
29

Undervisningsministeriet havde sammen med 

en række foreninger, heriblandt Kommuner-

nes Forening for Pædagogiske Læringscentre, 

den 24. og 25. april inviteret til temakonfe-

rencen Det pædagogiske læringscenter som 

krumtap for skolens udvikling.

En succes for en sådan konference kan 

måles på mange parametre, for eksempler på 

deltagerantal, indholdet – ikke mindst! – or-

ganisering og struktur og for den sags skyld, 

om forplejningen er i orden! Børn & Bøgers 

udsendte konkluderer gerne her indlednings-

vis, at succesen igen i år var i hus, det hele 

fungerede.

Med over 150 deltagere i Vejle den 24. 

og godt 200 i København den 25. samt en 

fornem afvikling og en stemning af stor til-

fredshed blandt deltagerne har ministeriets 

temakonferencer efterhånden udviklet sig til 

en særdeles stærk manifestation.

Skudt godt i gang

I indbydelsen hed det: Formålet med konfe-

rencen er, at kommuner og skoler får inspira-

tion til arbejdet med opbygning eller kvalitets-

sikring af det pædagogiske læringscenter som 

krumtap for skolens udvikling og får viden om 

aktuelle indsatsområder for læringscentret. 

Den primære målgruppe var skoleledelser 

og nøglemedarbejdere med tilknytning til det 

pædagogiske læringscenter, forvaltningsmed-

arbejdere, pædagogiske konsulenter og an-

dre relevante repræsentanter.

Der var deltagere til stede fra de forskellige 

områder – ikke mindst den vigtige gruppe af 

skoleledelser. Med den på mange måder #ot-

te og kortfattede bekendtgørelse på PLC-om-

rådet, hvor det står klart, at skoleledelsen står 

helt centralt, var deres tilstedeværelse vigtig.

Dagen blev åbnet af en veloplagt Thomas 

Jensen fra Undervisningsministeriet, som på 

sin helt egen måde $k budt velkommen og 

rammesat dagen. Alle var på plads og klar til 

afvikling af dagens program. 

Først var der to fælles plenumoplæg af 

dels Dorte Andreas, Skolelederforeningen: 

Hvad er det pædagogiske læringscenters fæl-

les opgave(r), og hvordan understøtter ledel-

sen en organisering af læringscentret, som 

sikrer fælles retning?

Dels Thomas Jensen: Hvordan kan vej-

lederne understøtte arbejdet med at skabe 

sammenhæng mellem folkeskolens formål, 

fagets formål og konkrete undervisningsfor-

Skolens krumtap
Undervisningsministeriets temakonference om PLC har efterhånden udviklet sig 
til en stærk manifestation.

Af Kent Poulsen

Konferencen Det pæda-

gogiske læringscenter 

som krumtap for skolens 

udvikling var både øst 

og vest for Storebælt en 

succes med mange frem-

mødte og en stemning 

af stor tilfredshed blandt 

deltagerne.


