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PROGRAM
tema :

IMPLEMENTERING AF BEKENDTGØRELSE OM
folkeskolens pædagogiske læri ngscentre

Kl. 9.00

Ankomst, kaffe og croissanter

kl. 9.30

Velkommen til årsmøde
Ved Liselotte Hillestrøm, formand for Kommunernes Skolebiblioteksforening.

Kl. 9.45

Det pædagogiske læringscenter i praksis
Hvordan håndteres kontakten til det omgivende samfund? Hvordan integreres it og
medier? Hvordan understøttes den pædagogiske udvikling på skolen? PLC må 		
gentænke sin rolle og prioritere de nye kerneopgaver. Oplægget giver konkrete
forslag til, hvordan PLC kan leve op til de nye krav i bekendtgørelsen og reformen.
Ved konsulent for pædagogiske læringscentre, IKT og dansk Morten Jensen,
Frederikssund Kommune.

Kl. 10.30

Pause med frugt, forfriskning og udstillingsbesigtigelse

Kl. 11.00

Musiske kulturambassadører i skolen – musikalsk event
Med udgangspunkt i egne musicals for børn og unge, opført i et samarbejde
mellem skole og kulturskole, tager komponisten os med på en spændende
musikalsk færd til ukendte eventyrlande, hvor alle kan rejse med. Musikken er for
alle og rummer alle.
Sangene fortolkes smukt og udtryksfuldt af Louise Boisen, som har haft de bærende
solosange i en lang række opførelser.
Ved komponist og musiker John Skou og vokal Louise Boisen

Kl. 11.45

Frokost

Kl. 12.30

Årets Pædagogiske Læringscenter 2015
Prisoverrækkelse i samarbejde med sponsorer.

Kl. 13.15

Det pædagogiske læringscenter og skoleudviklingen
I oplægget belyses det, hvorledes det pædagogiske læringscenter kan udvikles
som en funktion, der både understøtter pædagogisk praksis og udfordrer hele 		
skolen som organisation. En særlig fokus er rettet mod udvikling af forpligtende
læringsfællesskaber, hvor børn, lærere og pædagoger eksperimenterer i og på
tværs af fag- og aldersgrupper. Herunder en belysning af, hvorledes PLC kan
organiseres, og hvilke former for vejledning og videndeling, der skal udvikles.
Ved lektor Ole Christensen, Professionshøjskolen UCC.

Kl. 14.00

Kaffepause

Kl. 14.15

Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3.Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.
4. Formandens beretning.
5. Orientering om regnskab.
6. Forslag til vedtægtsændring.
Pause til gruppemøder.
7. Debat om formandens beretning, behandling af forslag til vedtægtsændring.
8. Orientering om udpegning af medlemmer til det faglige udvalg.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
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I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET UDDELES PRISEN
ÅRETS PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER 2015
DER ER FORNEMME PRÆMIER TIL DE TRE SKOLER, SOM NÅR FINALEN
MED DERES BUD PÅ TEMAET
IMPLEMENTERING AF BEKENDTGØRELSE OM FOLKESKOLENS PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE
Unikt undervisningsmateriale
Førstepræmien er et klassesæt af Klakx, et helt nyt og udfordrende
undervisningsværktøj. Læringsmaterialet kan bl.a. bruges i fagene
matematik, dansk, engelsk og naturfag fra 1.-9. klasse. Et Klakx-klassesæt
består af to tasker med i alt 1.000 formstøbte ”byggebrikker” i fire former,
fire farver og fire længder. Med brikkerne kan der bygges både småt og
meget stort. Med til Klakx hører et sæt inspirations- og opgavekort, et sæt
3D-Memory og ubegrænset adgang til undervisningsmateriale på Klakx.dk.
Klakx appellerer til mange sanser samtidig, kan anvendes på både simpelt
og avanceret niveau og på tværs af årgange. Det er dermed ideelt til differentieret og understøttende undervisning i den ”nye” skole.
For at vinderskolen kan få det fulde udbytte følger der en tre timers workshop med præmien.
Digital læringsportal og workshop
Den ene andenpræmie er ét års gratis abonnement på Clio Onlines
digitale læringsportal Idrætsfaget.dk. Idrætsfaget er et komplet digitalt
undervisningsmateriale til idræt, der tilbyder årsplaner, undervisningsforløb,
arbejds- og evalueringsværktøjer, aktiviteter og meget mere.
Der er også masser af hjælp at hente til afgangsprøven, bl.a. temaer,
vejledninger til både lærere og elever samt forslag til aktiviteter.
Med præmien følger et klassesæt af professionelle discs, der fx kan
bruges til forløbet om ultimate, samt et besøg af Idrætsfagets redaktør,
der vil afholde en workshop skræddersyet efter skolens ønsker og behov.
Komplet historiesystem
Den anden andenpræmie består af et klassesæt af forlaget Melonis historiesystem til
3.-9. klasse – det vil sige reelt syv klassesæt, ét til hver årgang. Med til klassesættene af historiesystemet Indblik og udsyn følger håndbøger til læreren på hvert
klassetrin. Systemet lægger vægt på kronologi og sammenhængsforståelse.
Igennem levende bøger guides eleverne gennem historien ved hjælp af billeder,
faktabokse og kildetekster. I Lærerens håndbog gives en solid baggrundsviden og
metodiske tips til, hvordan man kan arbejde med elevbøgerne.

Årets Pædagogiske Læringscenter
præsenteres i samarbejde med hovedsponsor
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