Det pædagogiske læringscenter
Formålet med det pædagogiske læringscenter er at udvikle og understøtte lærings- og
trivselsrelaterede aktiviteter samt understøtte og inspirere medarbejdernes fokus på læreprocesser
og læringsresultater.
Det pædagogiske læringscenter skal derfor medvirke til at:
ê
ê
ê
ê

understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen,
formidle kulturtilbud til børn og unge,
sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og
understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner

I forlængelse af formålet er der to opgaver, som det pædagogiske læringscenter skal varetage og
desuden tre opgaver, som skolens ledelse kan beslutte, hører under det pædagogiske læringscenter.
Skal-opgaver:
1. Skabe overblik og formidle tilgængelige læringsressourcer
2. På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførsel
og evaluering af undervisning med udgangspunkt i navnlig:
a. Aktuelle indsatsområder på skolen
b. Digitale medier
c. Pædagogisk praksis og læring
d. Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel
e. Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering
Kan-opgaver:
1. Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag
2. Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur og foreningslivet
3. Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering

PLC er OGSÅ et lækkert og inspirerende lokale!

Bekendtgørelsen fastlægger ikke længere noget uddannelseskrav for medarbejderne i det
pædagogiske læringscenter. Det vil sige, at den enkelte skoleledelse bemander det
pædagogiske læringscenter med medarbejdere, der har de relevante kompetencer. Det kan fx
være læringsvejledere, inklusions-vejledere, fagdidaktiske vejledere, medievejledere,
kulturformidlere og folkebibliotekarer. Listen er ikke udtømmende.
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Forslag til arbejdet i PLC
•

•
•
•
•
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•
•

PLC sætter forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen på forskellige måder fx
• Deltager i klassekonferencer, fagteammøder, afdelings-, årgangs- og klasseteammøder
• Videndeler på fx opslagstavler, blog, website og konferencer
• Årlig inspirationsmesse
PLC understøtter skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, fx gennem udvikling,
implementering og evaluering af skolens projekter og indsatser
PLC faciliterer og videreudvikler skolens evalueringskultur
PLC koordinerer skolens interne aktiviteter, fx
• klassekonferencer, fagteammøder, PLC-møder samles i et årshjul
PLC koordinerer skolens eksterne aktiviteter fx
• I et årshjul samles aktiviteter som møder med netværk, aktiviteter i lokalsamfundet
og folkebibliotekets tilbud
PLC understøtter, at alle elever bliver inspireret til fritidslæsning
PLC håndterer og formidler skolens fysiske og digitale læringsressourcer
PLC indretter læringsrum, der understøtter elevernes læring og trivsel
PLC formidler kulturtilbud fx Orlaprisen, forfatterbesøg og udstillinger

PLC-medarbejderens profil
PLC-medarbejderen...
• samarbejder og kommunikerer
• koordinerer
• er opsøgende
• er initiativrig og inspirerer
• understøtter videndeling
• prioriterer indenfor de afsatte rammer
• formidler, vejleder og sparrer
• har et organisationsperspektiv
• deltager i fortsat kompetenceudvikling
• er udviklingsorienteret
• har mod til at understøtte kreative og innovative processer
• deltager i relevante lokale, nationale og internationale netværk både fysisk og online
• holder sig fagligt ajour ved at opsøge ny forskningsbaseret viden
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Organiseringen af PLC på Fjerritslev Skole
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Sammenhæng mellem team, ledelse og PLC

•Ledelsen beskriver
forventningerne i forhold
til det kommende skoleår
med udgangspunkt i
skoleudviklingsplanen

Ledelsen

Ledelse + PLC
•Mål og indsatser drøftes
og tilrettelægges i
samarbejde med PLC

•Afdelingslederne drøfter
indsatser med "egne"
teamfacilitatorer
•Processer og lederens
deltagelse i teammøder
aftales

Ledelse og
teamfacilitatorer
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