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Indledning
Det pædagogiske læringscenter er en tværgående udvik-
lingsfunktion for skolen. Læringscentret kan organiseres 
fleksibelt og dynamisk, så organiseringen bedst muligt 
understøtter den aktuelle skoleudvikling.

Dette års indsatsområde stiller skarpt på, hvordan det 
pædagogiske læringscenter i praksis skal understøtte sko-
leudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen og udnytte
de organisatoriske potentialer, der ligger i et styrket sam-
arbejde mellem skolens ressourcepersoner.

Som en central del af skolens kapacitetsopbygning kan 
det pædagogiske læringscenter tilbyde læringsrum, 
undervisningsforløb og vejledning, der understøtter det 
aktuelle udviklingsfokus.

Samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner og orga-
niseringen som et team skal sikre en sammenhæng mel-
lem en række tværgående kompetencer og vidensområder
i teamet og de mere dybe og specifikke kompetencer, som 
den enkelte læringscentermedarbejder besidder. Opgave-
beskrivelser for teamet kan hjælpe med at tydeliggøre,
hvilke handlinger i hverdagen, der er læringscentrets bi-
drag til at nå skolens overordnede strategi og mål. 

Formål 
Formålet med dette indsatsområde er at få ansøgninger til 
udviklingsprojekter, der giver gode og konkrete eksempler 
på læringscentrets rolle som en central del af skoleudvik-
lingen og skolens kapacitetsopbygning. Et læringscenter, 
der igennem et styrket samarbejde mellem skolens ressour-
cepersoner understøtter den faglige udvikling og arbejdet 
med et eller en kombination af nedenstående temaer:
• varierede og praksisorienterede undervisningsformer, 

herunder fx den åbne skole, innovative og entrepren-
ante læreprocesser og eleven som målrettet og kreativ 
digital producent

• elevernes sproglige udvikling i og på tværs af fagene
• implementering og anvendelse af læringsplatforme.

Folkebiblioteket kan med fordel indgå i et forpligtende 
samarbejde om udviklingsprojektet.

Yderligere information
Se i øvrigt http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/til-
skud/udviklingspuljen/ for nærmere information om udvik-
lingspuljen,årets indsatsområder, vurderingskriterier,
ansøgningsskema mv.

Faglige spørgsmål i relation til ansøgningen kan rettes til
konsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Thomas Jensen, tlf. 25 57 41 17, thomas.jensen@stukuvm.dk

Det pædagogiske læringscenters rolle i den lokale kapacitetsopbygning


