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Formålet med PLC-guiden er, at vejlede og inspirere skolerne til at omsætte budgetrapport 
2016 og bekendtgørelsen til handlinger i den pædagogiske praksis.

I PLC-guiden kan du bl.a. læse om PLC’s funktioner og opgaver samt få et overblik over spe-
cifikke tiltag i Aalborg Skolevæsen, der understøtter elevernes læring og trivsel. PLC-gui-
den ligger også digitalt på www.nogetathavedeti.dk.

God læse- og arbejdslyst!

Kristina Østergaard Kristoffersen 
Læringschef

Merete Haugaard Jensen
Sektorleder

Forord

Pædagogisk Læringscenter (PLC) bliver i fremtiden omdrejningspunktet for den pæda-
gogiske udvikling på skolerne, og i Skoleudvalgets budgetrapport 2016 bliver en række 
initiativer vedtaget med henblik på at skabe de centrale rammer for de pædagogiske læ-
ringscentre. 

I budgetrapporten fremgår det bla., at der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik 
på, at der udarbejdes prototyper for PLC og de faglige vejledere. Derudover skal ledelsen 
drøfte en videregivelse af ledelsesopgaver til vejlederne. Endelig foretages der en analyse 
og udarbejdelse af mulige samarbejdsmuligheder eller direkte sammenlægninger af PLC 
og folkebibliotekerne

Skolerne opfordres til at arbejde med prototypebeskrivelser, der har fokus på det organisa-
toriske samspil mellem skolens PLC og kompetencecenter, samt hvordan kompetencerne 
fra skolens PLC gøres tilgængelige for samtlige medarbejdere på tværs af team og afde-
linger. 

Resultaterne af prototypebeskrivelserne vil resultere i et mindre antal scenariebeskrivel-
ser, der kan inspirere skolerne på tværs i deres videreudvikling af PLC.     
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PLC’s opgave

PLC’s vigtigste opgave er at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og 
varieret skoledag med en evidens- og forskningsbaseret tilgang og dermed nå skole-
reformens tre overordnede mål;

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige re-

sultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis.

PLC-teamet og skolens ledelse har desuden en aktiv rolle i at omsætte den fælles 
vision Noget at have det i, så vi når målene;
1. Alle skal se, de bliver dygtigere hver dag
2. Alle har mod til at deltage i verden
3. Alle har en ven
4. Undervisningen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
5. Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion

PLC skal tænkes som en fleksibel funktion, der er synlig både digitalt og fysisk flere 
steder på skolen.

Folkeskoleloven 

§ 19. 
De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. 
Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden 
efter § 3, stk. 6, og som hjemtages af eleverne til eget brug.

Stk. 2. 
Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter 
er en del af skoles virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogisk 
læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder 
også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.

Stk. 3. 
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske læringscen-
tres formål og funktion.
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Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og rammer 
og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket omfang 
følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets opgaver:

•	 Understøtte	organisering	og	tilrettelæggelse	af	en	længere	og	mere	varieret	sko-
ledag.

•	 Understøtte	samarbejdet	med	idræts-,	kultur-	og	foreningslivet
•	 Koordinere	og	samle	dokumentation

I medfør af § 19, stk. 3 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 
2014, fastsættes:

Formål
§ 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og vari-
eret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne 
samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser 
og læringsresultater.

Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at
•	 Understøtte	skoleudviklingsinitiativer	i	samspil	med	ledelsen
•	 Formidle	kulturtilbud	til	børn	og	unge,
•	 sætte	forskningsbaseret	viden	om	læring	i	spil	på	skolen
•	 Understøtte	samarbejdet	mellem	skolens	ressourcepersoner

Opgaver
§ 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter:

1)  Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlæg-

ning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter 
med udgangspunkt i navnlig:

Aktuelle indsatsområder på skolen,
•	 Digitale	medier
•	 Pædagogisk	praksis	og	læring
•	 Samarbejdet	med	eksterne	parter	om	læring,	udvikling	og	trivsel
•	 Nyeste	viden	om	målstyret	undervisning,	læringsaktiviteter	og	evaluering

Bekendtgørelse om folkeskolens 
pædagogiske læringscentre

I skoleåret 2014/2015 har skolernes PLC-team og ledelsesrepræsentan-
ter været samlet fire gange for at sætte fokus på indholdet i den nye 
bekendtgørelse om pædagogiske læringscentre. Det har været en spæn-
dende proces, som har sat skub i organiseringen af skolernes PLC’er.

Vi ser frem til et skoleår, hvor skolernes PLC-team i højere grad skal være 
med til at igangsætte og understøtte skolens udviklingsinitiativer og ind-
satser. PLC-teamet er nemlig en central medspiller for skolens ledelse, 
når forskellige projekter skal implementeres og videreudvikles.

Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start, og vi håber, at PLC-guiden kan 
hjælpe alle skolerne godt i gang. Vi ser frem til et godt og produktivt sam-
arbejde i det kommende skoleår!

Merete Haugaard Jensen, sektorleder
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Ledelsens nye rolle

Skolens ledelse har ifølge bekendtgørelsen fået en mere aktiv og rammesættende 
rolle i PLC-teamet. Det er skolens leder, der sætter retning og træffer beslutninger 
om, hvilke forskellige funktioner og opgaver PLC-teamet skal varetage samt i hvilket 
omfang.

Ledelsesteamet drøfter sammen med PLC, hvilken vej der virker realistisk 
at gå det første år med bekendtgørelsen. Det kan fx være ud fra et frem-
tidsscenarie - en ønsket retning - som ledelsen har udpeget, men som 
medlemmerne af PLC med hver deres funktion kan være med til at skabe 
og udvikle. Det er vigtigt, at ledelsen igangsætter processen og følger op 
på den. Det er vigtigt at huske på, at det første år skal flere nye medlem-
mer af PLC-teamet finde deres egne ben i konstruktionen og funktionen 
som vejleder. Vi i ledelsen er derfor klar over, at der foruden udviklende 
møder også holdes møder, hvor der bliver plads til refleksive samtaler, og 
hvor de enkelte medlemmer af PLC kan sparre med hinanden. I forhold til 
fælles møder eller pædagogiske temamøder, vil PLC igen være en vigtig 
platform, dels til at understøtte mødernes afvikling, men også i forhold 
til at kunne bidrage med ny faglig viden (forskning mv.). I disse tilfælde 
bruger ledelsen PLC som facilitator.

René Henriksen, skoleleder - Svenstrup Skole
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PLC-teamets funktioner

Det pædagogiske personale

PLC inspirerer og understøtter det pædagogiske personales fokus på elevernes læ-
reprocesser og læringsresultater gennem didaktisk vejledning fx:
•	 Forenklede	Fælles	Mål	og	målstyret	undervisning
•	 Understøttende	undervisning

Understøtter samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner fx:
•	 Fagudvalgsformænd
•	 AKT-lærer
•	 PPR
•	 DSA-koordinator
•	 Sundhedsplejersken
•	 Kulturkoordinator
•	 International	koordinator

PLC sætter forskningsbaseret viden om læring og undervisning i spil på skolen og videre-
formidler den viden til ledelse og det pædagogiske personale.

Vidensformidler til fagteams.
Vidensformidler om fx:
•	 Læringsmålstyret	undervisning
•	 Sundhed,	motion	og	bevægelse
•	 Ny	pædagogisk	praksis

De pædagogiske læringscentre bliver skolens fælles fundament for læring og udvikling og 
vil fremadrettet varetage forskellige centrale funktioner ift. elever, det pædagogiske perso-
nale og skolen. Det er PLC-teamets medlemmer, der med deres forskellige kompetencer, 
løfter den samlede opgave.

Eleverne

PLC fremmer og understøtter elevernes læring og trivsel ved at etablere fællesska-
ber, skabe en motiverende og varieret skoledag samt formidle kulturtilbud til børn 
og unge.

•	 Nye	måder	at	lære	på
•	 Anvendelsesorienteret,	eksperimenterende	og	problemløsende	undervisning
•	 Medskabende	læring
•	 Fleksible	læringsmiljøer
•	 Projektopgaven
•	 Den	åbne	skole
•	 Kulturformidling	
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I Aalborg Kommune understøttes PLC-teamets funktioner 
centralt på følgende måder

It-fyrtårne
•	 Vejledning	i	pæd.	it
•	 Workshops
•	 Digital	buffet

I Aalborg Kommune understøttes 
skolernes PLC-teams på følgende 
måder:

Målpil for skolevæsenet 2015-2018

Visionens mål
•	 Strategi	for	implementering	af	visionens	mål

Netværk 
•	 PLCs	ledelsesrepræsentanter
•	 Læringsvejledere
•	 Læsevejledere
•	 Inklusionsvejledere
•	 Matematikvejledere
•	 Naturfagsvejledere
•	 Engelskvejledere
•	 SSP	og	trivsel
•	 Pæd.	it-vejledere
•	 Specialundervisningslærerne
•	 Børnehaveklasseledere
•	 Skolebibliotekarerne
•	 Idræt	og	bevægelse
•	 Dansk	som	andetsprog	(DSA)
•	 To-kulturelle	og	modtageklasser

I Aalborg Kommune understøttes det 
pædagogiske personale på 
følgende måder:

Læringssamtaler
•	 Feedback
•	 Læringsprogression
•	 Microteaching/aktionslæring

Videndeling
•	 Fagboxen.dk
•	 Vidensproduktion
•	 Prøvehandlinger
•	 Prototyper

Målstyret undervisning
•	 Planlægningsværktøjet

Playmakere
•	 Kulturplaymaker
•	 Erhvervsplaymaker
•	 Idrætsplaymaker

Idræt og bevægelse
•	 Bevægelseskatalog
•	 KRAM-bilen	mm.

Test og prøver
•	 9.	klasses	prøverne
•	 Nationale	test
•	 Diagnosticerende	test

I Aalborg Kommune understøttes 
elevernes læring og trivsel med 
følgende tilbud:

Aalborg Bibliotekerne fx:
•	 Ordkraft
•	 Sprogfitness
•	 Biblioteksorienteringer	ift.	fag
•	 Digital	Dannelse

Skoletjenesten fx:
•	 Klassebesøg	på	undervisningssteder
•	 Naturvidenskabsfestival
•	 Grønt	flag
•	 Udeskoler,	haver	til	maver

Aalborg Kulturskole fx
•	 Skolekor
•	 Skolekoncerter
•	 Understøttende	undervisning

Ung Aalborg fx
•	 Understøttende	undervisning
•	 Talenthold
•	 Temadage
•	 Valgfag
•	 Ung	til	ung

Den internationale dimension fx
•	 eTwinning
•	 Udenlandske	gæstelærere
•	 School	Education	Gateway
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PLC Useletter
Nyhedsbrev

Konsulenterne fra ‘Læring og Pædagogik understøtter arbejdet 
med udviklingen af PLC fx
•	 Forandringsprocesser
•	 Implementeringsprocesser
•	 Skoleudvikling
•	 Evalueringskultur

Det er tirsdag morgen. Marianne, der er skolens læsevejleder, skal i dag mø-
des med to teams på PLC. Thomas og Anna, som underviser i dansk i 8. klas-
se, kommer som de første ind på PLC. De har på læsekonferencen aftalt et 
opfølgende møde. I samtalen bliver det klart, at de med fordel kan satse på 
to tiltag. Enkelte elever skal arbejde på at udvikle deres læsehastighed.  Efter 
en drøftelse aftaler de at samle elevgruppen i et tidsrum, hvor klassen har 
”Læsebånd” til en introduktion af ”5 -5 -5” modellen De vil også arbejde med 
et forløb, hvor der er fokus på læsning og skrivning i genrer. Det vil give god 
mening at sætte fokus på argumenterende tekster. Marianne vil udarbejde 
et oplæg, der giver eleverne viden om brugen af genren i forskellige kontek-
ster, mål og kriterier for arbejdet.  De aftaler at skrives ved inden opstarten 
af tiltagene. Efter mødet med de to kolleger går Marianne til det ugentlige 
PLC-møde, hvor der er mulighed for afstemning af opgaverne.

Agnete Schlichtkrull, læsevejleder - Vesterkærets Skole
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Anbefalinger

•	 PLC	sætter	forskningsbaseret	viden	om	læring	i	spil	på	skolen	på	forskellige	må-
der	fx
- Deltager i klassekonferencer, fagteammøder, afdelings-, årgangs- og klasse-

teammøder
-	 Videndeler	på	fx	opslagstavler,	blog,	website	og	konferencer
- Teachmeet til fællesmøder
- 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 lokalsam-

fundet 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

I kan koordinere skolens interne og eksterne aktiviteter i et digitalt årshjul på fx 
www.plandisc.com 
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Der er ikke megen biblioteks-tysthed over PLC. OB er på visit og har travlt 
ved selvbetjeningpc’en. Hvordan er det nu? Gul knap når man afleverer, 
eller er det den røde? Materialerne bliver bippet, og eleverne skynder sig 
hen i ”hulen”, hvor de retter opmærksomheden mod skolebibliotekaren.

Hulen genlyder snart af musik, sang og bevægelse. En alfabetsang! – PLC 
har efter aftale med børnehaveklasselæreren fundet materialer om bog-
staver frem og understøtter nu det undervisningsforløb, 0B for tiden har 
gang i. Skolebibliotekaren leger i dag med eleverne. Der formes bogstaver 
med hænder og krop, der gættes enderim, der tales i rytmekor. Dagens 
aktivitet ender med en præsentation af alfabetbøger, - som ivrigt lånes 
med hjem.

Atter travlhed ved selvbetjeningspc’erne. Eleverne finder navn og får ud 
over alfabetbøger lånt materialer fra LæseLet-krybberne. Med udgangs-
punkt i skolens læsepolitik - og efter aftale med børnehaveklasselederen 
- SKAL hvert barn have en Læs-let bog med hjem; en understregning af 
læsningens essentielle betydning i et læringsperspektiv.

Terkel Jessen Jensen, skolebibliotekar
Tofthøjskolen
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PLC-teamets opgaver

•	 Den	internationale	dimension

Samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel
•	 Den	åbne	skole
•	 Erhvervs-	og	kulturlivet
•	 Foreningslivet
•	 Lokalsamfundet
•	 Park	og	kultur	-	Naturvejledere	

Aktuelle indsatsområder på skolerne
•	 Lokalt	fx
	 •		Udeskoler
	 •		Kompetenceløft	i	idræt	og	bevægelse
•	 Kommunale	fx
	 •		Visionen
	 •		Videndeling
	 •		Læringsfællesskaber
	 •		Læringssamtaler
	 •		Læringsplatformen
•			Nationale	fx
	 •		Forenklede	Fælles	Mål
	 •		Læringsmålstyret	undervisning
	 •		Nationale	test

Digitale medier
•	 Vurdering	af	digitale	læremidler
•	 It-	og	digitaliseringsstrategien	
•	 1:1	indsats
•	 Mediepatruljer
•	 Vejledning	og	kurser
•	 Teknisk	support
•	 Læringsplatformen

I henhold til bekendtgørelsen skal PLC varetage nedenstående hovedopgaver:

Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer på baggrund af Fæl-
les Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter

Begrebet	 læringsressourcer	 er	 en	 samlet	 betegnelse	 for	 alle	 de	 redskaber,	 der	 kan	 un-
derstøtte	og	fremme	en	læreproces.	Læringsressourcer	kan	fx	være	tablets,	fagportaler,	
fysiske og digitale bøger, mikroskoper og apps.

Med udgangspunkt i Fælles Mål understøtter PLC det pædagogiske personales planlæg-
ning, gennemførelse og evaluering af undervisningen og pædagogiske aktiviteter med ud-
gangspunkt i navnligt skolens aktuelle indsatsområder, digitale medier, pædagogiske prak-
sis og læring, samarbejde med eksterne parter og omsætning af nyeste viden om målstyret 
undervisning, læringsaktiviteter og evaluering.

Eksempler på PLC-teamets opgaver

Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering
•	 Understøttende	undervisning
•	 Små	kurser,	læsestøttende	undervisning,	indsatser
•	 Læringsplatformen
•	 Læringssamtaler
•	 Nationale	Test,	diagnosticerende	test	og	og	andre	typer	af	kvalitative	data

Pædagogisk praksis og læring
•	 Forenklede	Fælles	Mål	og	målstyret	undervisning
•	 Læringssamtaler	-	indsats	og	en	del	af	den	daglige	praksis
•	 Microteaching
•	 Trivsel
•	 Tværfaglighed
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BANG BUMP.… ved et uheld taber Mikkel fra 4. klasse sin computer på 
gulvet. Han bliver, af sin lærer, sendt op til Lars, som er skolens IT-mand. 
Lars hjælper Mikkel og får batteriet sat fast på computeren igen.

Lars har mange opgaver som skolens IT-mand. Han har fast plads på sko-
lens pædagogiske læringscenter, hvor det er muligt for skolens medar-
bejdere og elever at komme forbi med ad hoc problemer. 

Efter ti-pausen skal Lars forbi 9. klasse, som er i gang med et projekt om 
iværksætteri og arbejder derfor med hjemmeside-design. Lars er med i 
hele forløbet og bistår med undervisning og hjælper eleverne med ideer 
til hjemmesidens opsætning. Undervejs i forløbet har Lars desuden un-
dervist eleverne i web-etik.

Over middag skal Lars besøge indskolingsteamet for at vise dem nogle 
nye apps, som kunne være relevante for dem. Inden mødet har Lars talt 
med skolens læsevejleder, som også sidder i PLC-teamet, omkring de nye 
apps, som kan træne fonologisk opmærksomhed hos indskolingsbørne-
ne. På mødet testes appsene af lærerne, og der aftales, at de nye apps 
skal rulles ud på børnenes Ipads via Lightspeed til den kommende uges 
dansklektioner.

Da det bliver eftermiddag, har skolens ledelse sendt nogle dokumenter, 
som skal lægges på skoleporten. Derfor slutter Lars’ dag med en opdate-
ring af skolens hjemmeside og Facebookside.

Mads Villadsen, it-vejleder - Løvvangskolen
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PLC-teamets opbygning

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

PLC-teamet kan bestå af skolens ledelsesrepræsentant og vejledere, der i et samspil med 
skolens øvrige ressourcepersoner, omsætter bekendtgørelsens indhold til handlinger i 
praksis. 

Sammensætningen af PLC-teamet kan være forskellig fra skole til skole, og det er skolens 
leder, der træffer beslutning om den aktuelle sammensætning i forhold til de konkrete op-
gaver PLC-teamet skal løse på den enkelte skole.
PLC-teamets sammensætning kunne eksempelvis være:
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Dansklærerne på 4. årgangsteam kommer ind ad døren til PLC, hvor de 
finder skolens læringsvejleder, der har gjort klar til det aftalte møde om 
arbejdet med danskteamets årsplan. Læringsvejlederen og teamet af 
dansklærere har tidligere afholdt et møde, hvor læringsvejlederen har 
givet inspiration og vejledning i forhold til at praktisere læringsmålstyret 
undervisning med udgangspunkt i UVM’s årsplanskabelon. Her fik teamet 
vejledning i forhold til at tage udgangspunkt i FFM i deres planlægning af 
året, ligesom læringsvejlederen også kom med inspiration til materiale-
valg, så der blev en dialektik mellem målene og det danskfaglige indhold. 

I dag skal teamet have sparring til den konkrete planlægning af et udvalgt 
forløb på årsplanen. Her skal læringsvejlederen vejlede dansklærerne i at 
formulere tydelige læringsmål for det konkrete forløb samt at få opstil-
let kriterier for målopfyldelse. Læringsvejlederen taler også med lærerne 
om, hvordan de formulerede læringsmål for forløbet gøres tydelige og 
synlige for eleverne

Inden 4. årgangsteam forlader PLC, har de lavet en ny aftale med læ-
ringsvejlederen, idet teamet ønsker inspiration til deres arbejde med eva-
luering som en integreret del af deres daglige praksis. 

Mette Hove, læringsvejleder - Vejgaard Østre Skole
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Ledelsen sætter retning for skolens pædagogiske og faglige udvikling, og
PLC-teamet understøtter denne. 

PLC-teamets opbygning
•	 Hvilke	vejledningskompetencer	er	relevante?
•	 Hvem	består	PLC-teamet	af?
•	 Hvilke	øvrige	ressourcepersoner?
•	 PLC	og	kompetencecentret	sammenlægges	med	henblik	på	en	fælles	opgaveløs-

ning

PLC-teamets funktioner
•	 Ledelsen	italesætter	vejledernes	rolle	og	funktioner	med	udgangspunkt	i	de	kom-

munalt besluttede funktionsbeskrivelser
•	 Ledelsen	rammesætter	vejledernes	deltagelse	i	fx	klassekonferencer,	teammøder	

og fagteammøder

Synliggørelse af det nye PLC
•	 Nyindretning
•	 Forskellige	zoner
•	 Tilgængelighed	fx	åbnings-	og	træffetider

PLC-teamets møderække og -typer
•	 Mødernes	indhold?
•	 Hvem	deltager	i	møderne?
•	 Mødernes	hyppighed	og	varighed?
•	 Prioritering	af	tid	til	møderne

Mindre skoler kan indgå i et samarbejde eller koble sig på en større skole.
PLC’s ledelsesrepræsentanter mødes til erfaringsudveksling og videndeling.
 

Anbefalinger til ledelsen
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Ud fra et lederperspektiv arbejder jeg for, at
•	 fremtidens	PLC	skal	afspejle	skolens	pædagogiske	vision
•	 ledelsen	og	PLC	i	et	tæt	samarbejde	udarbejder	et	årshjul,	hvor	skolens	

vision, målsætninger og indsatsområder synliggøres og struktureres i 
forskellige fora som fagteam, afdelingsteam, fagkonferencer, inspira-
tionsmesser etc., hvor ressourcemedarbejderne fra PLC er tovholdere

•	 alle	skolens	ressourcepersoner	samles	i	PLC	–	for	at	kunne	optimere,	
kvalificere og koordinere skolens indsatser, og det forudsætter at sko-
lens kompetencecenter bliver en integreret del af PLC

•	 PLC	formidler	og	binder	sammen	gennem	videndeling	–	både	internt	
og eksternt

•	 vejledning	af	elever,	pædagogisk	personale	bliver	en	bærende	funkti-
on i skolens PLC

•	 PLC	ikke	kun	fysisk	er	ét	sted	på	skolen	–	skolens	læringscenter	skal	
være synligt på hele skolen

•	 PLC	skal	være	synlig	på	mange	måder	-	også	digitalt,	så	det	altid	er	
muligt at finde information og viden om eks. ressourcepersoner, ind-
sats- og fokusområder etc.

•	 PLC	skal	kunne	understøtte	den	pædagogiske	og	faglige	ledelse,	ved	
at ressourcepersonerne - som eksperter - besidder en særlig viden.

Gitte Scheuer Andersen, afdelingsleder
Vodskov Skole
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PLCs samarbejdspartnere

PLC-teamet samarbejder med forskellige eksterne partnere, der kan bidrage til den 
fælles opgaveløsning. Denne figur er et eksempel på mulige samarbejdspartnere:
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Samarbejde 
med eksterne partnere
PLC-teamet koordinerer skolens samarbejde med mange forskellige eksterne part-
nere. Aktiviteter ligger på playtool.dk, hvorfra PLC-teamet løbende plukker relevante 
tilbud,	som	kan	bruges	i	undervisningen.	Aalborg	Bibliotekerne	har	fx	skræddersyede	
forløb, som den enkelte skole kan deltage i på folkebiblioteket. Indskolingen booker 
måske et forløb om sprogfitness, hvor lærerne også får idéer med hjem til fysiske lege 
med sproget i fokus. Mellemtrinets lærere booker en biblioteksorientering med inspi-
ration til fritidslæsning eller de ældste elever får et indspark til projektskrivning. Aal-
borg	Bibliotekerne	lægger	også	aktuelle	tilbud	på	PLC’s	konference.	Når	biblioteket	
holder	Danmarks	Største	Klassefest,	hvor	de	ældste	elever	inviteres	ind	på	Hovedbib-
lioteket	sørger	PLC	for	at	plakater	og	flyers	spredes	til	skolens	elever.	Hvis	skolerne	
mangler	læringsforløb	i	digital	dannelse	udvikler	Aalborg	Bibliotekerne	et	forløb,	som	
efterfølgende kan genbruges af andre skoler i kommunen.

Fremtidsscenarie:
Aalborg	Bibliotekerne	og	folkeskolerne	har	rigtig	mange	snitflader	og	laver	formelle	
partnerskaber f.eks. om børns fritidslæsning, da læseglæden og læsekompetencer-
ne danner grundlag for indlæringen i alle fag. Folkebiblioteket og skolen kan indgå 
samarbejde om indkøb af fysisk og digital skønlitteratur, ligesom fælles indkøb af di-
gitale	licenser	kan	være	en	mulighed.	Aalborg	Kommunes	Skoler	går	sammen		med	
Aalborg	Bibliotekerne	om	at	finansiere	en	folkebibliotekar,	der	specifikt	arbejder	med	
at	servicere	skoleelever	og	lærere	ligesom	Aalborg	Bibliotekerne	inddrager	skolerne	
i biblioteksudviklingen.

Maria Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne
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2 
Afklaring af PLC-teamets funktioner, opgaver og indbyrdes samarbejdsrelati-
oner
Årshjulets aktiviteter sættes i gang. PLC-teamet udarbejder en målpil for lokale, kom-
munale og nationale skoleudviklingsaktiviteter

3
PLC-teamet indarbejder lokale, kommunale og nationale skoleudviklingsinitia-
tiver
PLC-teamet udarbejder et årshjul med skolens interne og eksterne aktiviteter. 

1
Etablering af PLC-team i forbindelse med skolernes fagfordeling.
Ledelsen sætter retning for PLC-teamets funktioner og opgaver, og der udarbejdes 
en plan for mødeaktivitet

PLC-teamets procespil

1
Etablering af PLC-team i forbindelse med skolernes fagfordeling.
Ledelsen sætter retning for PLC-teamets funktioner og opgaver, og der udarbejdes 
en plan for mødeaktivitet

4
Indtænkning af øvrige interne og eksterne ressourcepersoner
Samarbejdsflader afklares med henblik på fælles indsatser, som indarbejdes i årshju-
let

5
Evaluering af PLC-teamets arbejde og opgaveløsning
Videreudvikling af kommende handlinger for PLC-teamets funktioner og opgaver



21

PLC-teamets målpil
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Hvordan organiserer I jeres PLC?

I visionen Noget at have det i er mål fem:  

Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion.

Tegn på at vi når dette mål er, at vi arbejder med prøvehandlinger og prototyper samt vi-
dendeler	digitalt.	Organiseringen	af	PLC	kan	også	tænkes	som	en	prototype.	
•	 Til	at	beskrive	prototypen	kan	følgende	anvendes:
	 •		Prototypeskabelon
	 •		Målpil
	 •		Billeder	og	video
	 •		Grafisk	facilitering

I kan dele jeres prototyper ved at sende en mail til aema-skole@aalborg.dk, som herefter 
deler	dem	på	Fagboxen.dk.

Se	eksempler	på	andre	prototyper	på	Fagboxen.dk.

 
PLC-guiden er udarbejdet i foråret 2015 af PLC-arbejdsgruppen bestående af; 

Gitte	Scheuer	Andersen,	afdelingsleder
Rene	Nieve	Henriksen,	skoleleder
Maria	Sjøblom,	Aalborg	Bibliotekerne
Mads Villadsen, pæd. it-vejleder
Agnete Schlichtkrull, læsevejleder 
Mette	Hove,	læringsvejleder
Terkel Jessen Jensen, skolebibliotekar
Lene Thorhauge, pædagogisk konsulent
Anja Emilie Madsen, Pæd. it-konsulent
Merete	Haugaard	Jensen,	sektorleder
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