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7.b på Gåsetårnskolen i Vordingborg lytter 

opmærksomt fra deres vante pladser i klas-

sen, mens Lena Høyer gennemgår, hvordan 

de bedst muligt gennemskuer, hvorvidt en 

hjemmeside er valid. 

Rammerne for undervisningen er helt gen-

kendelige for klassen på trods af, at det ikke 

er deres lærer, der står foran dem, men i ste-

det den lokale folkebibliotekar.

I dag er det nemlig folkebiblioteket, der 

byder ind i det fælles forløb om multimodali-

tet, som skolen, forankret i PLC, og folkebib-

lioteket har sat i søen.

Kan berige hinanden

Samarbejdet mellem PLC og folkebiblioteker 

fremhæves i lovgrundlaget for det pædago-

giske læringscenter, som "ndes i folkeskole-

lovens § 19, stk. 2: Det pædagogiske lærings-

center er en del af skolens virksomhed og 

samarbejder med folkebiblioteket. 

På samme måde rækker folkebiblioteker-

nes formål ind mod skolen: Folkebiblioteker-

nes formål er at fremme oplysning, uddan-

nelse og kulturel aktivitet.

- Det er helt centralt med et stærkt og 

veletableret samarbejde mellem skole og fol-

kebibliotek, fremhæver biblioteksleder i Vor-

dingborg Erik Thorlund Jepsen og fortsætter:

- De fælles interesser og faglige fællesska-

ber er oplagte, og der er ingen tvivl om, at 

de to ”verdener” kan berige hinanden med 

deres forskellige fagligheder og tilgange.

Netop dette har man med projektet Vej-

ledning i multimodalitet, en kobling mellem 

PLC og folkebibliotek ønsket at undersøge og 

udfordre. 

Med hvilke samarbejder skaber vi bedst 

undervisning, der tilfører noget nyt til elever-

ne? Hvordan sikrer vi os, at besøg i hinandens 

verdener skaber en reel berigelse af under-

visningen, så vi ikke blot erstatter hinandens 

fagområder som dygtige ”vikarer”?

To projektmål

Projektet har haft to mål. Dels skulle der udar-

bejdes undervisningsmateriale i fagene dansk 

og historie, hvis formål er at opkvali"cere ele-

vernes kompetencer udi kritisk at analysere, 

producere og evaluere multimodale tekster.

Samtidig skulle projektet udarbejde en 

model – her endt som syv anbefalinger – for, 

hvordan PLC kan samarbejde med det lokale 

folkebibliotek med et fagdidaktisk sigte med 

henblik på at styrke samarbejder mellem skole 

og andre aktører i lokalsamfundet. 

Projektet er "nansieret af midler fra Kul-

turstyrelsen, indstillet fra Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling.

Tilbage til 7.b, der nu er godt klædt på til 

Når 1 + 1 giver
Den pædagogiske konsulent for pædagogiske læringscentre hos CFU Absalon fortæller om et samarbejdsprojekt mellem PLC og 
folkebibliotekerne.

Af Rikke Egeberg 

Efter gennemgangen af, 

hvordan de bedst muligt 

gennemskuer, hvorvidt 

en hjemmeside er valid, 

arbejder eleverne fra Gå-

setårnskolen koncentreret 

med multimodale tekster.
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at arbejde videre med det multimodale forløb, 

som henholdsvis dansk- og historielærerne 

står for, når det ikke er folkebiblioteket, der 

byder ind.

Forløbet har de planlagt sammen, og den-

ne gang følges det tæt af blandt andet CFU 

Absalon for at høste erfaringer til kommende 

samarbejder mellem de to institutioner.

Kræver fælles forståelse

Med sig i bagagen har både skole og folkebib-

liotek erfaringer med tidligere samarbejder. I 

dette projekt har man grebet det anderledes 

an end vanligt, og lærere og bibliotekarer har 

fra start sammen planlagt mål og indhold. 

Man har søgt fælles viden om modaliteter og 

med hver sin faglige kasket budt ind og kvali-

"ceret forløbet.

På Vordingborg Bibliotek har man god tra-

dition for at udbyde forskellige kurser og for-

løb, som skolerne kan byde ind på. De forløb, 

 giver 3, vinder alle
Den pædagogiske konsulent for pædagogiske læringscentre hos CFU Absalon fortæller om et samarbejdsprojekt mellem PLC og 

der bliver til noget, er en succes, men man er 

optaget af at undersøge, hvordan et endnu 

tættere samarbejde kan etableres.

Ved at skabe samarbejder i nye sammen-

hænge og møder i andre kontekster end for-

ventet hos lærere og eleverne, bliver det mu-

ligt at være mere undersøgende på, hvad der 

virker, og hvor de reelle behov for samarbejde 

opstår: Vi har brug for hinanden – hvordan får 

vi de forskellige fagligheder i spil?

Vi skal lave den bedst mulige undervis-

ning og sikre, at eleverne bibeholder lysten og 

Planlægningen af forløbet 

til arbejdet med multimo-

dale tekster har lærere og 

folkebibliotekarer gen-

nemført i fællesskab – her 

brainstormes indledende. 

(Modelfoto af Kim Matthai 

Leland.)

Multimodale forløb

Projektet Vejledning i multimodalitet, en kobling mellem PLC og folke-

bibliotek har produceret materialer til to multimodale forløb i henholdsvis 

dansk og historie, som blev udgivet på EMU’en og CFU’s hjemmeside i 

løbet af foråret.

En direkte henvisning til alt materialet, som ligger frit tilgængeligt til 

brug for alle, er http://kortlink.dk/umqt.


