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Skoleudvikling i praksis
Er PLC med hele vejen?
Tempoet har været højt de seneste tre år på skolerne, siden folkeskolereformen blev vedtaget.
Forandringerne har stået – og står i kø. Nogle af dem store og gennemgribende, mens andre har været 
mindre og mindre iøjnefaldende. De første forandringer var mange steder de rent praktiske. Hvordan 
skal skemaerne laves med lektielæsning og faglig fordybelse? Hvor skal personalet opholde sig, 
mens de forbereder undervisningen? Hvilke nye tiltage skal prioriteres først, og hvilke kan vente lidt? 
Mange steder tog det lidt tid, inden der blev luft til at få læst lidt nærmere på den nye bekendtgørelse 
for det pædagogiske læringscenter, men det virker, som om den luft nu har indfundet sig mange 
steder. Og i den forbindelse spørges der på inspiration til, hvordan man får udviklet sit pædagogiske 
læringscenter, så hele skolens udvikling understøttes.

Vores to foreninger vil gerne være med til at give mulighed for at få den inspiration, og det prøver 
vi for eksempel at give gennem vores tætte samarbejde om bl.a. fælles konferencer. 
Vi har gennem de seneste tre år i endnu højere grad prioriteret samarbejdet, da begge foreningers 
medlemmer arbejder indenfor rammerne af den samme bekendtgørelse. 

Dette blad er en konkret udmøntning af samarbejdet. I en række artikler forsøger vi at give indspark til 
arbejdet ude på skolerne, hvor PLC kan være en aktiv medspiller i skoleudviklingen. 
Pauline Ansel-Henry og Thomas Jensen, UVM, skriver om, hvordan ministeriet mener, at det 
pædagogiske læringscenter kan blive en del af skolens udvikling.
Dorte Andreas, Skolelederforeningen, skriver om, hvordan hun selv har arbejdet med at få en 
vejlederkultur i gang på skolen.
Karina Kiær og Steen Juhl Møller, CFU, skriver om, hvordan CFU kan understøtte PLC og skoleudvikling.
Anna Holmbæck, Ishøj Kommune, giver et konkret eksempel på, hvordan undervisningen er blevet 
endnu bedre gennem et samarbejde mellem det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket.
Birgitte Reindel skriver om, hvilke overvejelser der ligger bag skolens plan for implementering af en 
læringsplatform.

Bladet er samtidig en forløber for en fælles temadag til september med samme tema. Temadagen(e) 
afholdes i samarbejde med Skolelederforeningen hhv. på Sjælland og i Jylland. Se invitationen inde i 
bladet. Thomas Dreisig skriver om hensigten med temadagene.

Vi håber, artiklerne og temadagene kan give inspiration til arbejdet. Der er nok at tage fat på!

John Klesner, formand for Danmarks it- og medievejlederforening
Birgitte Reindel, formand for Pædagogisk LæringsCenterForening
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Det pædagogiske 
læringscenters rolle

i skoleudvikling

Af Pauline Ansel-Henry og Thomas Jensen, lærings-
konsulenter, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

For nylig afholdt Undervisningsministeriet en 
temakonference om det pædagogiske lærings-
center i samarbejde med It-vejlederforeningen, 
KL, Skolelederne og Pædagogisk Læringscenter-
forening. Konferencen blev afholdt af to omgange 
i henholdsvis Vejle og København. I alt deltog 
knap 400 – primært ledere og vejledere/ressour-
cepersoner fra det meste af landet, men også 
fx folkebibliotekarer og kulturmedarbejdere var 
blandt deltagerne. Den store tilslutning til tema-
konferencen vidner om en generel optagethed af 
det pædagogiske læringscenters formål, opgaver 
og daglige virke. 

Det pædagogiske læringscenter har med bekendt-
gørelsen fra 2014 fået en tydeligere skoleudvik-

lingsfunktion. Læringscentret kan forstås som 
en fleksibel organisering af ressourcepersoner 
og vejledere for den enkelte skole, som til enhver 
tid kan og må sammensættes, så læringscentret 
som team bedst muligt understøtter skolens 
aktuelle indsatser og tiltag, der skal fremme 
elevernes læring og trivsel. Artiklen her bygger i 
høj grad på erfaringerne fra samarbejder mellem 
Undervisningsministeriet og en række kommuner 
og skoler om udvikling af det pædagogiske 
læringscenter. Vi vil i artiklen belyse nogle af 
de områder, hvor læringscentret kan spille en 
central rolle i skolens udvikling.  

Læringscentret som team 
Læringscentret skal som en del af sit formål 
understøtte samarbejdet mellem skolens 
ressourcepersoner/vejledere. Heri ligger et stort 
potentiale for, at læringscentret kan blive et 
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vigtigt omdrejningspunkt for skolens kapacitets-
opbygning. Derfor bliver det centralt at få stillet 
skarpt på, hvad der er de fælles opgaver for 
vejlederne og ressourcepersonerne. Modellen på 
foregående side illustrerer forholdet mellem den 
enkelte vejleder/ressourcepersons kompetence-
områder og de områder, som læringscentret må 
samarbejde om og have fælles viden om 
(det vandrette bånd).  
 
I det følgende vil vi give eksempler på nogle af 
disse opgaver. Vi fokuserer på vejledning og 
vejlederrollen, Fælles Mål og de tværgående 
temaer, læringsressourcer og læringsplatforme. 

Vejledning
For at læringscentret får en legitim funktion 
som en del af skolens kapacitetsopbygning, må 
skolen have en systematik, der sikrer, at lærings-
centret kan nå ud til alle og ikke blot dem, der 
henvender sig af sig selv. Optimalt set kan 
læringscentret anvende en bred vifte af vejled-
ningstilgange og –metoder, som bringes i spil 
efter behov og omstændigheder. I nogle sammen-
hænge er der brug for et godt råd, andre gange 
er der behov for en mere coachende tilgang. 

En del af vejledningen kan foregå udenfor under-
visningen, andre gange er det en fordel at 
komme med ud i en klasse for at observere, 
introducere noget nyt eller arbejde sammen med 
den ansvarlige lærer/pædagog eller med skolens 
teams om et bestemt emne. 

Fælles Mål
Læringscentret skal jf. bekendtgørelsen blandt 
andet understøtte det pædagogiske personales 
planlægning, gennemførelse og evaluering af 
undervisning på baggrund af Fælles Mål. Det er 
en didaktisk understøttende funktion, en omfat-
tende og kompleks opgave, der i sin essens 
handler om at styrke professionelles praksis for 
at fremme elevernes læring og trivsel. Det er en 
opgave, der kræver koordinering og samarbejde 
mellem medarbejderne i læringscentret. 

Skolens ledelse kan i samarbejde med lærings-
centret sikre en systematik for, hvordan lærings-
centret i en planlægningsfase kan give sparring 
til fagteams omkring gode læringsmål og evalu-
eringsformer, om relevante læringsressourcer til 
netop dette forløb, om muligheder i relation til 
det omgivende samfund, om organiseringsformer 
i klassen og om overvejelser omkring klassele-
delse, der fremmer udviklingen af inkluderende 
læringsmiljøer. 

Læringscentret må som team have fælles viden 
om og forståelse for Fælles Måls opbygning og 
struktur. Læringscentermedarbejderne må kunne 
formidle en rød tråd mellem folkeskolens formåls-
paragraf og et aktuelt undervisningsforløb. 

Formålsparagraffen angiver nogle overordnede 
elementer af dannelse, som skolen skal arbejde 
henimod. Hvert fag har et delansvar for dette 
arbejde. Fagformålet angiver retningen for fagets 
arbejde med dannelse. Det centrale her er, 
hvilke dannelsesmæssige spørgsmål, der er 
i spil: Hvad er den overordnede hensigt med 
kompetencerne? Sammen med læseplanen er 
fagformålet indgangen til en grundlæggende 
fagforståelse. Den viden er vigtig, når Fælles 
Mål omsættes til mål, aktiviteter, tegn på læring 
og evalueringsformer i et aktuelt undervisnings-
forløb. Læringscentret har en vigtig rolle i relation 
til at fastholde et blik for hele faget og faget som 
en del af hele skolens virke. 

…og de tværgående temaer 
På tværs af fagene skal der arbejdes med tre 
tværgående temaer: sproglig udvikling, it og 
medier samt innovation og entreprenørskab. 
Det er også en fælles opgave for læringscentret 
at kunne tilbyde vejledning og sparring omkring 
disse temaer, og hvordan de konkret kan 
udmønte sig i den daglige praksis. Nedenfor 
beskriver vi kort læringscentrets opgave i relation 
til sproglig udvikling og it og medier.

Reform af folkeskolen har som et af sine over-
ordnede mål at mindske betydningen af social 
baggrund i forhold til faglige resultater. Et 
målrettet og kontinuerligt arbejde med sproglig 
udvikling som en grundlæggende del af enhver 
faglig sammenhæng er afgørende for at få så 
mange elever med som muligt. Det er ikke en 
opgave for læsevejlederen alene. Fx må de 
faglige vejledere og it- og medievejlederen også 
have viden om sprog og tekster i alle skolens 
fag, og om hvordan lærere og pædagoger kan 
støtte eleverne i at forstå, læse og selv bruge 
det fagsprog, som knytter sig til fagene. 

Det drejer sig fx om teksters formål og struktur, 
om førfaglige begreber, om læsestrategier og 
sproglig forforståelse. Arbejdet med sproglig 
udvikling er en uomgængelig del af ethvert godt 
undervisningsforløb – og læringscentret spiller en 
vigtig rolle. I forbindelse med fx årsplansarbejdet 
kan læringscentret give sparring og vejledning 
om, hvordan der kontinuerligt og i de enkelte 
forløb kan arbejdes med sproglig udvikling. 
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Det tværgående tema it og medier er på samme 
måde et område, som læringscentret som team 
må vide noget om og kunne vejlede om. It og 
medier er jo noget andet og mere end at 
arbejde med et emne på computere, tablets 
og på nettet. Eleverne skal kunne finde det, de 
søger efter på nettet – og de skal lære at være 
(mere) kritiske og analyserende overfor det, 
de finder og får præsenteret i online sammen-
hænge. Igennem egne digitale produktioner skal 
de bl.a. opnå viden om virkemidler og afsender-
modtager-forhold. Og de skal blive bevidste om 
betydningen og rækkevidden af kommunikation 
på nettet og hvilke spor, de sætter. De fleste fag 
har bindende mål omkring anvendelsen af it, og 
der er i alle fags læseplaner en beskrivelse 
af, hvordan der skal arbejdes med it og medier 
indenfor faget. Nogle lærere arbejder helt 
ubesværet med temaet, mens andre har brug 
for inspiration, gode råd og konkret støtte i 
undervisningen. Som en del af skolens samlede 
kapacitetsopbygning kan læringscentret have en 
opgave med at klæde ledelsen på med viden 
om udviklingsbehov blandt det pædagogiske 
personale. Det pædagogiske læringscenter må 
samarbejde om at kunne give inspiration til fx 
fag- og årgangsteams om, i hvilke af årsplanens 
forløb, der kan arbejdes med temaet it og medier.

I årets løb kan læringscentret give sparring 
omkring anvendelsen af digitale læringsressour-
cer eller deltage i en del af et undervisningsfor-
løb for fx at introducere et forløb med fokus på 
filmiske virkemidler. 

På emu.dk er der god inspiration til arbejdet. 
Hvert område har en temaspecifik vejledning og 
desuden er områderne beskrevet i de enkelte 
fags vejledninger. 

Læringsressourcer
Læringscentret skal jf. bekendtgørelsen skabe 
overblik over og formidle tilgængelige lærings-
ressourcer. Læringsressourcer omfatter jo hele 
spektret af didaktiserede og ikke-didaktiserede 
analoge og digitale ressourcer for elevers læring.

Det pædagogiske læringscenter kan med fordel 
samarbejde om at udvikle fælles kriterier for 
drøftelser, udvælgelse og brug af læringsres-
sourcer. Det er fx oplagt, at læringscentret 
faciliterer fagteams i drøftelser om, i hvilket 
omfang og hvordan et specifikt bogsystem 
eller en fagportal lever op til Fælles Mål, 
herunder hvordan læringsressourcen 
understøtter arbejdet med elevernes 

sproglige udvikling – og hvilke stilladserende 
overvejelser og tiltag, der må gøres, hvis den 
givne læringsrressouce ikke arbejder eksplicit 
med sproglig udvikling. 

På samme måde kan læringscentret initiere at 
skolen udvikler fælles kriterier for udvælgelse og 
anvendelse af digitale læringsressourcer. 

Læringsplatforme
Landet over er kommuner og skoler i gang med 
at implementere en læringsplatform. Lærere og 
pædagoger skal arbejde med årsplaner, undervis-
ningsplanlægning, evaluering og deling af under-
visningsforløb mm. Det er en omfattende opgave 
for den enkelte skole. Og det er en oplagt opgave 
for læringscentret at samarbejde om, at dele 
viden om og at vejlede om. Læringsplatformen er 
jo ”blot” en teknologi. Læringscentret må have 
en teknologiforståelse, der kan hjælpe med at 
stille skarpt på, hvad netop denne teknologi kan 
og gør. Hvad læringsplatformen med fordel kan 
anvendes til, og hvor den skal suppleres med 
andre teknologier. Hvilke fordringer, læringsplat-
formen stiller til den enkelte og teamene i forhold 
til både tekniske og didaktiske spørgsmål. Og 
hvordan læringsplatformen understøtter og 
udfordrer sammenhængen mellem folkeskolens 
formål, fagformål og mål og undervisningsakti-
viteter for aktuelle forløb. Det centrale er, at 
læringscentret både kan hjælpe med tekniske 
udfordringer og demonstrere, hvordan lærings-
platformen kan understøtte skolens didaktiske 
og pædagogiske udvikling. 
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Udvikling af 
en vejlederkultur

Af Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen

De pædagogiske læringscentre har siden den 
nye bekendtgørelse om folkeskolens pædago-
giske læringscentre fra juni 2014 haft en ændret 
opgave og betydning i forhold til hele skolens 
pædagogiske udvikling. Denne artikel giver med 
udgangspunkt i egne erfaringer et bud på, hvad 
man som skoleleder skal være opmærksom på i 
forbindelse med udviklingen af det pædagogiske 
læringscenter og en vejlederkultur. 

PLC hvad er opgaven?
Opgaven i det pædagogiske læringscenter har på 
flere områder ændret sig med den nye bekendt-
gørelse. Hvor den tidligere bekendtgørelse 
fokuserede på en række servicefunktioner, er 
der nu fokus på læringsrettede aktiviteter. 

Det er derfor helt naturligt, at man kigger på 
opgaverne i det pædagogiske læringscenter 
og på hvem og hvordan opgaverne kan og skal 
løses. 

* Helle Bjerg, Ledelse kan distribueres, men ikke udliciteres – ledelse af ressourcepersoner i folkeskolen.
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Distribueret ledelse og udvikling af en 
vejlederkultur
Skoleledelsen har ansvaret for, i samarbejde med 
medarbejderne, at sætte rammen og retningen 
og skabe den ønskede udvikling af den enkelte 
skoles pædagogisk læringscenter, og skole-
ledelsen spiller selvsagt en central rolle i forhold 
til de ændrede opgaver i PLC.  Men som leder 
kan man vælge at uddelegere opgaverne til fx 
skolens forskellige vejledere. 
Helle Bjerg peger i sin artikel ’Ledelse af ressour-
cepersoner i folkeskolen’ (*) på, at det er vigtigt 
at være opmærksom på, at man leder på tre 
forskellige niveauer. 

Omkring vejledere er opgaven ledelse omkring 
ressourcepersonerne. Det vil sige den opgave, 
der ligger i ledelsens arbejde med at lede og 
udvikle det professionelle miljø i skolen som 
organisatorisk enhed og i sig selv være med 
til at præge og udvikle de måder, de profes-
sionelle kan samarbejde på. Det handler også 
om, hvordan ressourcepersonerne kan udfylde og 
løfte deres specifikke udviklingsopgave og om at 
sætte rammerne og give ressourcepersonerne 
legitimitet til opgaverne. 

Gennem vejledere handler om at rammesætte, 
hvordan ressourcepersonerne skal samarbejde 
med de fagprofessionelle. Skal det ske på team-
møder eller i individuelle forløb, på frivillig basis 
eller som et krav? 

Af vejledere handler om den direkte ledelse af 
vejledere og ressourcepersoner. Opgaven er her 
at opstille mål og rammer for ressourceper-
sonernes arbejde og funktion. Men også at 
arbejde med den enkeltes og gruppens 
forståelse af deres funktion og rolle. 

Direkte ledelse af vejledere
Som skoleleder er det vigtigt at være særligt 
opmærksom på, at man via den direkte ledelse 
af vejledere har stor betydning i forhold til at 
medvirke til at give den enkelte legalitet og legi-
timitet til opgaven. Desuden er det afgørende for 
vejlederens mulighed for at løse opgaven bedst 
muligt, at lederen sammen med vejlederen har 
opstillet klare mål og rammer for arbejdet samt 
forventningsafstemt funktionen og opgaverne.

Jeg har selv haft stor glæde og effekt af at arbej-
de strategisk med 40-20-40 tænkningen og med 

et impact map , når jeg forberedt mig til mødet 
med en vejleder eller et vejlederteam omkring 
afstemning og klarhed over formål, mål og 
rammer for en bestemt vejlederfunktion. 

40-20-40 tænkningen bygger på, at man inden 
et forløb forbereder sig på 40 % af aktiviteterne, 
der ligger før en konkret læringssituation. Kun 
20 % af aktiviteterne foregår i selve den konkrete 
læringssituation, og 40 % af aktiviteterne foregår 
efter den konkrete læringssituation.

I de første 40% gøres lederens strategiske 
overvejelser. Til dette formål har jeg selv anvendt 
Brinkerhoffs impact map. I udarbejdelsen af et 
impact map (**)  bør der indgå konkrete beskrivel-
ser af: 

•  Jobfunktionen
•  Opgave
•  Formål 
•  Overordnet mål 
•  Hvad skal vejlederen have fokus på? 
•  Hvilke handlinger vil vi se i hverdagen? 
•  Hvad vil de umiddelbare resultater være?
•   Hvad vil det bidrage med i forhold til skolens 

overordnede udvikling/strategi? 
•   Hvad vil det betyde i forhold til det over-

ordnede mål? 
•  Hvem der gør hvad og hvornår. 
•   Hvornår skal der følges op og evalueres. Hvor 

ofte skal man mødes?

Næste skridt er at mødes med vejlederen og 
sammen gennemgå punkterne og afstemme 
forventninger og afklare roller og opgaver. 

Så skal arbejdet udføres. Det er de næste 20%, 
og til sidst (eller i mellem) skal der gøres status 
og evalueres. Har vi nået det, vi ville? Skal der 
justeres eller ændres på noget? Osv. 

Legalitet
Distribueret ledelse kræver, at ressourceper-
sonen har legalitet til opgaven. Det er derfor 
vigtigt, at ledelsen bakker op og er med til at give 
vejlederen en naturlig autoritet. Det kan bl.a. ske 
ved, at lederen fortæller resten af personalet, at 
det område, vejlederen skal fremme, er priorite-
ret, og signalerer til de øvrige medarbejdere, at 
vejlederen besidder en relevant faglig viden, som 
kollegerne bør anvende til kvalificering af deres 
praksis. 

** Modellen er oprindeligt udviklet af Robert O. Brinkerhoff
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Legitimitet
Legitimitet handler om gennemslagskraft, 
troværdighed og autenticitet, om man er leder 
eller vejleder - rollen er ikke givet på forhånd, og 
vejlederen må også selv gøre noget for at opnå 
legitimitet hos kollegaerne. 

Legitimitet må derfor tages og vindes, og vejled-
erne må selv være udfarende og vise, at de kan 
og vil noget.  Ledelsen har dog også her betyd-
ning, idet lederen kan medvirke til at skabe den 
fælles historie og baggrund for vejlederne. 

Udvikling og forandring af eksisterende kultur 
Inviter alle vejledere/ressourcepersoner på 
skolen til en fælles drøftelse af udviklingen af 
PLC. På samme måde som med den enkelte 
medarbejder, bør der udarbejdes et impact map 
for hele skolens ressourceteam. Sæt fokus på 
de samme områder: Jobfunktioner, opgaver, mål, 
overordnede mål, handlinger i hverdagen, hvem, 
hvad, hvornår osv.
Det giver ejerskab, involvering og engagement for 
hele gruppen.

Som leder bør man også være opmærksom på 
valget af vejledere og gøre sig overvejelser om, 
der er de rette kompetencer i personalegrup-
pen. Skal der satses på kompetenceudvikling af 
de medarbejdere, der allerede er en del af det 
pædagogiske læringscenter, eller er der medar-
bejdere, der ikke er en del af PLC, der måske 
besidder de kompetencer, der mangler? 

Jeg vil opfodre til at have modet til at tænke 
visionen for skolens pædagogiske læringscenter 
godt igennem. Involver medarbejderne i udviklin-
gen, men hav også samtidig modet til at tænke 
i nye og andre baner. Læg evt. op til en innova-
tiv proces i forhold til retænkningen af PLC på 
skolen. 

At motivere vejlederne 
Udover at inddrage vejlederne og være tydelig på 
mål, rammer og funktioner, så vær også opmærk-
som på, hvordan vejlederne i øvrigt motiveres 
til opgaven. Det er vigtigt at huske at give opga-
verne og vejlederne opmærksomhed. Det kan 
også være godt ind i mellem at afholde møderne 
uden for skolen, så møderammerne skifter. 

PLC´s betydning for skolens læringsmiljø og 
udvikling
Det pædagogiske læringscenter har stor be-
tydning for udvikling af skolens læringsmiljø og 
skolens udvikling i det hele taget. Med bekendt-
gørelsen fra 2014 er der lagt op til en unik 
mulighed for at sætte fokus på, hvordan man 
ønsker at arbejde med læringsmiljøet og på, 
hvordan man bedst bruger de kompetencer og 
den kapacitet, der er på skolen. Samtidig er det 
oplagt at afklare, hvordan skolens ledelse kan 
distribuere noget af den nødvendige pædago-
giske ledelse til de rette medarbejdere – skolens 
vejledere/ressourcepersoner.
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Tid til at vælge
læremidler til næste år?

Inspirerer til ny viden
Clio Online

Med Clio Onlines læringsportaler kan 
du som minimum sætte 5 vigtige flueben:

Læs mere og prøv gratis
på clioonline.dk/5fordele

Høj faglighed
Alle materialer dækker Fælles Mål, og der er tydelige 
læringsmål på alle undervisningsforløb og aktiviteter.

Komplette årsplaner
Alle læringsportaler indeholder redaktørens bud på en
årsplan til alle klassetrin.

Værktøjer til differentiering
Svær og let udgave af alle tekster, højtlæsningsfunktion, 
læseguides og en særlig skrifttype til dyslektikere.

Fuld fleksibilitet 
Gør vores materialer til dine egne. Differentier indholdet 
efter behov, og byg dine egne forløb i forløbsbyggeren.

Tidsbesparende funktioner
Selvrettende opgavesæt, statistikmoduler, ugentligt
nyhedsbrev med aktuelt indhold til undervisningen m.m.
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Fra nationalt fokus til 
lokal forankring

Af Thomas Dreisig Thygesen, næstformand i 
Danmarks it- og medievejlederforening

I marts afholdt Undervisningsministeriet og 
læringskonsulenterne to nationale konferencer 
om det pædagogiske læringscenter, og i septem-
ber følger Skolelederforeningen, Pædagogisk 
LæringsCenterForening og Danmarks it- og 
medievejlederforening op med to temadage, hvor 
fokus er på den fortsatte udvikling og lokale 
forankring af det pædagogiske læringscenter 
med overskriften ”Skoleudvikling i praksis – 
PLC er med hele vejen.”

Formålet med de nationale temakonferencer var, 
at deltagerne fik et godt afsæt for etablering eller 
udvikling af det pædagogiske læringscenter som 
katalysator for skoleudvikling og kapacitetsopbyg-
ning. Fokus var på ledelse og distribueret ledelse 
og organisering, og luppen blev holdt hen over 
vigtige områder fra det pædagogiske lærings-

centers formål og opgaver samt over vejleder-
rollen. Dagen gav gode indspark gennem oplæg 
og dialog på tværs af kommuner og skoler i 
samtalesaloner. Det var en dag, hvor der blev 
startet op på eller udviklet videre på kommuner 
og skolers arbejde med læringscentret.

Det pædagogiske læringscenter skal have en 
stærk binding mellem ledelse og de pædago-
giske ressourcepersoner, og der skal være en 
præcis beskrivelse af de opgaver, som skal 
varetages, hvilket skal afspejles ned i ressource-
personernes funktionsbeskrivelser. Rammerne 
skal være sat klart op, og der skal både være 
legalitet i forhold til ressourcepersonernes 
arbejde, og ressourcepersonerne skal være i 
stand til at arbejde med en høj grad af legitimi-
tet. Der skal være tydelighed i forhold til det 
fælles og det mere specifikke i skolens PLC. 
Dette er udtrykt i modellen fra Undervisnings-
ministeriet og læringskonsulenterne, som viser 

Model om forholdet mellem de enkelte ressourcepersoners faglighed og den opgave alle i læringscentret må
have viden om. (UVM – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
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forholdet mellem de enkelte ressourcepersoners 
faglighed og de opgaver alle i læringscentret må 
have viden om.
 
På foreningernes temadage, skal det gode arbe-
jde, der er begyndt rundt omkring på de mange 
skoler i Danmark præciseres og styrkes. 

Der er fortsat brug for fokus på organisering og 
udvikling, så læringscentret kommer til at under-
støtte samarbejdet mellem læringscentrets res-
sourcepersoner. Et samarbejde der skal styrke 
fokus på læringsrettede aktiviteter og trivsel, så 
der sker en udvikling af det undervisende perso-
nales planlægning, gennemførelse og evaluering 
af undervisning samt andre pædagogiske aktivi-
teter. Ressourcepersoner og læringscenter har 
en afgørende rolle som knudepunkt i skoleud-
viklingen, hvor der skal skabes sammenhæng 
mellem de mange aktører og forskellige perspek-
tiver. 

Temadagene vil belyse skoleudvikling i praksis, 
og der vil være inspiration fra lokalt arbejde på 
skoler med vidt forskellige forudsætninger, og 
der vil ud fra disse oplæg blive arbejdet med 

temaer i mindre grupper, hvor deltagerne er med 
til at finde fokusområderne for drøftelserne af 
det pædagogiske læringscenters rolle i skole-
udvikling.

Hensigten er at skabe en strategisk balancering 
mellem skolens udvikling og den daglige drift, 
hvor det handler om at integrere udførelsen af 
arbejdet med det at lære, hvordan man kan 
udvikle arbejdet. En hensigt der værdsætter 
kerne-opgaven og medarbejdernes forudsæt-
ninger, og som kan hjælpe med at gøre udvikling 
konkret og virkelighedsnær. I denne balance 
bliver det væsentlige at finde frem til skolens 
ressource-personers mulighed for at kunne skifte 
mellem at være rolletager i forhold til driftsorien-
terede opgaver som fx råd og praktisk hjælp 
og rollemager i forhold til krav og fælles faglige 
udviklingsområder.

Vi ser frem til en inspirerende og lærerig dag 
med de mange forskellige perspektiver, der er i 
spil på de danske folkeskoler.

Vel mødt!
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      Skolelederforeningen, Danmarks it- og medievejlederforening og Pædagogisk  
      LæringsCenterForening inviterer alle med tilknytning til det pædagogiske læringscenter  
      til en temadag med temaet 
 

  Skoleudvikling i praksis 
- PLC er med hele vejen 

 
 
 
I bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter er angivet i formålet, at det pædagogiske 
læringscenter skal understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen.  
Vi sætter fokus på, hvordan det kan gøres med praksiseksempler fra danske skoler. 
Med udgangspunkt i disse oplæg vil der blive lejlighed til at drøfte relevante temaer i forskellige 
temarum. 
 
Program: 

9.30    Velkomst 
9.45  Oplæg 1  Udvikling af PLC/skole ved Søndersøskolen, Furesø 
10.15  Oplæg 2  Mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur ved Eva Sjælland, Thisted 

(Aarhus) 
10.45  Kaffe/instruktion til næste punkt 
11.15  Temarum - temaer som udspring fra oplæggene 
11.50  Opsamling 
12.00  Frokost 
12.45  Oplæg 3   Distribueret ledelse i praksis ved Langmarkskolen, Horsens 
13.15  Oplæg 4   PLC-bazar ved Rødding Skole, Vejen 
13.45  Kaffe/instruktion til næste punkt 
14.15  Temarum - temaer som udspring fra oplæggene 
14.50  Opsamling 
15.00  Afrunding af dagen: fx Hvad har du fået med hjem? Hvad vil du gå hjem og gøre? samt 

evaluering (evt. Hvad mangler jeg at snakke/høre om?) 
 
Praktiske oplysninger & tilmelding inden den 30. juni 
Tirsdag den 12.09.17 kl. 9.30 – 15.30 Onsdag den 13.09.17 kl. 9.30 – 15.30 
Microsoft Danmark   VIA University College 
Kanalvej 7    Campus Nord 
2800 Lyngby   Hedeager 2  
    8200 Aarhus N 
Ret til ændringer forbeholdes! 
Tilmelding: http://www.tilmeld.dk/PLC1703 
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Tilmelding: http://www.tilmeld.dk/PLC1703 
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Temadagenes
indhold

Der vil på temadagene være 4 kortere oplæg fra forskellige skolers praksis. De er ment som en fælles 
inspiration, inden alle deltagere får lejlighed til at drøfte forskellige temaer i mindre grupper. Der er 
landet over mange forskellige måder at gøre tingene på, og i stedet for at vi kun hører én måde, vil vi give 
mulighed for, at alle deltagerne kan give og få inspiration til og fra hinanden. Derfor vil vi efter at have 
fået to oplæg, gå ud i mindre gruppe og drøfte forskellige temaer med udspring i de oplæg, vi har hørt.
Temaerne skal gerne være de temaer, der fylder i deltagernes praksis, så derfor bedes man i sin 
tilmelding skrive to ønsker til temaer. Så forsøger vi at samle dem i nogle temarum, så alle får nogle 
temarum, der kan bringe dem videre i deres skoleudvikling.

Oplæg 1: 
Udvikling af PLC/skole ved Søndersøskolen, Furesø
PLC på Søndersøskolen er tovholder på flere projekter, der skal understøtte det undervisende personales 
forberedelse, afvikling og evaluering af undervisning. Vi skal høre mere konkret om projekterne og 
erfaringerne fra skoleåret 2016-17.

Oplæg 2: 
Mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur ved Eva Sjælland, Thisted (Aarhus).
Hvordan kan små skoler understøttes i at leve op til bekendtgørelsen for det pædagogiske 
læringscenter? I Thisted Kommune har man fået penge af Udviklingspuljen til et forsøg med 
en mobil PLC-medarbejder. Vi skal høre om forsøget og erfaringerne fra skoleåret 2016-17.

Temarum 1 - eksempler: 
Små skolers særlige udfordring med vejledning
Hvordan videndeler vejlederne med personalet?
Hvordan implementerer vi en læringsplatform bedst muligt?

Oplæg 3: 
Distribueret ledelse i praksis ved Langmarkskolen, Horsens
På Langmarkskolen i Horsens har vi siden skolereformen haft meget fokus på distribueret ledelse 
gennem vejledning.
Vejledere og ledelse arbejder tæt sammen i udviklingen af de pædagogiske indsatser og udvikling af 
professionelle læringsfællesskaber med det klare mål for øje at gøre alle eleverne så dygtige som de kan.
I vores oplæg vil vi give jer indblik i, hvorfor vi arbejder som vi gør og hvordan vejledningen omsættes.

Oplæg 4: 
PLC-bazar ved Rødding Skole, Vejen
Vi har udviklet en Bazar, som består af nogle forskellige workshops af 30 min. varighed. Disse 
workshops varetages hovedsagligt af skolens resursepersoner samt nogle af skolens lærere, som 
kan bidrage med nye ideer til undervisnings-metoder eller materialer. Vi har især vægtet området 
omkring digitale læremidler højt. Skolens lærere melder sig på 3 workshops, som de vil deltage i. 
Bazaren er tænkt som et videndelingsforum.

Temarum 2 - eksempler: 
Organisering af vejledere – hvordan?
Planlægning af indsatser på tværs af vejlederne – hvordan?
Hvordan videndeler vejlederne med hinanden?
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CFU’s rolle 
i at understøtte 

PLC & skoleudvikling

Af Karina Kiær og Steen Juhl Møller, pædagogiske 
konsulenter ved CFU

CFU understøtter PLC’s rolle i digitaliseringen af 
skolen.

I disse år oplever skolen en hastigt stigende 
digitalisering. Ud over et utal af nye devices bliver 
mange nye IT-løsninger implementeret og bliver 
centrale for lærerens professionelle virke - blandt 
andet officeløsninger, læringsplatformene, det 
nye bibliotekssystem og snart ‘Aula’. 
Samtidig udbyder forlagene flere og mere 
komplekse digitale læremidler, som skal 
vurderes, potentielt anskaffes og integreres i 

undervisningen. Digitaliseringen kræver både 
stor teknologiforståelse, men i særdeleshed 
også kompetencer som digital dannelse og 
kildekritik hos både personale og elever.

PLC er en central spiller på skolen i at kunne 
vejlede og understøtte skolens personale og 
elever i disse aktiviteter. CFU har igangsat en 
lang række nationale initiativer, der kan 
understøtte PLC digitalt. 
Centralt er www.mitcfu.dk og vurdigi.dk, som 
mange kender ift. læremiddelsøgninger og 
vurdering af digitale læremidler, men flere andre 
af CFU’s digitale tjenester giver lærere og 
vejlede-re nye muligheder:  

I denne artikel præsenterer vi en palette af CFU’s 
kerneydelser og giver nogle bud på, hvordan 

CFU gennem udvikling af en række digitale tjenester 
samt rådgivning, vejledning og konsulentbetjening, 

understøtter PLC’s rolle som centrum for skoleudvikling 
og læremidler på skolen.  
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MitCFU, læsning 
og CFU-katego-
rier
PLC har som 
funktion at 
understøtte den 
enkelte elevs 
fortsatte læring 
og trivsel, og vi 
ved fra tidligere 
forskning, at PLC 
spiller en central 
rolle, hvad angår 
vejledning og 
valg bøger, der 
ligger inden for 
elevens nærm-
este læseud-
viklingszone. På 
det lokale PLC 
kan eleverne 
låne papirbøger 
og e-bøger f.eks. via CFU’s ebogsportal. Mange 
lærere booker hvert år romaner og andre typer af 
læremidler, som enten bliver brugt i forbindelse 
med fritidslæsning eller som bliver genstand for 
undervisning. Det gøres via CFU’s  læremiddel-
portal www.mitcfu.dk . I portalen kan fremsøges 
læremidler ud fra emneord og temaer, og med 
CFU-kategorier hjælpes læreren til at fremsøge 
læremidler af alle typer inden for fagenes 
kompetenceområder. I MitCFU findes også en 
håndsrækning til læreren i form af de 
pædagogiske vejledninger og pædagogiske noter, 
som CFU-konsulenterne beriger læremidlerne 
med.

Søgsmart.dk 
SøgSmart er et digitalt værktøj til brug i folke-
skolen, hvor eleverne lærer at søge efter informa-
tion og være kildekritiske. Værktøjet er udviklet 
af de danske centralbiblioteker i et samarbejde 
med CFU.dk og version 2 er klar til skolestart 
2017. Der bliver udviklet niveauinddelte moduler 
i et neutralt design, så SøgSmart kan bruges fra 
3.-9.klasse.

Ebog.mitcfu.dk
I en helt nyudviklet ebogs-læser tilbyder CFU 
udlån af e-bøger til skolerne. Vi udlåner en lang 
række skønlitterære e-bøger til alle klassetrin, 
mange beriget med forskellige overlays og forslag 
til undervisning. 
E-bøgerne kan læses på tværs af devices og i 
alle browsere. På tablets og mobiler foregår det i 
en app.

Streaming af TV og film på mitcfu.dk
CFU har et stort udvalg af tv-udsendelser, over 
30.000, der kan streames direkte i din undervis-
ning eller lånes til eleverne gennem mitcfu.dk, 
så de kan se dem. Du kan streame TV på alle 
devices. Vi opdaterer hver dag med nye udsen-
delser, der er relevante til undervisningsbrug. I 
efteråret 2017 lanceres en ny streamingløsning 
til film og antallet af tilgængelige film forøges. 

Projektopgaven.dk
Næste skoleår relanceres projektapp.dk. Projekt-
opgaven.dk giver overblik over projektopgaven for 
lærere, vejledere og elever. Eleverne får hjælp til 
projektopgavens faser og alt samles på ét sted - 
både elevernes materiale i processen og 
lærerens overblik over elevernes arbejde. 

Værktøjet understøtter den projektorienterede 
undervisning og kan således bruges i mange 
andre sammenhænge end projektopgaven i 
udskolingen.

Netværksdannelse
Flere CFU’er tilbyder fysisk eller digital facilitering 
af netværksdannelse, hvor kommunale konsulen-
ter med ansvar for PLC eller de vejledere der har 
deres daglig virke i PLC kan deltage. 

Rigtig mange CFU’er planlægger temadage med 
fokus på PLC, ligesom der også udbydes praksis-
nære kurser, som kan være med til at kvalificere 
PLC’s arbejde. Læs mere om disse tilbud på dit 
lokale CFU’s hjemmeside, hvis du vil vide mere.



Skoleudvikling i praksis - PLC er med hele vejen • 201718

Fagbogskonkurrence
 i Ishøj

Et eksempel på hvordan skolernes PLC og 
folkebiblioteket kan udvikle et samarbejde tættere 

på undervisningen.
Anna Holmbæck Pædagogisk konsulent Ishøj 
Kommune

Udvikling af undervisningen gennem konkurrence
I samarbejde med folkebiblioteket valgte vi - PLC 
(dengang skolebibliotekarer) og bibliotekarer at 

starte en ny tradition om arbejdet med fagbogen.
Baggrunden i 2011 var ønsket om et tættere 
samarbejde mellem skoler og folkebibliotek samt 
et ønske om at opkvalificere undervisning i at 
læse og skrive fagtekster. Valget blev et samlet 
projekt om fagbogen for alle 4. klasser i 
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kommunen. En årlig tilbagevendende fagbogs-
konkurrence.

Folkebiblioteket udskrev konkurrencen og fik 
bevilget midler til at inddrage forfatter Troels 
Gollander i processen.

Beskrivelse af projektet
Processen starter i november, hvor Troels 
Gollander inviteres til at holde oplæg for klas-
serne, og medarbejdere på PLC tager del i denne 
proces.

Fagbogen præsenteres, og eleverne vælger 
emner, som de vil skrive om.

I januar arbejdes der med bogen i dansk og de 
relevante fag. It-vejlederen får en fin mulighed for 
at introducere arbejdet med layout i klasserne, 
flere skoler har brugt programmet Publisher fra 
Microsoft Officepakken. I samme periode bliver 
arbejdet med angivelse af kilder og lovlig brug af 
billeder meget relevant for børnene.

I februar indsamles bøgerne, og de bedste fag-
bøger nomineres. Deltagende klasser og lærere 
samles i Ishøj Kulturcafe for at fejre årets projekt 
med uddeling af præmier til årets vindere.

Udlån af elevernes fagbøger
De færdige fagbøger kan herefter lånes både på 
skolerne og på folkebiblioteket.
Skoleåret 2016/17 er 6. år projektet kører, og 
fra projektets start hvor kun få klasser på nogle 
skoler deltog, er klasser og skoler alle med i år.

I starten kørtes projektet udefra (PLC og Folke-
bibliotek), men nu er projektet en del af årsplan 
og læringsforløb, som lærerne udarbejder. Det 
faktum, at Fagbogskonkurencen er blevet en 
tradition, afspejles i høj grad af at fagbøgernes 
kvalitet stiger fra år til år.

Tættere samarbejde
Vi startede projektet i 2011 ud fra et ønske om 
et tættere samarbejde. Erfaringer fra projektet 
har givet afsæt i nye tiltag f.eks. et tilbud om 
arbejdet med litteratur på 2. klassetrin og et 
samarbejde med lærerne om at få børnebiblio-
tekernes læsekampagne Sommerbogen ud til 
eleverne.

Kontaktpersoner: 
Fra Ishøj Folkebibliotek Rikke Blach Myhlendorph. 
Fra forvaltningen CDS var det i 2011 biblioteks-
konsulent Annette Mortensen, i dag er det Anna 
Holmbæck.

Se video om Ishøjs bedste fagbog 2016 på 
Youtube: https://youtu.be/jeqJYaDXRaU
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Skoleudvikling gennem
en læringsplatform?

Er det muligt at udnytte kravet om brug af læringsplatforme 
til skoleudvikling i praksis?

Og hvordan kan det – måske – gribes an?

Birgitte Reindel, PLC-vejleder på Lundehusskolen i 
København

Baggrund
Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om 
Brugerportalsinitiativet. En del af aftalen var, at 
alle folkeskoler inden udgangen af 2017 skulle 
være i gang med implementeringen af en lærings-
platform.

I Københavns Kommune havde skolerne fra 2014 
mulighed for at gøre sig erfaringer med forskel-
lige læringsplatforme. På Lundehusskolen valgte 
vi at afprøve Meebook, men selvom alle fik et 
introduktionskursus, var det meget forskelligt, 
om og hvordan platformen blev brugt.
I foråret 2017 valgte Københavns Kommune, at 
Meebook blev den platform, der blev købt til alle 
skoler.

Kommunen meldte samtidig en procesplan ud for 
kommunens implementering, hvilket også betød, 
at alle skoler skulle overveje, hvordan implemen-
teringen skulle foregå på deres institution.

De første trin på Lundehusskolen
Jeg er pædagogisk it-vejleder på Lundehussko-
len, og da jeg i foråret var i gang med et diplom-
modul i Ledelse & organisation, fik jeg lov til 

at være projektleder på implementeringen – 
selvfølgelig i tæt samarbejde med min 
nærmeste leder. Vi udnyttede samtidig kravet 
om at implementere en læringsplatform til at 
kigge på, hvordan fagsamarbejdet kan blive 
endnu bedre, så vi i sidste ende laver bedre 
undervisning for vores elever.

Jeg ville bruge projektet som afsæt for den 
opgave, jeg skulle aflevere på diplommodulet, 
og i denne artikel vil jeg i rimelig kort form dele 
nogle af overvejelser, der ligger bag den 
implementeringsplan, vi fik lavet på skolen. 

Forhindringer
I dette skoleår har vi som led i en faglig handle-
plan fokus på i fællesskab at blive endnu 
skarpere til sproglig opmærksomhed i alle fag, 
vi har også fokus på en fælles indsats med 
klasseledelse, og vi har fokus på at udnytte 
it bedre i matematikundervisningen. Der er 
således mange tiltag i gang, og jeg havde en 
fornemmelse af, at personalet ikke af sig selv 
ville være begejstrede for at skulle arbejde med 
læringsplatformen i større stil. Jeg havde en 
antagelse om, at der ikke var mange, der havde 
taget Meebook til sig, og jeg ville undersøge, om 
antagelsen holdt stik. Derfor lavede jeg nogle 
uformelle interviews med forskellige kolleger 
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på tomandshånd. Mine antagelser holdt stik – i 
hvert fald hos de kolleger, jeg interviewede. Nogle 
havde slet ikke arbejdet i Meebook, mens andre 
havde prøvet det, men ikke syntes, at de kunne 
se formålet med det. Direkte adspurgt kunne de 
dog godt se nogle muligheder for samarbejde og 
videndeling.

Karl E. Weick
Når arbejdsprocesser skal forandres, kan man 
tage udgangspunkt i Weick og hans tanker om 
meningsskabelse. Hvis ikke man kan se menin-
gen med en forandring, vil man ikke tage den til 
sig helhjertet, og den vil hurtigt kunne glide ud af 
hverdagen igen.
En skole, som er bygget op med en stærk 
teamstruktur, men ikke så tæt kontakt mellem 

teamene, er en ’løst koblet organisation’. 
Weick foreslår bl.a. følgende ”veje til at skabe 
forandring i løst koblede systemer:

-   Skab forventninger om logik og mening
-  Styrk socialiseringsprocesserne
-  Sørg for en mere differentieret deltagelse
-  Påvirk de konstante variable”

Oversat til ’Lundehussprog’ betyder det, at de 
ansatte skal kunne se meningen med at bruge 
en læringsplatform. Og hvis vi samtidig giver 
mulighed for en differentieret deltagelse, er 
der måske større chancer for en succesfuld 
implementering. Det er måske ikke alle, der 
skal levere helt det samme, fordi det ikke giver 
mening i samme udstrækning for alle. 
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EVA-rapport om læringsplatforme
EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har lavet en 
rapport om de første erfaringer med implemen-
tering af læringsplatforme på skolerne. I rappor-
ten kan man læse, at det især i indskolingen har 
været svært altid at få en læringsplatform til at 
give mening. Derfor kan man overveje, om der 
skal gradueres i kravene på de forskellige trin, 
så indskolingslærerne ikke bliver katalysatorer 
for en negativ fortælling, fordi de ikke oplever 
fordelene på samme måde som de øvrige lærere. 
Derfor vil vi på Lundehusskolen ikke stille helt 
de samme krav til indskolingslærerne som til 
lærerne på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Michala Schnoor
Michala Schnoor beskriver, hvordan vi kan skabe 
fælles mening og handling ved hjælp fra den 
narrative organisationsudvikling. Vi skal have 
skabt den gode fortælling. Og i den udstrækning 
at der eksisterer en problemmættet fortælling, 
skal vi have omformet den til en foretrukken 
fortælling. Vi skal have ændret den almindelige 
fortælling af, at platformen er besværlig og 
unødvendig til en fortælling om de fordele, der
er ved brug af platformen.

De gode fortællinger kunne være positive erfar-
inger fra kolleger, eller det kunne være positive 
forventninger til, hvilke fordele der kan være med 
brugen. Vi skal i processen være opmærksom på 
succeser og sørge for, at de bliver delt, så de er 
med til at ’tykne’ den gode fortælling.

Refleksioner over handlemuligheder
For at implementeringen skal blive en succes, 
skal lærerne opleve, at hverdagen enten bliver 
lettere, eller at de skaber større kvalitet i 
hver-dagen. Det betyder, at vi skal starte med 
DEN GODE FORTÆLLING, så alle kan se, hvorfor 
det vil være en fordel med en læringsplatform. 
Og med ’starte’ mener jeg det helt bogstaveligt:
Allerede når lærerne bliver præsenteret for 
processen, skal de også præsenteres for alle de 

fordele, der kan være ved at arbejde på en fælles 
læringsplatform. Dette tema skal genbesøges 
flere gange undervejs i processen, så den gode 
fortælling hele tiden understøttes i at blive den 
foretrukne fortælling.

Det vil også være en fordel at inddrage persona-
let i, hvor hurtigt platformen implementeres, så 
alle kan tilgodeses på deres niveau. Der skal 
være plads til at starte langsomt, men der skal 
også være mulighed for at tage de forskellige 
dele af platformen til sig hurtigt.

Da ingen endnu kender platformen i dens fulde 
udstrækning, skal vores implementeringsplan 
også kunne tilpasses undervejs, når vi blive 
fortrolige med de forskellige features i lærings-
platformen.

Superbrugere
Hver skole har fået uddannet fem superbrugere 
sidst på foråret. Denne superbruger-gruppe 
sparrer med hinanden undervejs i processen. På 
Lundehusskolen blev superbrugerne valgt blandt 
de lærere, der selv havde ønsket at påtage sig 
arbejdet. Udover superbrugerne har vi på skolen 
en række vejledere, som vi forventer arbejder 
forud med platformen. De skal løbende klædes 
godt på, så de kan udnytte platformens poten-
tiale i deres vejledning af kollegerne. 

Sidst, men ikke mindst er det en væsentlig 
pointe, at der hele tiden følges op på indsatsen. 
Ikke for at kontrollere lærerne, men for at drøfte 
med dem, hvordan de bruger platformen, så de 
kan understøttes i at få det bedste ud af den, - 
og på den måde også understøtte den foretrukne 
fortælling og oplevelsen af mening.

Meebook-arbejdet i fagcirkler 
En måde at få de gode historier til at sprede sig 
er, hvis lærerne oplever en øget kvalitet i deres 
arbejde, uden at det koster mere af deres spar-
somme forberedelsestid. Det kan vi opnå ved at 
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lægge arbejdet ud i fagcirklerne, hvor vi næste år 
skal arbejde i lærende praksisfællesskaber. 

Arbejdet i fagcirklerne foregår i reflekterende 
dialoger, hvor man undersøger egen praksis og 
sammen lærer nye og bedre tilgange. I det 
professionelle læringsfællesskab skabes og 
håndteres viden om praksis, skabes fælles sprog, 
visioner og standarder for praksis, - og 
arbejdet med Meebook er en del af dette arbejde.
 
Lærernes fagviden, fagdidaktiske viden, viden om 
læreplaner og almen pædagogisk viden er den 
professionsviden, der er afsættet for arbejdet. 
På denne måde bliver arbejdet med Meebook en 
del af hele skolens udvikling.

Plan for implementering
Den plan, der er lavet for implementeringen, er 
en overordnet plan, så den i detaljerne kan juste-
res undervejs, hvis/når det giver bedre mening.
Første punkt er information til personalet om 
formål, proces, indhold og form. Personalet skal 
samtidig informeres om, hvor der er fleksibilitet i 
processen.

Siden skal superbrugerne afholde kursus for 
personalet. Kurset bliver todelt, så det dels inde-
holder de obligatoriske dele af platformen, men 
samtidig afholdes kursus i, hvordan man arbejder 
med de næste dele af platformen, selvom denne 
del endnu er frivillig at bruge.

Ved skolestart orienteres alle elever og forældre. 
I efteråret understøttes alle teams og fagcirkler i 
deres arbejde med Meebook. Superbrugerne har 
tilknyttet sig bestemte teams og fagcirkler, så 
lærerne ved, hvem de kan henvende sig til 
om hjælp.

På samme måde vil de sidste dele af lærings-
platformen løbende blive implementeret. 
Planen skal løbende tages op, så den kan 
justeres, så den giver mening for alle. Indsats-

erne skal evalueres, og hele tiden skal den 
gode fortælling understøttes. Jeg kunne også 
godt tænke mig, at vi lagde nogle fejringer ind i 
planen, som kunne være med til at understøtte 
den gode fortælling.

Samtidig vil jeg sørge for at følge processen med 
uformelle samtaler, da folk ofte er mere åbne om 
deres tanker i en uformel sammenhæng.

Læringsplatform som afsæt for skoleudvikling
På denne måde forsøger vi ikke blot at leve op 
til kravene om implementering af en læringsplat-
form, men vi forsøger at udvikle undervisningen 
ved at videndelingen får plads og rum, - og på 
denne måde bliver læringsplatformen en del af 
skoleudviklingen.
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1.-4. KLASSE - NATUR/TEKNOLOGI, DANSK OG TVÆRFAGLIGT: 
Kom tæt på et helt anderledes børneliv med skole, vild natur og  
ånder. Mød børnene i guldminen og lær om de smarte gribbe, de 
hellige krokodiller og hverdagen i storbyen, på landet og ved floden.
Arbejd med digital kreativitet og Det 21. århundredes kompetencer.

•	 	Nyt	i	år:	Byg	Børnenes	Egen	U-landskalender – et 

engagerende forløb med et nemt og skræddersyet 

web-værktøj. Eleverne disponerer og formidler 

deres viden i en flot, digital lågekalender, som 

sendes til en målgruppe - f.eks. forældrene.

•	 	Trykt	elevbog: ”Guldets	forbandelse” af Lise 

Bidstrup - også med fakta og lokale fabler.

•	 	Spændende	fortællinger,	høj	faglighed og masser 

af sjove opgaver: Eleverne researcher og formidler. 

De læser og reflekterer. De eksperimenterer og 

bevæger sig.

Nyt!
Byg selv en digital 
lågekalender med 

fakta og fotos

•	 	4	skalérbare	forløb, der er lige til at gå til.

•	 	Mange	film, bl.a. med Sebastian Klein fra DR.

•	 		Website	og	iPad-app med fakta + elevproduktion.

•	 		Lærer-web	med	alle	materialer og opgaveark med 

målpar, læringsmål og tegn på læring. 

•	 	50	foredrag med Oxfam Ibis - ved lodtrækning.

Lærerne	sagde	i	2016: ”Fremragende og vedkommende 
materiale” • ”Nemt at gå til” • ”Perfekt til et tema på  
tværs af årgange” • ” Superflot, indbydende og 
fængende” • ”Eleverne er helt optaget af både film, 
billeder og at lave fotohistorier” • ”Det er bare et SUPERB 
materiale, som jeg anbefaler til ALLE!”

Årets nye materiale kobler bog, læsning og digitale læremidler:

 Guld, gribbe og gudemasker i Burkina Faso 

249,-	Komplet	
klassesæt	

u-landskalender.dk
30 elevbøger, 2 lærerbøger, omfattende web-materiale
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