
 

 

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2015 

Indsatsområde ved ansøgningsterminen 31. oktober 2014 
 
Det pædagogiske læringscenter og et fagligt løft af folkeskolen 

Indledning  
Den nye bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre (tidl. skolebiblioteker) 
udstikker en tydelig retning og ambition for de opgaver og aktiviteter, det pædagogiske 
læringscenter fremover skal have fokus på. Det er selvfølgelig fortsat helt centralt, at der er en 
enhed på den enkelte skole, der kan skabe overblik over og formidle tilgængelige 
læringsressourcer. Desuden har de pædagogiske læringscentre en vigtig understøttende 
opgave i relation til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og 
pædagogiske aktiviteter på baggrund af Fælles Mål. Læringscentret skal bidrage til at fremme 
elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det skal dels ske igennem 
understøttelse og udvikling af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne og dels ved, at 
læringscentret inspirerer og understøtter det undervisende personales fokus på læreprocesser 
og læringsresultater.   

For at kunne nå reformens mål om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, må 
det pædagogiske personale arbejde tættere sammen, og skolens ressourcepersoner får en 
nøglefunktion i forhold til at bringe deres viden i spil til gavn for hele skolens udvikling.  

Kulturministeren lancerede i foråret 2014 en strategi for skolebørns møde med kunst og kultur. 
Strategien skal understøtte, at kulturlivet bliver omfattet af den åbne skoles ambition om 
samarbejde mellem skolen og det omgivende samfund. Strategien bygger på de initiativer, der 
allerede er igangsat i Undervisningsministeriet og Kulturministeriet og bidrager til at udvikle 
kvaliteten af undervisningen i folkeskolen i sammenhæng med f.eks. biblioteker, 
ungdomsskoletilbud, kulturskoler og museer. Projekter under dette indsatsområde kan 
eventuelt bruge strategien som inspirationsmateriale.  

Formål 
Formålet med indsatsområdet er at konkretisere det pædagogiske læringscenters rolle i 
virkeliggørelsen af et fagligt løft af folkeskolen.  

Eksempler på projekttemaer kan være: 

• hvordan det pædagogiske læringscenter kan understøtte og kvalificere samarbejdet 
mellem skolens ressourcepersoner 

• hvordan det pædagogiske læringscenter i praksis kan sætte evalueringer, analyser (fra 
f.eks. Danmarks Evalueringsinstitut, EVA) og forskningsbaseret viden om læring i spil 
på skolen 

• hvordan det pædagogiske læringscenter kan fremme samarbejdet med eksterne parter 
om læring, udvikling og trivsel. 

Yderligere information 
Yderligere information kan fås ved henvendelse hos den fagligt ansvarlige for indsatsområdet i 
Undervisningsministeriet, Thomas Jensen, tlf. 25 57 41 17, mail: thomas.jensen@uvm.dk. 
 


