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Når man kører frem mod det ganske store 

bygningskompleks fornemmes straks, at her 

er noget på spil, man vil noget mere, og ind-

gangspartiet toner rent ud – Kolding Kom-

mune Pædagogisk Center – stort og stålsat 

toner navnet frem.

Man er ikke i tvivl om, hvor man er, og man 

bliver også til det aftalte tidspunkt mødt af 

en – skal det vise sig – tydeligvis meget enga-

geret, initiativrig og imødekommende Camilla 

Johansen, leder af Pædagogisk Center og læ-

ringscenterkonsulent. Vi er klar til interviewet.

To plus to er fem

• Er det ikke er en stor opgave at være både 

leder og læringskonsulent?

- Egentlig ikke. Det giver rigtig god me-

ning, fordi man i den grad har "ngrene nede 

i materien, men det kræver, at man er bevidst 

om opgavernes karakter og uddelegerer til 

medarbejderne – det er en vigtig balance-

gang, svarer Camilla Johansen.

• Hvem uddelegerer man så til?

- Jeg er så heldig at have et rigtig godt 

personale. Jeg har en række forskellige pæ-

dagogiske konsulenter, som er meget udfa-

rende og i direkte kontakt med skolerne, og 

en stor gruppe teknisk personale, som blandt 

andet arbejder med det nye Cicero-system og 

meget andet, samt en tredje gruppe – vejle-

dere – som eksempelvis naturvejledere eller 

en ”skatmester”.

- ”Skatkammeret” er en særlig afdeling på 

Pædagogisk Center med alverdens frembrin-

gelser, som kan hentes og anvendes af sko-

lerne til projekter og kreative undervisnings-

forløb. Vi har en stor vifte af kompetencer i 

Pædagogisk Center, og det er vores styrke, at 

mange forskellige fag og uddannelser er i spil.

- Da vi ikke kun er læreruddannede, bliver 

vi udfordret, og det beriger i den grad hele 

miljøet i Pædagogisk Center. Billedlig talt kan 

man sige, at to plus to nu ikke mere kun er 

"re, men fem! 

En forandringsproces

• Det er en kendt sag, at velfungerende pæ-

dagogiske centre for år tilbage blev nedlagt, 

men ikke her i Kolding? 

- Vi har været igennem en forandringspro-

ces fra en pædagogisk central til et pædago-

gisk center. Det vil sige fra først og fremmest 

at være en ”materialesamling” til at være en 

faciliterende udviklingsafdeling. Det er vigtigt.

- Vi har set mulighederne for at under-

støtte de udviklingstendenser, der har vist sig 

i kommunens mange institutioner. Derfor har 

vi været skarpe på, hvordan kerneopgaven 

har forandret sig, og det har været en hård 

proces at gå fra at være en materialehåndte-

rende til en meget pågående og udviklingsori-

enteret organisation.

Central, fælles kompetenceudvikling
Interview med Camilla Johansen, Kolding Kommune, om at have et overordnet kommunalt Pædagogisk Center.
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Når man kommer til det 

kommunale bygnings-

kompleks i Kolding er 

man ikke i tvivl; her er 

noget på spil, indgangs-

partiet toner rent ud – 

Pædagogisk Center – stort 

og stålsat toner navnet 

frem.
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fælles kompetenceudvikling
Interview med Camilla Johansen, Kolding Kommune, om at have et overordnet kommunalt Pædagogisk Center.

- Mine konsulenter er i dag meget 

mere ude på skolerne, sætter sig selv på 

spil. Pædagogisk Center er fællesbasen 

til re$eksion og styrkelse af fællesskabs-

følelsen.

• Hvordan med det overordnede; 

politikere, forvaltning, ledelse?

- Jeg har haft et fantastisk samarbej-

de med skolechefen, som har set vigtig-

heden for skolevæsenet i opbygning af 

den kapacitet, som Pædagogisk Center 

er en brik af. 

- Forvaltningskonsulenterne i kom-

munen har en anden rolle, og så har 

vi endelig alle vore netværk, som er en 

vigtig del af kapacitetsopbygningen i 

Kolding Kommunes skolevæsen – og 

alle er væsentlige i ”styringen” af sko-

levæsenet. 

Fine faciliteter

- Hvad angår samarbejdet med politi-

kerne, har vi på grund af de meget klare 

aftaler om de enkeltes roller et super-

godt samarbejde. De er nysgerrige på 

udviklingstendenserne og på, hvad den 

moderne skole er for en størrelse.

- De bakker op om det, vi sætter i 

værk. Jeg er ikke direkte i kontakt med 

politikerne, men altid klar til dialogen, 

og de kommer her. De er interesserede i 

Pædagogisk Center.

• Har I kursustilbud?

- Rigtig mange. Hele kommunen er 

med i det store program for læringsle-

delse, alle skoler deltager, og hermed 

har vi alle opnået kompetenceudvikling 

og fået et løft. Det giver os – Pædago-

gisk Center – lidt spillerum. Vi driver nu 

kompetenceudviklingen på den måde, 

at vi inviterer lærere og elever herind.

• Altså et skifte væk fra de klassiske 

”småkurser”?

- Ja, præcis. Vi ser på undervisnings-

situationen, og i samspil med vore kon-

sulenter, som blandt andet underviser 

eleverne, udvikler vi i dialog nye måder 

eller ændrer undervisningsmønstre. Læ-

rerne bliver re$ekterende over undervis-

nings- og læringssituationen.

- Hertil har vi så vore "ne faciliteter 

på Pædagogisk Center, som vi tager i 

anvendelse. Det er eksempelvis PIL, Pæ-

Læringskonsulent Camilla Johansen foran døren til Pædagogisk Center, hvor hun 

fortæller om centrets opbygning, funktion som faciliterende udviklingsafdeling og 

dets tilbud til kommunens skoler.


