Pædagogisk Læringscenter (PLC) - Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup
Formål:
Læringscenteret på skolen skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og
varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt
inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og
læringsresultater.
PLC 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

PLC organiseres på følgende måde:
AKT/trivselsambassadør - overvejes

Tosprogsvejleder - på vej

Læringsvejledere

Matematikvejledere

Læsevejledere

Vejlede kolleger ud fra Fælles Mål - planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisning.
Fokus på sproglighed i alle fag.

I samarbejde med ledelsen sætte data fra Program
For Læringsledelse i spil

på skolen
Formidling af inspiration til udvikling af
undervisningen på skolen

Læsevejlederes opgave:
● Give sparring til det pædagogiske personale i forhold til læse-og stavetest, samt
vejlede kolleger angående enkelte elevers læse-stave udvikling
● Arbejde med den røde tråd mellem universer (læsning/faglig læsning/genrearbejde/skriftsprogsområdet)
● Vejlede og kooordinere arbejdet med ordblinde og ITK-klasse, samt tage relevante
test og afholde møder med forældre
● Understøtte lærere/elever i brug af IT-kompenserende værktøjer
● Inspirere og understøtte det pædagogiske personale i valg af materialer, digitale
læremidler og aktiviteter.
● Undervise skolens F-it klasser
● Formidle ny viden og metoder indenfor læseudviklingsområdet
● Deltage ved klassekonferencer og følge op på aftaler herfra
● Formidle viden om læsning på forældremøder på 0., 1., 4. og 7 årgang
● Planlægge og deltage i dansk fagudvalgsmøder
● Iværksætte workshops, oplæg eller læringsforløb til gavn for pædagogisk personale
● Deltage i møder med lokalt og kommunalt PLC, samt læsevejleder-netvæk

Matematikvejlederes opgave:
● Give sparring til det pædagogiske personale i forhold til matematiktest, samt vejlede
kolleger angående enkelte elevers udvikling
● Arbejde med den røde tråd mellem universer
○ Have fokus på indarbejdelse af regnestrategier (indskoling)
○ Have fokus på digital hjælpemidler i matematik (mellemtrin)
○ Have fokus på kommunikation (udskoling)
● Testing af enkelte elever og efterbehandling
● Understøtte undervisning i skoleskak
● Inspirere og understøtte det pædagogiske personale i valg af materialer, digitale
læremidler og aktiviteter
● Deltage ved klassekonferencer og følge op på aftaler herfra
● Iværksætte workshops, oplæg eller læringsforløb til gavn for pædagogisk personale
(Geogebra, Cas programmer, Sheets, notatteknik - “Mine matematik-tanker” mv.)
● Deltage i møder med lokalt og kommunalt PLC, samt matematik-netvæk

Læringsvejlederes rolle:
● Varetage bibliotekets åbningstid og biblioteksundervisning
● Vedligeholde bogsamling og indrette bibliotek med aktiviteter og udstillinger
● Kulturformidling i form af kulturpakker mm.
● Inspirere og understøtte den åbne skole via www.skolenivirkeligheden.dk
● Inspirere og understøtte det pædagogiske personale i valg af materialer, digitale
læremidler og aktiviteter
● Iværksætte workshops, oplæg eller læringsforløb til gavn for pædagogisk personale
● Implementering af læringsplatformen
● Deltage i møder med lokalt og kommunalt PLC, samt bibiliotekar-netvæk

Fælles for alle vejledere i PLC:
● Vejlede pædagogisk personale ud fra Fælles Mål - planlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisning. Fokus på sproglighed i alle fag.
● I samarbejde med ledelsen sætte data fra Program For Læringsledelse i spil på skolen
● Formidling af inspiration til udvikling af undervisningen på skolen

Kommunikationsplan
Er under uadarbejdelse.

