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Børn og Bøgers læsere vil måske kunne hu-

ske, at vi i bladet tidligere har skrevet om og 

besøgt Maike Rubenkamp på hendes tidligere 

arbejdsplads, som var Søndersøskolens PLC i 

Værløse, der ligger i Furesø Kommune.

Maike Rubenkamp var en hovedkraft på 

skolens PLC og var med, da skolen i 2017 blev 

udnævnt til Årets Pædagogiske Læringscenter 

af Kommunernes Forening for Pædagogiske 

Læringscentre.

Den 1. august 2018 skiftede hun til sin nu-

værende stilling i Albertslund, hvor den tidli-

gere PLC-konsulent, Marianne Klöcker, gik på 

pension. 

Vi har besøgt Maike Rubenkamp for at 

høre, hvad hun arbejder med i dag, hvor hun 

er med til at varetage skoleudviklingen i Al-

bertslunds skolevæsen.

Vægter dialog på alle niveauer

Maike Rubenkamp er en travl kvinde med 

mange arbejdsopgaver, hvoraf en er PLC. På 

grund af de forskellige arbejdsopgaver er hun 

ikke kun PLC-konsulent, men skoleudviklings-

konsulent. Hun indleder med at fortælle:

- Det er fantastisk at komme her til Al-

bertslund at arbejde. Det er en kommune, 

hvor man vægter børnelivet højt.

- Jeg er faktisk vokset op i kommunen, og 

har i udskolingsårene gået i skole på Hyldager-

skolen, mine forældre bor her, og nu har jeg 

så professionelt med skolerne at gøre, så da 

jeg begyndte at arbejde her på rådhuset, var 

det faktisk som at komme hjem.

Maike Rubenkamp fortsætter om sit job:

- Jeg har rigtig mange forskelligartede ar-

bejdsopgaver, en af de store lige nu er Aula 

fra KOMBIT og at få lavet en strategi for den 

måde, vi ønsker at anvende Aula på i Alberts-

lund.

- Ligeledes er jeg er tovholder på at få ud-

viklet kommunens digitale investeringsstrate-

gi. Det er store opgaver, som kræver samspil 

med mange aktører, fordi man i Albertslund 

vægter dialog på alle niveauer og i mange 

netværk. 

- Umiddelbart kan det se ud, som om PLC 

ikke fylder så meget i mit arbejde, men alle 

steder, hvor jeg er med, søger jeg efter bedste 

evne at sætte PLC på dagsordenen. Fordi man 

netop via PLC’erne kan skabe rigtig megen 

skoleudvikling.

Ingen skoleudvikling uden PLC

- Det er min kongstanke, at skoleudviklingen 

i kommunen ikke kan foregå, uden at PLC’er-

ne er involveret i arbejdet. Der bør være et 

udbredt og tæt samarbejde mellem PLC-vej-

lederne og skoleledelserne. PLC bør have en 

stor bevågenhed. 

- De kommunale netværk er velfunge-

rende. Mange faggrupper har kommunale 

netværk og mødetid, og samarbejdet vægtes. 

Jeg faciliterer f.eks. møderne med it-vejleder-

ne og møderne med PLC-netværkene. 

Skoleudviklingskonsulent Maike Rubenkamp, Albertslund Kommune, fortæller om sit arbejde og om kommunens skoler og PLC’er.

Af Eiler Jensen

Bred vifte af spændende opgaver

Der er god plads og 

brede gange på rådhuset 

i Albertslund, hvor Børn 

& Bøger mødes med 

kommunens nye skoleud-

viklingskonsulent Maike 

Rubenkamp for at høre 

om den samlede skoleud-

vikling i kommunen.
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- Der foreligger en kommunal beskrivelse 

af netværksstrukturen og forventningerne til 

arbejdet.

- I år har en af opgaverne for netværkene 

været at få udarbejdet rollebeskrivelser for 

vejlederne ude på skolerne, så det er tydeligt, 

hvilke funktioner og arbejdsopgaver de vare-

tager.

- Med PLC-vejlederne holder jeg møde 

8-10 gange årligt, en repræsentant fra folke-

biblioteket er også med i dette netværk, og 

på den måde sikrer vi let adgang til samar-

bejde og udviklingsprojekter om især læselyst 

og læseoplevelse

- Blandt andet drøfter vi hjemkøb af nye 

materialer, ligesom vi taler om, hvilke digitale 

fagportaler, vi skal betjene os af.

- Det er mig, der forhandler på skolernes 

vegne med forlagene om portalabonnemen-

terne, og jeg synes, det er lykkedes for os at få 

nogle gode aftaler i hus. Aftalerne forhandles 

på plads på den måde, at der er fælles abon-

nementer for alle skoler, og disse har typisk en 

løbetid på 1-3 år.

Det store PLC og det lille PLC

- I dagligdagen skelner jeg selv mellem det 

store PLC og det lille PLC, hvor jeg ser lille PLC 

knyttet til det fysiske rum, medens store PLC 

er skolernes vejledere, men ikke nødvendigvis 

er fysisk knyttet til PLC’erne.

- Skolerne er meget forskellige her i kom-

munen, selvom det er et lille skolevæsen med 

$re grundskoler og en specialskole, men lige 

præcis vores fælles møder kan give god inspi-

ration og energi til udvikling.

- Et tema på vores møder er blandt an-

det, hvordan man bedst drøfter udviklingen 

af PLC’erne, og hvordan skolerne bedst får 

brugt vejlederne ude på skolerne.

- Jeg har inviteret de ledelsesansvarlige på 

skolerne til et møde om dette, for at skolerne 

får sat de bedst mulige hold for PLC i skoleud-

vikling, og så vi får endnu større fokus på det 

dannelsesmæssige og læselysten. 

- Jeg skal i foråret også være med til at 

facilitere en dag for alle vejledere og ledelses-

ansvarlige for PLC. 

- Jeg glæder mig til de diskussioner, vi her 

vil etablere og være nysgerrig på, hvordan vi 

får skabt gode rammer, så kommunens skole-

strategi Skole for alle kan foldes ud på bedste 

vis. 

- Der er stor politisk vilje til, at der skal ske 

rigtig meget på skoleområdet. Jeg tænker 

også, det vil være gavnligt for kommunen, 

hvis den blev medlem af Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentre.

Læseinitiativer

- Der beskrives så mange spændende skole-

udviklingsprojekter i Børn & Bøger, at det vil 

være en god inspirator for både politikernes 

og konsulenternes arbejde for et kvalitativt 

fremtidigt skolevæsen her i Albertslund.

- I øvrigt har skolerne tegnet abonnement 

iklingskonsulent Maike Rubenkamp, Albertslund Kommune, fortæller om sit arbejde og om kommunens skoler og PLC’er.
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Maike Rubenkamp fortæl-

ler, at der er stor politisk 

vilje til udvikling af skole-

området, og at det også 

kan være gavnligt for kom-

munen at være medlem af 

Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Læringscen-

tre.


