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Med udgangspunkt i det for Kolding og Kø-

benhavns kommuners fælles udviklingspro-

jekt SUV, der står for Strategi, Udvikling og 

Vejledning, sætter ledelsen på Gerbrandsko-

len for alvor skub i bekendtgørelsen for pæ-

dagogiske læringscentres intentioner om at se 

PLC som et ledelsesredskab og være et vigtigt 

element i skolens udvikling.

På spørgsmålet om et par hurtige data om 

skolen, fortæller souschef Marie Beklar, at det 

pædagogiske personale er på i alt ca. 50, og 

at skolen har klasser fra 0.-6. klassetrin. Den 

er pt. tre- til fem-sporet og vil ende på fem 

med i alt knap 800 elever.

Her er det relevant at nævne, at skolen 

indgår i et 4-skolesamarbejde på midtamager 

med to tilsvarende basisskoler med klassetrin 

fra 0.-6. og en overbygningsskole; Højdevan-

gens Skole. 4-skoleorganiseringen er et udvik-

lingsprojekt i sig selv, hvor skolerne arbejder 

ud fra en fælles handleplan og er ved at ud-

vikle en fælles IT- og medialieringsstrategi. 

Skal uddanne til hele livet

Men tilbage til Gerbrandskolen, som i sin pro-

"l blandt andet har indskrevet følgende vi-

sion: Høj faglighed og fordybelse, fællesskab 

og tryghed, dialog og samarbejde. 

Marie Beklar uddyber: 

- Det er en skole med mange veje til læ-

ring. Alle skal have lov til at udfolde sig. Læ-

ring er mange ting, og her arbejder vi ud fra 

et meget bredt læringsbegreb. Det betyder 

blandt andet en betoning af den almene dan-

nelse, for skolen skal ikke kun uddanne til er-

hvervslivet, men til hele livet.

- Vi kan se læring i mange forskellige for-

mer og udtryk, herunder den uformelle læ-

ring. Det er blandt andet her, PLC kommer ind 

i billedet.

• Hvem udgør PLC-teamet, er der særlige 

funktioner, fokusområder osv.?

- Blandt andet med udgangspunkt i SUV-

projektet har vi forrige skoleår været igennem 

en spændende udvikling, som for alvor bliver 

sat i gang i skoleåret 2017/2018.

- Efter mus-samtaler og et blik på folk, 

der har vist deres kompetencer i hverdagen, 

er der udpeget et stærkt PLC-team på seks 

vejledere – tre af hvert køn – med hver deres 

styrker og kompetencer.

Over hele skolen i alle fag

Marie Beklar nævner, at SUV-projektet har 

medvirket til, at ledelsen har kunnet tænke 

det fremtidige PLC meget skarpere, også med 

hensyn til de pro"ler, man ønskede på PLC. 

Her skal lige nævnes, at udviklingsprojek-

tets overordnede mål for de deltagende skoler 

er at understøtte udviklingen af vejlednings-

forløb, værktøjer og koncepter, der kvali"ce-

rer elevernes produktion og analyse af multi-

modale udtryk.

Endvidere at støtte lærere og pædagoger 

i udvikling af koncepter for undervisning, der 

i faglige forløb fremmer elevernes innovative 
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Af Kent Poulsen

Gerbrandskolen er en 

skole med mange veje til 

læring, og hvor alle skal 

have lov til at udfolde sig 

– i skolegården byder et 

stort kompas velkommen 

til både lærere, eleverne 

fra 0.-6. klasse og besø-

gende.
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kompetencer, at understøtte det eksperimen-

terende, det nysgerrige, og at skabe en skole-

kultur, som er forsøgslysten.

- Med hensyn til de seks nyudpegede vejle-

dere, som vil udgøre PLC-teamet fremover, er 

de alle opmærksomme på vigtigheden af den 

tværfaglige dimension. De skal med PLC som 

platform kunne udfolde sig over hele skolen 

og i alle fag, fastslår Marie Beklar og fortsæt-

ter:

- De skal så at sige rumme alle de aspekter, 

der er i spil i en læringssituation og ikke kun 

det snævre fag-faglige. Det var en spænden-

de nytænkning, som kom frem under de for-

beredende møder. Det havde vi ikke set som 

ledelse, så det var rigtig "nt.

Kan gøre en forskel

Områderne, teamet dækker som vejledere, er 

håndværk og design, åben skole – herunder 

skoletjenesterne – den internationale dimen-

sion, læsevejledning, hvor alle skal udfordres, 

ikke kun de svageste, matematik, didaktik og 

IT, som ikke er et fag i sig selv, men skal være 

en helt naturlig del af helheden og alle fag.

Marie Beklar fortæller om det forarbejde, 

der har været i lyset af SUV-projektet, hvor 

hun fra ledelsen sammen med de seks ny-

udpegede vejledere havde en hel ekstern ar-

bejdsdag med støtte og oplæg fra kommu-

nens forvaltning:

- Temaerne var mange, eksempelvis hvor-

for man har et PLC. Dertil rigtig meget om 

vejlederrollen, blandt andet det at gå i dialog 

med underviserne, at være opmærksom på 

de mange læringsveje og at være risikovillig i 

forhold til nye veje osv.

- De nye PLC-vejledere kan gøre en forskel 

og give plads til re#eksion. De skal kort sagt 

byde sig til. Det blev også drøftet, hvad der er 

kan-opgaver og skal-opgaver – helt i tråd med 

bekendtgørelsen i øvrigt.

- Vejlederne har udvalgt skal-opgaver, som 

er placeret på de forskellige årgange i et års-

hjul. Det er ikke som i ”gamle dage” blot til-

bud til klasserne om specielle forfattere m.m., 

det er skal-opgaver afstemt med ledelsen.

Fra strategi til udførelse

- PLC er så at sige med til at afprivatisere un-

dervisningen, men der er mange udfordringer 

som eksempelvis #eksibel skemalægning med 

henblik på at indgå i undervisningen, fortæl-

ler Marie Beklar.

- Skoleåret rummer også seks #exuger, 

hvor skemaet er sat ud af kraft. Det er vigtigt, 
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Souschef Marie Beklar for-

tæller, at de seks nye PLC-

vejledere alle er opmærk-

somme på vigtigheden af 

den tværfaglige dimension, 

og at der er lagt op til, at 

de skal gøre en forskel og 

give plads til re"eksion.

SUV-projektet

Læs mere om Københavns og Kolding kommuners fælles udviklingsprojekt 

SUV på Børn & Bøger Blog i indlæg henholdsvis 2.10.2016 og 16.4.2017.


