Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og
Pædagogiske læringscentre
Indsatsområde ved ansøgningsterminen 1. november 2018:

Det pædagogiske læringscenters arbejde med læselyst på mellemtrinnet i et dannelsesperspektiv.

Baggrund

Formål

En række undersøgelser peger på problemer med læsning
på mellemtrinnet og erfaringsmæssigt ved vi, at elevernes
læselyst er dalende fra mellemtrinnet. Problematikken er
stærkest for drenge, men gælder også piger.

Indsatsområdets formål er at konkretisere, hvordan læringscentret kan påtage sig en central rolle i at styrke elevernes lyst
til læsning på mellemtrinnet. Indsatserne skal have fokus på
pædagogiske aktiviteter i regi af læringscentret, som bidrager
til fritidslæsning som en kilde til udvikling af elevernes sprog og
udsyn.

Ifølge folkeskolelovens § 19 skal det pædagogiske læringscenter stille undervisningsmidler til rådighed for skolens
undervisning, herunder også materialer til elevernes fritidslæsning og yde vejledning i brugen. Denne traditionelle
biblioteksopgave er mange steder blevet klemt i skolernes
fokus på vejledning og didaktisk udvikling, som kom ind
som en ny opgave med bekendtgørelsen om pædagogiske
læringscentre i 2014.
Fritidslæsning af såvel analoge som digitale tekster er en
helt nødvendig del af elevernes læseudvikling og et vigtigt
element i elevernes dannelse. Lystbetonet læsetræning
øger elevernes ord- og begrebsforståelse og styrker elevernes mulighed for at udvikle deres sprog og tilegne sig ny
viden også i den fagdelte undervisning.
Derfor er læsning og læselyst genstandsfelt for dette års
indsatsområde.

Udviklingsprojekterne kan sigte mod samarbejder med lærere
og pædagoger, forældre, frivillige og elever.
Projekterne skal kunne fungere som modeller for andres
udvikling – gerne i et tæt og forpligtende samarbejde med folkebiblioteket. Ved vurdering af ansøgningen vægtes det særligt, om projektet har nyhedsværdi, fremtidsperspektiv samt
praktisk anvendelighed og bredde i forhold til muligheden for
at andre kommuner og skoler kan have glæde af erfaringerne.
Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. november 2018.
Ansøgningsskema, vejledning mv.:
slks.dk/biblioteker/udviklingspuljen/
For yderligere information kontakt den fagligt ansvarlige for
indsatsområdet:
Pernille Skou Brønner Andersen i Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet, tlf. 33 92 53 04
pernille.skou.bronner.andersen@stukuvm.dk

