforeningen,
resulterede i, at ministeriet tog
initiativ til nogle temakonferencer
om PLC i foråret 2017. Vi var med til
forarbejdet, og det var glædeligt, at
så mange kommuner og skoler nu
har overskud til at sætte PLC på deres
dagsorden.
(Desværre ser vi også, at nogle skoler/
kommuner nedprioriterer området,
fordi der er for stor knaphed på
økonomi til andet end det allermest
nødvendige).

/ZFTEFS $JDFSP'#4
Som noget nyt er vi det seneste år
blevet inviteret til at være med i
Følgegruppen for It i folkeskolen.
Her følger vi de indsatser UVM har

7

på området, og hvilke planer der er
fremadrettet.
Det er vi glade for at være en del af.

LæringsCentret

I år blev vi også inviteret til at lave et
oplæg på Danmarks Læringsfestival
sammen med Skolelederforeningen
og Danmarks it- og medievejlederforening. Det var bestemt også
interessant.
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Vi har også fået tilkæmpet os en
plads i videreudviklingsudvalget
for FBS (Fælles Biblioteks System).
Her prioriteres de ønsker, der er
til videreudvikling af FBS. Det er
stadig tydeligt, at det gennem hele
processen har været svært at komme
til orde med de særlige forhold, der er
for skolernes brug af FBS.
Men i denne arbejdsgruppe er der
lydhørhed og forståelse for vores
forskellige hverdage. Gruppen er dog
kun rådgivende i forhold til Styregruppen, hvor der ingen skolefolk
sidder. Styregruppen er dog meget
bevidst om dette forhold, og det
virker bestemt, som om de prøver
at kompensere for det. Det mest
bekymrende er, om kommunerne er
villige til at betale for den fortsatte
udvikling af FBS.

"TVTVBM

Vi har også vores faste opgaver.
Hvert år er vi med til at planlægge
Nyhedsugen, og vi har en plads i
dommerpanelet. Temaet i år er PÅ, og
dommerformanden er Chili Klaus.
Vi er også med i Lille RUF. Det er et
udvalg i UVM, som rådgiver kulturministeriets udvalg, der udbyder
Udviklingspuljen for biblioteker og
pædagogiske læringscentre.
Vi kommer med forslag til indhold
i den del af puljen, der kan søges af
de pædagogiske læringscentre, og
vi rådgiver om, hvilke ansøgninger
på vores område, der skal
imødekommes.
Årets tema kan findes via denne side:
http://slks.dk/biblioteker/udviklings-

puljen/vejledning-2018/
Desuden sidder vi med i Følgegruppen for Læremiddel.dk, som
hvert år inviterer til en temadag med
oplæg om deres forskellige projekter
– med efterfølgende drøftelser i
følgegruppen.
Vi har også sæde i Skriverprisudvalget. Prisen uddeles hvert år på
BogForum af undervisningsministeren. Sidste år gik prisen til makkerparret Kim Fupz Aakeson og Rasmus
Bregnhøi for ”Mogens og Mahdi”.
Endelig sidder vi med i en gruppe
under Dansk Film Institut, men der
har vist ikke været den store aktivitet
i år.

4BNBSCFKEFNFE
%BONBSLTJUPH
NFEJFWFKMFEFSGPSFOJOH

Vi har intensiveret samarbejdet
med it-vejlederne, for vi har brug
for at kende hinanden bedre,
inden vores foreninger eventuelt
kan lægges sammen. På den ene
side giver det ikke mening at have
to faglige foreninger, der begge
arbejder ud fra bekendtgørelsen
for det pædagogiske læringscenter,
men samtidig er der fordele ved at
have en bred berøringsflade hver
for sig og så samarbejde tæt i nogle
sammenhænge. Vi bruger tiden til at
lære hinanden godt at kende, indtil
vi er klar til en eventuel sammenlægning.
Vi afholdt i april en fælles konference
på Gl. Avernæs med temaet Computational Thinking - and Doing – med
fokus på en masse hands on, og den
var meget velbesøgt.
Til september afholder vi igen en
fælles konsulentkonference på
Haraldskær – i år med temaet Sæt
din rolle i spil - fra vejleder til læring i
fællesskab.

5FNBCMBEPHUFNBEBH

Som et ekstra element i samarbejdet
udsendte vi et fælles temablad i juni

måned med titlen Skoleudvikling i
praksis – PLC er med hele vejen.
Det er også titlen på to temadage, vi
afholder i september i hhv. Lyngby
og Aarhus. Vi prøver denne gang
et nyt koncept med både oplæg
og temarum for videndeling og
drøftelser. Det bliver spændende.

1-$',PNNVOJLBUJPO

Bibliodan skiftede sidste år navn til
PLCF Kommunikation. Det var et led
i fremtidssikring af de aktiviteter dér,
som vi gerne ville fortsætte med.
Disse aktiviteter ligger nu i praksis i
Dansklærerforeningens Hus. Det er
PLCF Kommunikation, der står for
administration af vores abonnenter,
står for trykning og udsendelse af
LæringsCentret, administration af
konferencer samt salg af vores plakat
i forbindelse med PLCFs Børnebogspris.
Hans Radsted, den tidligere direktør,
har overtaget navnet Bibliodan til sit
nye firma.

'SFNUJEFO

Vi er i LS optaget af at gøre vores
forening mere tidssvarende. Vi har
en stor, lidt tung og temmelig dyr
organisering, og måske kan vi gøre
det smartere. Vi vil ikke neddrosle
vores aktivitetsniveau, men gerne
have flere til at spille med. Måske
nogen gerne vil byde ind med en
lille brik i vores puslespil – uden at
binde sig til bestyrelsesarbejdet?
Hvis flere byder ind med en lille brik,
så behøver vi måske heller ikke så
stor en Landsstyrelse eller så store
lokalkredsbestyrelser? Det skal vi
drøfte grundigt med lokalkredsbestyrelserne på dette års repræsentantskabsmøde.

5BLGPSTBNBSCFKEFU

Til sidst vil jeg gerne takke alle de
enkeltpersoner, foreninger og organisationer samt firmaer, som vi har
samarbejdet med i dette forenings år!
I gør det spændende at være en del
af PLCF!

Indkaldelse til...
Repræsentantskabsmøde 2017
Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde på ’Gl. Avernæs’, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup
fra lørdag den 28. oktober 2017 kl. 13.00 til søndag den 29. oktober 2017 kl. 12.00.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til dagsordenen skal være formanden
Birgitte Reindel i hænde senest den 1. oktober 2017.
Birgitte Reindel, formand for PLCF

Birgitte Reindel, formand
F. 1959. Medlem af LS siden 2010.
Formand siden 2013.
PÅ VALG! - genopstiller

Karin Kjeldsen
F. 1960. Medlem af LS siden 2014.
Ikke på valg!

Anne Foverskov
F. 1956. Medlem af LS siden 2015.
PÅ VALG! – genopstiller

Steen Juhl Møller
F. 1971. Medlem af LS siden 2014.
Ikke på valg!

Kirsten Bundgaard Lassen
F. 1961. Medlem af LS siden 2016.
Ikke på valg!

Der er på
nuværende
tidspunkt tre
pladser ledige i
Landstyrelsen
samt to ledige
pladser som
suppleant.
Fotos: John G. Dinesen og Bjarne Thostrup
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LEAN Business; den lege
LæringsCentret

Af Nina van den Berg, PUC, Tarm Skole
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Arbejdet med innovation og
entreprenørskab har ført til nyt
samarbejde mellem en række
folkeskoler og firmaet bag
www.leanbusinessplatform.com.
Sammen har de udarbejdet en model
til at arbejde med innovative og
entreprenante værktøjer, som kan
gøre gavn hos mange folkeskolelærere landet over. Netop på grund af
den almene interesse har Tarm Skole
modtaget støtte fra Udviklingspuljen
for de pædagogiske læringscentre for
at arbejde videre med modellen.
Et af de mange elementer, reformen
førte med sig, var det øgede fokus
på arbejdet med innovation og
entreprenørskab. På Tarm Skole var
der allerede taget hul på glæderne
i skoleåret ´13-14´, hvor en pose
penge fra Fonden for Entreprenørskab gjorde det muligt at bruge
tid og ressourcer på at afvikle store
projekter, hvor innovation og entreprenørskab var i fokus.
Samtidig var skolerne i RingkøbingSkjern Kommune med i et PIIFprojekt (Projekt Innovation i
folkeskolen) sammen med VIA UC,
hvorigennem alle overbygningsskolerne, også i Tarm, fik uddannet
innovations-pionerer, som skulle
hjælpe med at bære arbejdet ind i
folkeskolen; ind i undervisningen.
Endvidere blev der på Tarm Skole
opbygget erhvervsnetværk med
navngivne kontaktpersoner, ligesom
skolens forældre også bød ind
til en forældrebank med alt fra
hækling over marmeladekogning til
fremvisning af en kostald. Således
var grundlaget for arbejdet med
innovation og entreprenørskab i dén
grad lagt.

*OOPWBUJPOJEBHMJHEBHFO

De fire innovationsvejledere på
Tarm Skole er til daglig fordelt på
skolens to matrikler, men har det
samme udgangspunkt for, hvordan
arbejdet med innovation skal foregå
på deres skole. Det skal være et mix;
der skal være mulighed for afvikling
af projekter med varighed på en uge,
hvor man virkelig kan fordybe sig i
processerne, men det skal også være
en naturlig del af hverdagen.
Jeg oplevede for nylig en pige på mit
danskhold i 7., som selv gik hen og
fandt billedkortene i værktøjskassen,
da hun gik i stå med ideerne til sin
novelle. Dét er drømmen! At børnene

får ekstra redskaber til at tænke på
nye måder og selv griber til dem, når
de går i stå.
Netop derfor står der da også
en værktøjskasse i hvert eneste
klasseværelse på skolen, hvori der
indgår billedkort og rollekort samt
en vejledning hertil, inspireret af
KIE-kuffertens elementer.
På den måde er det let og tilgængelig
for læreren – og eleverne – at gribe til
værktøjerne, når muligheden opstår i
den daglige undervisning.
Men trods intentioner og forberedelsesarbejde, kan det alligevel

ende entreprenør
være uoverskueligt for nogle at få
tænkt arbejdet ind; arbejdet kan for
nogle virke meget ustruktureret, når
eleverne ”slippes løs” især i den entreprenante fase.
Både den kreative og den innovative
fase i sådan en uge er enormt struktureret og består af lærerstyrede
processer, som skal hjælpe eleverne
med at kvalificere deres ideer.
Til dette formål har vi udarbejdet
en drejebog, som kan klargøre
processen minut for minut for den
enkelte lærer.
Det svære består i at lade eleverne stå
med ansvaret til sidst, når processen
skal føres ud i livet og afsluttes. Dér

skal læreren give slip og vejlede
eleverne inden for den retning, som
de har valgt, og det kan nogle have
svært ved.

foregår små innovative processer
rundt omkring på skolen, men det
er ikke alle, der er kommet med på
vognen endnu.

Derfor har de fire innovationsvejledere ønsket at gøre et innovativt
forløb obligatorisk på alle årgange
gennem hele skoleforløbet.

Henrik Thøgersen, innovationsvejleder på skolens overbygning, siger:

Hér kan de så gå ind og vejlede
lærerne i processen, og evt. gå med
helt ind i klasseværelset. Ingen skal
føle sig usikre i at lede eleverne
gennem de tre faser.
Dette krav skal hjælpe med at få
implementeringen op i gear; der

”I en i forvejen travl hverdag, præget af
krav om bevægelse, inklusion, læringsmålsstyret undervisning mm, er det
vigtigt, at arbejdet med innovation og
entreprenørskab er let tilgængeligt og
brugbart - for såvel lærere som elever.”

&UOZUWSLUK

I arbejdet med firmaet Agora, som
står bag LeanBusinessplatform.com
har innovationsvejlederne fået et nyt
redskab til arbejdet med innovation
og entreprenørskab; ét, som kan gøre
strukturen endnu tydeligere for dem
og deres kolleger.
I efteråret ´15 blev Tarm Skole
kontaktet af folkene fra Agora, som
manglede interesserede innovationsvejledere til et lille udviklingsprojekt.
Theis Rethore fra Agora fortæller:
”Ideen til projektet opstod egentlig
i en samtale med én af vores andre
samarbejdspartnere; Inno-X fra Århus
Universitet. Vi har længe arbejdet med
at hjælpe iværksættere i gang ved
hjælp af Leanbusinessplatform.com,
som er et Lean-inspireret planlægningsværktøj til videreudvikling og
realisering af forretningsideer.
Samfundet bevæger sig i en retning,
hvor det i højere grad end tidligere
er evnerne til bl.a. at kunne arbejde
problem- og procesorienteret, som
er nødvendige, og det kunne vi se en
udfordring i. Så det er et ønske – og et
håb - om at kunne bidrage til denne
bevægelse.”

11

På spørgsmål om, hvorfor de valgte at
arbejde med folkeskolen og dermed
elever helt fra 5-6 års alderen fremfor
fx at vælge ungdomsuddannelserne,
svarer Theis:
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”Folkeskolen er jo med i udviklingen;
hér er der også voksende fokus på
processen, og de værktøjer der
kræves for at kunne indgå i sådan et
samarbejde.
Rent praktisk var vi også klar over, at
”oversættelses”-opgaven var størst hér;
altså arbejdet med at få omformuleret
vejledningerne fra den oprindelige
Leanbusinessmodel til skoleversionen.”

4QOEFOEFQSPDFT

Processen startede med et
indledende møde mellem Agorafolkene og de fire innovationsvejledere fra Tarm Skole.
Her blev ideen pitchet, og den
indledende brainstorm blev sat i
gang, hvorefter Christoffer og Jakob
fra Agora kunne drage hjem med
noter under armen.
I januar ´16 blev de fem innovationsvejledere fra Tarm og Videbæk skole
så certificeret i den oprindelige
Leanbusiness-model.
Certificeringen bestod i at gennemgå
et forløb, tilsvarende det, en
”almindelig” iværksætter normalt ville
gennemgå, og bruge strukturen på
en af deres egne ideer.
Det var en god proces, hvor vi fik
prøvet strukturen af på vores egne
forretningsplaner. Ved at bruge
strukturen koncentreret over disse
to hele dage, blev det også let for
os som lærere at pege på, hvor der
skulle ændres i den oprindelige
model for at gøre den vedkommende
for vores elever.
Herefter gik folkene fra Agora i gang
med den store omstruktureringsproces. Undervejs har der været
afprøvning af testmateriale i
samarbejde med innovationsvejlederne ude på skolen.
Jeg anvendte noget af materialet
sammen med min 8. Klasse, hvor vi
arbejdede med problemstillingen

”Hvordan får jeg flere penge til
rådighed?”
Det var noget, der tændte eleverne,
og der kom mange sjove forreningsforslag, alt fra it-hjælp til ældre
medborgere til græsslåning og trøjer
med indbygget varme blev forfinet
og kørt gennem Leanbusiness-strukturen.”

Remou

Herefter blev der så evalueret med
folkene fra Agora, så de kunne
regulere den videre proces ud fra de
erfaringer, der blev gjort undervejs.

*LLFWJMKFOEFSNBOHMFS

Om samarbejdet med folkeskolelærerne siger Theis Rethore:
”Det har givet et indblik i, hvor travl en
hverdag folkeskolelærerne står i – og
hvilken interessekonflikt, de kan opleve.
Folkeskolelærere har børnenes faglige
læring i fokus, og hvis de ikke kender
de gevinster, der fås ved at arbejde
procesorienteret, kan de have svært ved
at forstå, hvorfor innovation og entreprenørskab skal prioriteres, hvis man fx
ikke kan læse.
Det, vi skal have fremhævet, er, at de to
ting ikke udelukker hinanden. Samtidig
står de i et spændingsfelt mellem det
at arbejde med skabende processer og
dét, at alt bliver testet i nationale tests,
PISA etc., så jeg kan godt forstå, de kan
blive frustrerede. Det er som regel ikke
viljen, der mangler, men overskuddet.”
I dag er Iværksættermaskinen klar
til brug på https://startupmachine.
squarespace.com. En bog med
undervisningsmaterialer og forløb
er lige på trapperne, og der arbejdes
videre på projektet med henblik på at
kunne dele undervisningsmaterialer
på læringsportalerne.
Arbejdet har for os på Tarm Skole
været en super fed proces at være en
del af – og en øjenåbner. Det er sundt
at få samarbejdspartnere, som ligger
uden for det sædvanlige netværk; dét
der med, at nogen ser på DIN verden
med helt andre øjne, dét kan man
lære meget af.

Foto: Per Bille.

lademadskastning
for fuld skrue

Af Bjarne W. Andresen, pædagog, lærer
og master i børnelitteratur

For tredje år i streg afholdt
Di Heslige Slønglers Klup
Bogdag for Bette Lorte i maj
i Skanderborg. Ligesom Ole
Lund Kirkegaards forfatterskab er det et broget og
anarkistisk rod ved første
øjekast, men arrangementet
er velplanlagt og har meget at give til både børn og
fagfolk.
Bogdag for Bette Lorte blev åbnet
af borgmester Jørgen Gaarde, som
af Kong Gulerod blev præsenteret
som ”Oversløngel”. Jørgen Gaarde
forudsagde, at ”hvis vi ses om 25
år, står Ole Lund Kirkegaards forfatterskab stadig.”
Mikrofonen blev derefter givet til
Anne Lise Kirkegaard, som var gift
med forfatteren. Hun glædede
sig over, at 50-året for hans debut
bliver fejret landet over i 2017. Anne
Lise Kirkegaard fremhævede også
Bogdagens betydning for den nye
børnelitteratur og den grøde, der er
blandt nye børnebogsforlag.
Ole Lund Kirkegaard tillagde illustrationerne lige så stor betydning som
teksten i sine bøger. Han ville kun
udgive bøger med illustrationer – på
dét tidspunkt et ret uhørt ønske. Selv
havde han dårlige læseoplevelser
fra sin egen barndom og ønskede, at
billederne skulle supplere teksten og
ikke bare vise det samme.
Skanderborg Bibliotek udstillede
i anledning af Sløngeldage en del
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Foto: Per Bille.

effekter fra Ole Lund Kirkegaard, bl.a.
en del illustrationer, hvoraf nogle ikke
har været udstillet før.

4JLLFFOEBH

Anne Lise Kirkegaard åbnede
Bogdag for Bette Lorte med ordene:
”Det er nok for meget at kalde det
en bogmesse, når det kun er én
dag.” Men sikke en dag! Skanderborgs mange forfatternavne gjorde
sammen med en del ”udefrakommende” gæster Bogdag for Bette
Lorte til en festival for læsere,
suppleret med musikere, gøglere og
karakterer fra Ole Lund Kirkegaards
forfatterskab. Derudover kunne
man besøge forlagsstande, tage
på skattejagt på Skanderborg Sø,
deltage i remoulademads-kastning,
fiske bøger i en fiskedam og deltage i
diverse kreative aktiviteter.
På Bogdag for Bette Lorte deltog bl.a.
forfatterne Mette Finderup og Brian
P. Ørnbøl. Mette Finderup er en af

Danmarks mest produktive og læste
børnebogsforfattere. Brian P. Ørnbøl
udgav to titler i 2016 og har to på vej
igen i år. LærningsCentret talte med
begge på Bogdag for Bette Lorte.
Mette Finderup havde en helt ny
plakat med Lasse-Leif-forsider med i
anledning af ”verdenspræmieren” på
Lasse-Leif samler på DET HELE.
Da hun genfortalte bogens handling,
tilføjede hun, at ”det er der ingen
børn i hele Verden, som har hørt.”
Der er heller endnu ingen, der har
kaldt deres barn for Lasse-Leif.
Det vil Mette Finderup gerne lave om
på:
”Jeg skal nok give kage til
barnedåben,” lovede hun og
opfordrede børnene til at lægge
pres på deres forældre, hvis der er en
lillebror på vej. Det er dog uvist, om
tilbuddet også gælder LæringsCentrets læsere!

%FUTLBMWSFTKPWU

”Mine bøger handler ikke om at lære
noget. De handler om at ha’ det godt,”
understregede Mette Finderup.
I øvrigt får hun en del inspiration fra
sønnen Arn, som får 20 kr., når han
kommer med en rigtig god ide.
Vi finder et roligt hjørne, og Mette
Finderup fortæller, at hun oplever
Bogdag for Bette Lorte som
sympatisk græsrodsagtig med alle
sine aktiviteter og små værksteder.
Hvordan er det at møde dine læsere
her i forhold til ude på skolerne?
”På skolerne er børnene ældre, og jeg
kan spørge dem om, hvordan de har
forberedt sig. Her i Skanderborg er
der kontant afregning:
De går, hvis jeg ikke fanger dem.
Derfor er det godt, at Lasse-Leifbøgerne handler om noget, som alle
børnehavebørn kender.”

Hvad arbejder du på nu, og er der
flere bøger om Lasse-Leif på vej?
”Lige nu arbejder jeg på en gendigtning af Ivanhoe til en serie på
Gyldendal med gamle klassikere. Det
er en gammel drøm, og nu får jeg lov.”
Mette Finderup tror altid, hun har
skrevet den sidste, når hun har
afsluttet en Lasse-Leif-bog, men så …
Hun vil stoppe, når det bliver for søgt.
Lige nu er det sjovt.

,VOGPSCSO

”Ud over at Bogdag for Bette Lorte er
den bogfestival i landet, der har det
fedeste navn, adskiller den sig også
fra de fleste andre festivaler ved, at
den udelukkende henvender sig til
børn,” har Brian P. Ørnbøl bidt mærke i.
”De fysiske rammer er i top med
udsigt over Skanderborg sø, flotte
lokaler i Skanderborg Kulturhus og
rigtig god forplejning.”
Brian P. Ørnbøl ser det som positivt,
at publikum består af børn i alle aldre,
forældre og fagpersoner.

”Publikum er indstillede på at få sig
én på opleveren, og de er utroligt
engagerede. Jeg har deltaget i
festivalen to gange, og har begge
gange oplevet en stor interesse
fra både fagpersoner og øvrigt
publikum.”
LæringsCentret spørger Brian P.
Ørnbøl om, hvad han skriver på nu:
”Jeg har i øjeblikket flere børnebøger
på vej. Jeg vil tro, den næste, der
udkommer, er Ormen Werner, som
både tager fat på morsomme og
alvorlige emner. Dernæst er min
første børnebog, som ikke er skrevet
på vers, ved at blive illustreret.
Arbejdstitlen er Stjernekiggeren og
Skrammelkatten – en sjov og syret
fortælling om Huleby i Hovedlandet,
hvor man er specialister i at lave alt
det, man ikke har brug for.”
LæringsCentrets udsendte har haft
mulighed for at læse et tidligt udkast
og kan love at der er træning for
lattermusklerne i bogen.

I løbet af året kommer en opfølger
til Brian P. Ørnbøls første børnebog,
Mekano Max, som udkom i 2016.
”Den har titlen Mekano Max og
tidsmaskinen og illustreres igen af
fantastiske Tom Kristensen,” fortæller
Brian P. Ørnbøl. Der er sandsynligvis
endnu flere Mekano Max-bøger på
vej, bl.a. en letlæsningsudgave af den
første bog:
”Forlaget og jeg har faktisk talt en
del om, at Mekano Max egner sig
rigtig godt til en serie, så jeg tror da
at der vil komme flere historier i det
univers. Mekano Max er en rigtig god
figur, fordi han kan bygge alt i hele
verden, hvilket igen gør, at alt kan
lade sig gøre i det univers. Derfor er
der i princippet en uendelig mængde
historier, der kan fortælles her.”
Bogdag for Bette Lorte er et
spændende koncept for en bogfestival, som i miniudgave fint vil
kunne kopieres på skolernes læringscentre. Læs mere på
www.sloengeldage.com.

Foto: Per Bille.
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Inspirerende it-dage
LæringsCentret

Af Charlotte Veng, It-vejleder og
PLC-ansvarlig, Vestervangsskolen
Randers
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GLAV17 er en af de konferencer, jeg i min lærerkarriere er
vendt mest beriget hjem fra.
Begge dage var fyldt med relevant og praksisnært indhold
med fokus på inddragelse af it
i undervisningen – med henblik på at udvikle elevernes
kreative og digitale problemløsnings-kompetencer.
PLCF og It-vejlederforeningen havde
sammenstrikket et meget varieret
program, såvel ift. indhold som form.
Den første dag var - ud over intro-

oplægget og en Skype-session fra
USA om 21. century skills – primært
workshop-dag med mulighed for
at nå 3 ud af 6 interessante oplæg.
2. dag bød på flere foredrag krydret
med walk-and-talks, så indholdet
kunne diskuteres i mindre grupper.
John Klesner, formand for It-vejlederforeningen, indledte dagen
med et oplæg om computational
thinking. Oplægget pegede dels på
vigtigheden af, at elever arbejder
med programmering, dels på at
vi skulle mærke CT på egen krop
og i mindre grupper bygge en
prototype af en robotarm, som skulle
kunne løfte en genstand fra A til B.
Dette udløste mange grin, kreative
løsninger og frem for alt en dybere
forståelse for vigtigheden af, at

elever lærer at forholde sig til CT, når
der arbejdes med programmering i
undervisningen, samt vigtigheden af,
at programmering bliver praksisnært.
På vores skole har vi lige investeret
i 10 Lego WeDo 2.0 kasser, så i
workshop-runderne var det oplagte
valg at starte med et mini-kursus i
opstarten af disse. De to undervisere
fra MV-Nordic havde medbragt såvel
Lego-kasser som pc’er med præinstalleret software, så det var let at
gå i gang.

*OEESBHFMTFBG
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For en Lego-bygger som jeg, som
sværger til vejledninger, var det
nærmest grænseoverskridende
at skulle få en bil til at køre af sted

Efter Thomas Dreisigs indlæg om droner blev seancen afsluttet med at tage et fælles
dronefoto på plænen – så på sigt kan skolerne måske også spare fotografen?

uden vejledning og kun med de
forhåndenværende midler – men det
lykkedes (næsten) og jeg fik snakket
godt med min makker Karsten, som
senere på aftenen viste helt andre
talenter på guitaren.
Minecraft Education var på tapetet
i næste session. Jeg har selv to
drenge, som spiller meget Minecraft
og det var særdeles interessant at få
et indblik i den verden og afprøve
på egen pc, hvordan banerne
gennemføres – og der er meget
lang vej endnu, hvis jeg skal nå mine
børns niveau!
Pointen for denne workshop var på
ingen måde, at man som underviser
skal være bedre end sine elever,
men tværtimod at inddrage deres
kompetencer og de didaktiske
aspekter ved brugen af Minecraft i
undervisningen til at skabe virtuelle
universer, så forståelsen og motivationen for eksempelvis Christian d. 4,
bliver markant højnet for eleverne.
Der er netværk på Facebook, som
hjælper en, hvis man ønsker at gå i
gang med Minecraft på egen skole.
Katja Borregaard formåede at fange
os ind i sin begejstring og havde
mange gode didaktiske bud på,
hvordan Minecraft kan bruges i flere
fag. Jeg er sikker på, at hvis man går
ind i sin klasse og spørger sine elever,
har de tillige mange gode bud, som
kan ændre ”Må vi spille?” til
”Må vi lære?”

HSBEFSTGPUPT

360 graders fotos og virtual reality
var på programmet, da Peter Leth
fra LærIT introducerede sine didaktiserede undervisningsforløb. Ved
hjælp af en smartphone, en app
og programmet Thinglink 360 på
Skoletube kan eleverne skabe undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i virtual reality.
På Skoletube findes en udførlig og
lettilgængelig vejledning til, hvordan
du selv kommer i gang: http://skoletubeguide.dk/vr-i-undervisningen/

Kort efter så man hele holdet
udstyret med hver deres smartphone
spredt ud over den omkringliggende
græsplæne for at tage 360 graders
fotos af omgivelserne på Gl. Avernæs.
Igen var der i workshoppen hele
tiden fokus på og øje for, hvordan
teknologien kan gøre eleverne
kreative og eksperimenterende i
deres læringsproces.
En konkret idé til et undervisningsforløb var eksempelvis en rundtur
på at lokalt museum, hvor alle rum
affotograferes med 360 graders
fotos og sættes sammen til en form
for Google Street View-oplevelse i
Thinglink og derefter krydres med fx
opgaver og spørgsmål i de forskellige
rum, man virtuelt kommer ind og
ud af i museet. Flere eksempler
kan ligeledes ses på Skoletubes
hjemmeside.

%SPOFSOFLPNNFS

En god gang frisk morgenluft ved
det skønne sydfynske øhav og lidt
ekstra morgenkaffe og så var vi klar
til konferencens 2. dag. Igen blev
vi udfordret på vores kreativitet
og skulle lave en 3D spillebrik i
programmet ThinkerCad. Formålet
med denne simple øvelse var igen
at spore vores tanker ind på den
praksisorienterede undervisning i
klasserummet.
Thomas Dreisig, pæd. it-konsulent
i Kerteminde Kommune, fortsatte
med et indlæg om droner, som
står til at skabe 12-15.000 arbejdspladser i Danmark frem mod år 2050.
Oplægget affødte såvel tanker om,
hvordan vi kan udnytte dronernes
potentiale på egen skole uanset,
om det er pedellen, der skal have
tjekket tagrender uden at kravle på
stiger, om de er vores nye gårdvagter,
som kan flyve rundt og finde smugrygende udskolingselever eller om
elevernes egne programmeringsfærdigheder skal i spil og der skal
bygges droner af Legoklodser eller
bygges en quadcopter af ”affald”
som korkpropper og gamle CD’er.
Omvendt affødte det også mange

tanker ift. hvad dronerne også kan,
som udfordrer vores opfattelse af
anonymitet og privatliv.

)WPSFSWJQÌWFKIFO

Vores teknologiopfattelse og visioner
for fremtidens brug af IT i hverdagen
blev i den grad udfordret af Jon
Bille, CEO, Bluefragments, som
stod for dagens sidste indslag. Han
lagde stilen ved at vise et Youtubeklip af sangen ”Sweet Devil” med
megafænomenet Hatsune Mikis
live koncert. Klippet viser, hvordan
tusindvis af asiater hylder denne
kunstner, som til forskel fra andre
kunstnere er et hologram! En
kunstner, som for altid vil være en
teenager på 16 år og veje 42 kg!
Jon Bille satte bl.a. spørgsmålstegn
ved, hvorfor vi fremadrettet skal
lære sprog i skolen, når der inden
for få år er udviklet en app, som
simultanoversætter ens eget sprog
til et hvilket som helst andet. Hans
mission med foredraget var med
hans egne ord: ”Jeg forsøger at skabe
en bevidsthed om, hvor vi er på vej
hen. Gør vi ingenting, kører toget
alligevel …”.
Bluefragments samarbejder med
Vallensbæk Kommune om at gøre
Vallensbæk til en Smart City – et
projekt, som inddrager teknologien
til fx at sende beskeder fra fyldte
skraldespande til renovationsselskabet, så ressourcer udnyttes
optimalt fremfor at køre rundt til
halvtomme.
Jeg vil anbefale enhver at høre
Jon Billes foredrag, som virkelig
sætter tanker i gang om hvordan
vi behandler og bruger den
data, teknologien konstant kan
indsamle for os og hvordan vi etisk
er nødt til at tage stilling til, hvor
meget teknologien skal overtage
hverdagen.
I 2018 afholdes Gl. Avernæs
konferencen d. 9. - 10. april 2018.
Jeg er klar!
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Nødvendigt netværk
Af Eline Mørch Jensen
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UCC, Campus Carlsberg,
inviterer PLC-medarbejdere
med i nyt vejleder-netværk.
Interessen var stor med
over 100 deltagere på første
netværksmøde i maj, som
havde fokus på PLCs indretning.
Formålet med at danne et vejledernetværk i UCC-regi er ifølge en af
initiativtagerne Britta Vejen, lektor
på UCC med ansvar for uddannelsesforløb inden for videreuddannelse af PLC-vejledere og lærere, at
skabe et fælles rum for inspiration og
videndeling på PLC-området. Noget
hun mener der er blevet endnu
mere behov for efter skolereform
og bekendtgørelse, hvor PLC efter
hendes opfattelse naturligt bør spille
en endnu stærkere rolle end hidtil
som strategisk enhed i arbejdet med
at kvalificere skolens pædagogiske
praksis.

udvikling af PLC som organisation
og funktion.” Derefter var der lagt op
til at deltagerne med afsæt i egne
erfaringer skulle drøfte oplæggene
og bidrage med refleksioner og nye
vinkler på temaet.
- På første møde var der 120
deltagere og vi måtte sige nej til
omkring 20 på grund af pladsmangel.
Der kom folk fra hele landet, sågar én
fra Tønder, hvoraf måske halvdelen
var PLC-folk mens der fra Københavns
kommune kom en del fra ressourcecentrene, oplyser Britta Vejen.
Hun tilføjer at der dagligt er kommet
10-20 nye til selve netværket, som pr.
august talte i alt ??? medlemmer.

0SEFUFSGSJU

Der er altså ingen tvivl om at behovet
for et PLC-netværk var og er til
stede. Alene det store fremmøde
og lysten til at meddele sig på
første netværksmøde talte sit eget
tydelige sprog om det, men hvis man
var kommet for at få nye ideer til
originale indretninger af PLC, gik man
forgæves.

Tanken med PLC-netværket er derfor
løbende at holde netværksmøder
med korte oplæg fra forskellige
aktører, som kan komme med input
til skiftende relevante temaer. Første
netværksmøde, som blev holdt 23.
maj i år, havde som nævnt indretningen af PLC på programmet. Her
var inviteret tre medarbejdere fra tre
skoler, nemlig Lotte Høgh Petersen
fra Dyssegårdsskolen i Gentofte,
Sidsel Juul Nielsen fra Pilegårdsskolen i Tårnby og Lisbeth Funck fra
Gasværksvejens skole i København.

Godt nok talte Lotte Høgh Petersen
fra Dyssegårdsskolen for at se PLC
som et eksperimentarium, som på
én og samme tid skulle være et
trygt og forvirrende sted, hvor ens
nysgerrighed blev pirret. På Dyssegårdsskolen bruger man derfor
bl.a. lænestole, sækkestole, flytbare
vægge samt stole og borde på hjul
og i forskellige højder, sådan at de
fleksible ruminddelinger kan skabe
rum i rummet, men alt i alt var det
ikke ideer, man ikke havde hørt om
før.

I oplægget hed det at de tre ville
fortælle om ”hvordan de lokalt har
indrettet sig på PLC, hvilke plusser
og minusser det giver i hverdagen,
samt hvorledes de arbejder med

Lisbeth Funck på Gasværksvejens
Skole forholdt sig til den fysiske
indretning af PLC set i relation til
de funktioner der i et skoleudviklingsperspektiv skal kunne skabes

rum til. På hendes skole havde man
arbejdet med PLC som organisation
og funktion og indrettet stedet
som en kombination af hhv. reflektionsrum, eksperimentelt rum og
udviklingsrum, hvor man ud fra
Casemodellen kunne lægge vægt på
følgende fokusområder: vi vil noget,
vi prøver noget, vi forandrer noget.
Det sidste – vi forandrer noget – især
i forhold til at udvikle og udbrede
metoder og praksisser til hele skolen.
Sidsel Juul Nielsen fortalte om skiftet
fra skolebibliotek til PLC, hvor fokus
har rykket sig fra udlån af bøger
– Pilegårdskolen har reduceret
bøgerne med 50 procent – til at
sprede viden. Igen blev fleksibiliteten
fremhævet som det altafgørende,
bl.a. i form af læsetrapper, rumdelere
og foldevægge, i samspillet med
Green Screen-væg og interaktive
projektorer og whiteboards m.v.

-FWFOEFEJBMPH

Men var der ikke meget nyt om
PLCs indretning på mødet, var der
til gengæld en levende dialog. Flere
deltagere efterlyste fælles fodslag om
i hvilken retning PLC skal bevæge sig
og hvilke funktioner og opgaver der
skal prioriteres. Eller med andre ord:
Om PLC fremover skal være mere af
det samme eller noget nyt?
- Jeg tror der er et kæmpestort
behov for at mødes og høre hvordan
andre klarer alle de udfordringer,
som findes lige nu på PLC-feltet. Der
er masser af faglighed og ildsjæle
derude, men der mangler retning og
rammer. Måske var - og er - der bare
mere brug for at forsøge at afklare
hvor PLC skal bevæge sig hen end
hvordan man indretter sig bedst
fysisk, mener Britta Vejen.
- Snakken afspejlede meget godt de
prioriteringer, man har forskellige

Anne Abery Hansen, som er formand
for PLCF i Nordsjælland og lærer
og læringsvejleder på Hillerød Vest
Skolen, var en af de deltagere der
havde set frem til at hente noget
inspiration til indretningen af sit
læringscenter, som står over for en
større renovering inden indvielsen i
oktober.
- Indtil nu har vi haft en fleksibel
indretning med mobile møbler,
bl.a. krybber på hjul, sækkestole, og
iMo-Learn skamler, som lægger op
til et fleksibelt læringsmiljø. Lige pt.
holder PLC til i vores kantine og det
fungerer faktisk udmærket, men vi
glæder os selvfølgelig til at flytte
ind i de nye rammer. Vi har tænkt en
del over nye behov og funktioner,
men endnu ikke lagt os fast på
indretningen, så det havde jo været
spændende at blive præsenteret for
nogle nye ideer her i dag, siger Anne
Abery Hansen, som dog skynder sig
at understrege, at hun ikke desto
mindre er begejstret for initiativet til
et netværk:

På første møde var der 120 deltagere og initiativtagerne måtte
sige nej til omkring 20 interesserede på grund af pladsmangel.

steder, hvor nogle fx kunne føle sig
ramt over at bøgerne bliver flyttet
ud, mens det for andre er naturligt
at man nedjusterer mængden af
– forhåbentlig ikke skønlitteratur! –
men fagbøger. Med bekendtgørelsen
er der sket en identitetsændring på
PLC, men jeg tror det er smerteligt for
nogen hvis det sker på bekostning af
bøgerne.
- Betænkningen kan fortolkes i
mange retninger, hvorfor der er et
behov hos dem, der har en funktion
i PLC, for at afklare hvad er det for
opgaver vi skal koncentrere os om.
For at se på hvordan vi udvikler PLC,

som den lille organisation i organisationen den er, så vi bedre kan
definere PLCs nye roller, siger Britta
Vejen.

,POUBLUQÌUWST

Hun tilføjer at tilbagemeldingerne
efter første netværksmøde viser at
folk generelt var glade for at der nu
findes et netværk, lige som de fleste
meldte tilbage at de godt kunne lide
formen, selvom nogle gerne ville
have mere tid til sparring mellem
oplæggene. Endelig fik mange
knyttet et par gode kontakter, hvilket
ifølge Britta Vejen netop var det,
initiativtagerne drømte om ville ske.

- Det er dejligt, at der er nogen der
har taget initiativ til et PLC-netværk,
det har vi længe haft brug for! Især
fordi det samler vejledere alle steder
fra, og ikke bare fra PLC, det er den
store styrke ved det. Fint at UCC har
interessen og kapacitet til at stå for
det – og derfor ser jeg det som et
rigtig godt supplement til PLCFs
arbejde.
De tre kommende netværksmøder
finder sted hhv. den 13.9.17, 11.1.18
og 17.4.18 kl. 15-17.30 på Professionshøjskolen UCC, Campus
Carlsberg under overskrifterne:
PLC og den organisatoriske ramme,
PLC og professionelle læringsfællesskaber og Refleksive
vejledningsprocesser.
Tilmelding samt mere info:
https://ucc.dk/konsulentydelser/
skole/plc/netvaerk-laeringsvejledere
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Af Anna Bach, chefkonsulent, BUF,
Københavns kommune og Ole
Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC
I det følgende belyses, hvorledes PLC
kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær
skoleudvikling.
Vi ønsker at belyse hvorledes
Bekendtgørel-sens overordnede
intentioner kan få retning og rammer
og dermed medvirke til, at hele det
pædagogiske personale indgår i
skoleudviklingen. I den forbindelse
er det vores erfaring, at PLC kan spille
en central rolle i forbindelse med den
praksisnære og lokale skoleudvikling.
Erfaringerne bygger især på
udviklings- og forskningsprojekter
fra kommunerne Kolding,
København, Roskilde og Tårnby.
Der har været tale om praksisnære
skoleudviklingsprojekter, hvor det
pædagogiske personale over tid
har eksperimenteret med praksis
og haft mulighed for at reflektere

over denne. I alle projekter har
kommunale konsulenter og skoleledelsen deltaget.
Læs om nogle af projekterne her:
https://www.folkeskolen.dk/609090/
i-kolding-er-paedagogisk-laeringscenter-vigtig-for-skoleudviklingen
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I Bekendtgørelsen fremgår det bl.a.,
at PLC skal ”understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med
ledelsen” og ”skal understøtte
samarbejdet mellem skolens
ressourcepersoner”. Centralt i denne
forbindelse er, hvorvidt skolens
lærings- og samarbejdskultur
er gearet til dette. I de enkelte
kommuner og på de enkelte skoler
fortolkes dette helt forskelligt.
Nogle steder er der mere tale om
en intention, der ikke tillægges
den store betydning i praksis,
hvorimod det andre steder udvikles
og omsættes til ny skolepraksis. Her

spiller forvaltning og ledelse en helt
central rolle.
Vi vil foreslå, at PLC organiseres som
udviklingsaktør, der i samarbejde
med skolens ledelse og hele det
pædagogiske personale (lærere,
pædagoger, vejledere) strategisk
udvikler, koordinerer og evaluerer
praksisnære skoleudviklingsaktiviteter, evt som et PLRC (pædagogisk
lærings- og ressourcecenter). Det
kræver udvikling af en ny PLC-profil
og en særlig organisering, og
det kræver især ledelsesmæssig
bevågenhed og opbakning.

'SBWFKMFEOJOHUJM
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Der har de seneste år været stort
fokus på kollega-vejledning, hvor
bestemte fagfaglige og fagdidaktiske temaer har været på den
pædagogiske dagsorden.
Det har ofte givet sig udslag i smalle
vejledningsformer, samtaler, hvor
skolens vejledere (og dem er der
snart rigtig mange af ) nærmest er
blevet brugt som eksperter mere
end som procesvejledere. Samtidig
har vejledningen sjældent været
organiseret som en del af skolens
samarbejdskultur, men mere været
et frit tilbud. Dette har gjort vejledningsopgaven vanskelig og diffus
flere steder.
Vi vil foreslå, at PLC fungerer som
udviklingsaktør for arbejdet med at
flytte fokus fra smal vejledning til
udvikling af formaliserede læringsfællesskaber. Der er tale om en skolekulturopgave, der er af afgørende
betydning for udvikling af en mere

kreativ og innovativ skole, der lever
op til kravene i det 21. århundredes
læringskompetencer (http://www.
p21.org/our-work/p21-framework).
PLC skal facilitere arbejdet med
udvikling af læringsfællesskaber, hvor
der er tid og rum til pædagogiske
eksperimenter.

'PLVTQÌJOEIPMEPH
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Skolereformen har i særlig grad
fokuseret på mål og tegn på, hvad
der virker for at opnå de opstillede
mål. Forvaltninger og skoler bruger
meget tid på at implementere
læringsplatforme og rulle læringsressourcer ud, der understøtte
skolereformen. Det er der sådant
set ikke noget galt i, men det er
dog sket i et sådant omfang og på
så kort tid, at det har vanskeliggjort
det faglige samarbejde mellem det
pædagogiske personale.
Arbejdet med at udvikle det 21.
århundredes læringskompetencer
kræver, at der i langt højere grad
arbejdes med indhold og processer
i skolen. F.eks. er det en særlig
opgave at arbejde med multimodale
udtryksformer i forskellige faglige
kontekster. Det kræver samarbejder
og eksperimenter.

der formidles, vejledes, eksperimenteres og samarbejdes med afsæt i alle
medieformer.

I den forbindelse forestiller vi os, at
PLC bl.a. faciliteter pædagogiske
eksperimenter i form af formaliserede læringsfælleskaber på de
enkelte årgange og med de enkelte
faglige teams. PLC skal derfor
organiseres som og fungere mere
som en dynamisk udviklingsaktør
og bemandes med forskellige (og
vekslende) faglige profiler.
MR: Rum og funktioner

Udvikling af læringsfællesskaber,
hvor der eksperimenteres med fag
og faglighed udfordrer traditionelle forståelser af vejledning og
samarbejde. PLC-medarbejderen
indgår med sin faglighed og
udfordrer og/eller understøtter
kollegers tilgang og forforståelse.

PLC er et fysisk rum med en udlånsfunktion, men det er langt mere
og andet end det. PLC er også et
virtuelt rum, som det pædagogiske
personale, børn og forældre
har mulighed for at tilgå. Nogle
steder gøres PLC mere til et PUC
(Pædagogisk udviklingscenter), hvor

Vi er optaget af at undersøge,
hvordan PLC kan udvikle sin
snitflade til skolens mødekultur og
organisationsformer med fagteam,
årgangsteam og øvrige vejledere.

Det giver mulighed for udvikling
af ny praksis for alle, og det kan
samtidig gøre op med en mere
privatpraktiserende skolekultur.

,PNQFUFODFVEWJLMJOH

Udvikling af PLC som strategisk
udviklingsenhed betyder også, at vi
skal se anderledes på hele kompetencespørgsmålet: Hvem skal videreuddannes og til hvilke funktioner?

Det skal sikres, at udvikling og
uddannelse i langt højere grad
bliver to sider af samme sag. Således
undgår vi måske, at mange uddanner
sig ud af praksis (som i dag) og ikke
til at udvikle eksisterende praksis.
Lokale udviklingsaktiviteter kan
sagtens kompetencebelægges og
sikre deltagende aktører formaliseret
videreuddannelse.
Først og fremmest vil vi dog
foreslå, at fokus rettes mod det
praksisnære skoleudviklingsperspektiv. PLC-teamet skal
uddannes til at varetage og deltage
i praksisnære skoleudviklingsaktiviteter i samarbejde med hele det
pædagogiske personale og ledelsen.
De enkelte PLC-medarbejdere skal
have en kompetenceprofil, der er
relevant. Det samlede team skal
have viden om og færdigheder i at
facilitere arbejdet med praksisnære
undersøgelses-, udviklings og
evalueringsværktøjer. Dermed er
der mulighed for at PLC bliver en
strategisk udviklingsaktør.
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Modet til at være nørdet
Af Eline Mørch Jensen
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Pyt med om andre opfatter
dig som nørdet eller andeledes - det ville da være
kedeligt hvis alle lignede
hinanden. Hvis der er noget
du brænder for, så gør det!
Det værste er ikke at prøve.
Det mener i hvert fald de 11 piger
og unge kvinder, som forfatteren til
Håndbog for pigenørder, Silja Okking
har fundet frem til og interviewet om
deres vilje til og kamp for at gå hele
vejen for det de brænder for. At spille
guitar lige så guddommeligt som
Jimi Hendrix, spille fodbold, skyde
med bue og pil, gå til rollespil eller
vide ALT om astronomi, mytologi,
geparder eller Harry Potter.
Selv er Silja Okking, bl.a. kendt
fra DRs Ramasjang, vild med
computerspil og rollespil. Allerede
i folkeskolen var hun efter eget
udsagn nørdet, efter som hun
hverken gik op i håndbold eller
drenge, men elskede at skrive
historier, gå i tøj som ingen andre gik
i og havde en dreng som sin bedste
ven. Dengang turde hun ikke at stå
ved det, hvorfor hun prøvede at lade
som om hun var lige som de fleste
andre, men i dag står hun gerne ved
at hun elsker at fordybe sig i noget,
kun få piger går op i.
Måske fordi hun følte sig så
anderledes som barn og sikkert også
for at være med til at give andre piger
inspiration til og mod på at gå efter
deres drømme, har hun samlet ”de
sejeste nørdede” piger, som fordyber
sig, øver sig og elsker deres passion
og heldigvis er ligeglade med, hvad
andre folk tænker om dem.
Og det er da også nogle både sjove,
skæve og originale rollemodeller,

hun har fundet frem til, to af dem
er kendte, nemlig fodboldspilleren
Nadia Nadeem og Fandango-værten
Katrine Bille, mens resten bare er
nogle helt almindelige – ualmindelige – piger og unge kvinder
mellem 9 og 28, som har det til
fælles at de virkelig går op i deres
interesser med liv og sjæl. Derudover
indeholder bogen også præsentationer af en lille håndfuld verdensberømte kvindelige nørder á la Madame
Curie.
Vi møder bl.a. Filippa på 10 år,
hvis værelse ligner et almindeligt
pigeværelse lige med undtagelse
af kæmpeplakaten over hendes
seng med idolet Jimi Hendrix. Hun
fortæller: ”Jimi Hendrix er mit største
idol. Han var helt unik. Der er ingen,
der er som ham, og så lavede han
sej musik, som alle andre vil kopiere.
Det er min drøm at blive den største
kvindelige guitarist! Jeg vil stå helt
foran på scenen, falde ned på knæ og
spille lange og svære soloer.”
Og hun når sikkert langt, i hvert fald
øver hun sig to timer om dagen og
har allerede spillet til tre koncerter.
I hendes øvelokale står der fem
elektriske guitarer på række og et
masse pedaler – nogle har hun selv
købt da hun satte alt sit Lego til
salg som 9-årig, andre har hun fået
foræret af folk, som syntes hun var
sej, fordi hun lagde nogle numre op
på Facebook. Hermed er ideen givet
videre!
Men det kan selvfølgelig også være
ensomt at gå så målrettet efter sin
drøm. Mytologi-nørden Maja på 14
udtrykker det sådan her: ”Jeg kan
godt li’ at gå mod strømmen, og jeg
har det fint med at være alene. Jeg
synes faktisk, jeg er god til det. Og
hvis nogen gør grin med mig, hva’ så?
Det er da kedeligt at være ligesom
alle andre. Man skal ikke lade sig slå
ud af, hvad andre synes om én.” Dog

tilføjer hun at det kan være en god
ide at finde sammen med andre,
der dyrker samme interesse, i andre
klasser på skolen eller i andre miljøer,
og det kan der jo være noget om. For
selvom om det er dejligt at gå op i
noget og fordybe sig – og turde at
stå ved det – så er det ikke helt det
samme, hvis man ikke har nogen at
dele det med eller – endnu værre
– bliver holdt uden for fordi med er
nørdet.
Derfor falder en håndbog som
denne på et tørt sted, navnlig for
piger, som godt kunne trænge til
lidt flere spændende og originale
rollemodeller at spejle sig i og læne
sig op ad, men i virkeligheden også
for drenge, som også vil have godt
af at blive mindet om at piger går
op i og drømmer om meget andet
end popidoler, tøj og sminke her i
livet. Lige så lidt som drenge kun er
fodboldnørder.
Håndbog for pigenørder
Af Silja Okking
61 sider
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Er PLC med på banen
i Vesthimmerland?
Af Gitte Petersen, konsulent PLC i
Vesthimmerlands Kommune

dataindsamling via statusinterviews
med PLC-teams og ledere på alle
skoler. Ved at analysere disse data fik
vi et rigtig godt billede af, hvor langt
skolerne er kommet med de opgaver,
der er i bekendtgørelsen.

Da den nye bekendtgørelse så
dagens lys i 2014 gjorde vi det
samme, som man nok gjorde andre
steder. Konsulenterne på området
fremlagde teksten for de involverede
vejledere og ressourcepersoner og
for skolelederne.

Besvarelserne viste store forskelle fra
skole til skole, men også nogle fælles
træk.

Vi afholdt temadage, hvor vi satte de
forskellige PLC-teams i grupper for at
lave mål og handleplaner. Vi havde
de bedste hensigter, men vi oplevede
også, at dagene ikke rigtig bragte de
store forandringer ude i marken.
At der samtidig kom en skolereform
på banen, gjorde også sit til, at
man udsatte den grundige indsats
omkring PLC.
I den samme periode fik vi A.P.
Møller-penge, så vi kunne uddanne
didaktiske it-vejledere. Det gav et
løft til skolernes it-vejledere. De fik
grundig viden om digital dannelse
og værktøjer til at vejlede lærerne
om integration af it og medier i alle
fag. Det bredte sig stille og roligt som
ringe i vandet.
PLC-vejlederne har grebet de
lavthængende frugter først. De har
arbejdet rigtig meget med læringsressourcer og kulturformidling. Vi har
i kommunen fået puljemidler til at
skabe en fælleskommunal skoletjeneste, og i det projekt har PLC-vejlederne haft en meget aktiv rolle.
De har været i et tæt samarbejde
med kulturinstitutionerne om
at udvikle en Kulturnøgle, og de
fungerer nu som aktive kulturam-

Langt de fleste vejledere har arbejdet
selvstændigt på hvert sit fagområde,
men generelt mangler der mere
systematik for, hvordan de skal
samarbejde med lærerne.

bassadører ude på skolerne. De
formidler alle tænkelige tilbud fra det
omgivende samfund.
Ligeledes er der tovholdere på
teaterforestillinger, forfatterbesøg,
udstillinger osv. De har traditionelt
stået for at organisere og formidle
alle analoge læremidler, men den
opgave er de sidste par år blevet
udvidet til også at omfatte formidling
af digitale læremidler. Det er gradvist
blevet en grundigere proces med
fælles vurdering, og implementering,
ligesom de nu har til opgave at følge
brugen af disse tæt.
I 2016 udarbejdede vi kommunalt en
visions- og handleplan for PLC. Den
stillede skarpt på, hvilke opgaver der
ligger i den nye bekendtgørelse og
lagde op til at påbegynde en helt ny
proces i samarbejde med skolerne.
I efteråret 2016 gennemførte vi en

Ofte har vejlederne selv defineret
deres opgaver uden mål og rammer
fra ledelsen. Kun ganske få skoler
har et velfungerende vejlederteam,
der jævnligt har holdt møder med
ledelsen om fælles indsatser.
Netop som vi er klar med at
fremlægge disse resultater for
skolelederne får vi ny skolechef, som
overværer fremlæggelsen og griber
bolden. Det betyder, at der nu bliver
kastet lys på området.
Vi er kommet med i en ny 2020-plan
for skoleområdet, hvor vi skal arbejde
med øget ledelsesmæssigt fokus
på PLC-området, øget kvalificering
af vejledernes arbejde og vejlederteamets fælles rolle.
Vi har formuleret effektmål og
indsatser i forhold til disse tre mål,
så nu må tiden vise, hvordan vi
finder balancen mellem effektmål
og dannelse. Men på mit indledende
spørgsmål må jeg svare, at vi faktisk
føler, at PLC er med på banen i
Vesthimmerland!
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