Pilotprojekt: Brylle åbent PLC
Disposition til projektbeskrivelse
1. Projektets formål
Vi ønsker, som en del af skolebibliotekets arbejde med åben skole, at åbne
Brylle Skoles bibliotek for Brylles børnehaver, hjemmegående forældre og
dagplejere, så de får at benytte bibliotekets muligheder for bog-, læse- og
kulturoplevelser og åbne den verden af sproglig stimulering og udvikling,
som vi, fra forskningen, ved, er så vigtig for børns udvikling.
Helt konkret vil skolens læringsvejleder og PLC medarbejdere i samarbejde
afprøve brugen af interaktive læringsteknologier i 0-6 års området hvordan
disse kan understøtte elevernes læring, bogoplevelse og sprogligudvikling
gennem dialogisk læsning og læring. Vi håber at bibliotekarerne på Assens
Bibliotekerne vil være med.

Vi søger støtte til en robotpakke til de helt små og en gulvprojektor.

2. Ansøgt beløb
Blue Bots – 3596 kr.

Gulvprojekter – interaktivt gulv - i3LIGHTHOUSE med måtte og cover 29.852 kr hos SIS
indkøb bøger 0-6 år ??
Priserne er uden moms

3. Projektets målgruppe(r)
Projektet retter sig i første omgang mod Brylle og omegn – to
børnehaver og 12 dagplejere, herover er skolens 153 elever også direkte
berørt. Men tanken er at projektet og projektets drejebog er let
overføbart til andre små samfund omkring deres skoles PLC.
Tanken er at skolens læringsvejledere og skolens mediepatrulje (elever
frivillig gruppe) sammen med PLC og Assens Bibliotekerne skal tilbyde
korte forløb med robotterne og projektoren bl.a. omring dialogisk
læsning og tredimensionelle læseoplevelse, som stimulerer børnenes
sproglige udvikling.
Børnene oprettese som lånere på biblioteket og vil få adgang til
bogsamlingen så de også sammen med forældrene hjemme får mulighed
for at åbne bøgernes verden.
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Baggrund for projektet
Brylle ligger som strategisk forpost i Assens kommune, midt i den dejlige
fynske natur – lidt ude på landet. Busforbindelserne til biblioteket i Tommerup
gør at børnene i Brylle skole, daginstitutions- og pasningsregi har temmelig
begrænset mulighed for at benytte biblioteket.
På sigt kunne projektet udvides til at være en del af skolen som kulturcenter i
Brylle.
En udspringer af projektet er et samarbejde med Brylle lokalråd om skolen
som kulturcenter – netop centreret om biblioteket – udlånsmulighed sammen
med Assens bibliotekerne og i samarbejde med Brylle lokaleråd og Verninge
husflid opstart af skoletante/onkel korps som vil kunne støtte læseudviklingen i
Brylle.

4. Projektaktiviteter
Projektet er nytænkende i tre plan, dels er målgruppen ny, samarbejdet
mellem faggrupper om denne målgruppe er nyt og edelig er den
teknologiske understøttelse ny.
En egentlig projektplan er under udarbejdelse.

5. Tids- og aktivitetsplan
tidplanen er at vi i dette skoleår vil starte op med små aktiviteter i egen
fold.:
Vi arbejder med indretning af skolens bibliotek med legehjørne med
indsamlede effekter, læringsrum og læsehuler.
Skolens læsevejleder og børnehavens sprogvejleder vil sammen udvikle
på små forløb. Mediepatruljen vil lære vores nye teknologi at kende og
en aktivitetsplan vil blive udarbejdet så dagplejere mm kan inviteres ind i
huset.
Projektet vil løbende være i gang i foråret men lanceres endeligt efter
sommerferien 19.

6. Formidling
Planen er at vi vil lave en læringsblok for det åbne bibliotekssamarbejde
samt være til rådighed ift. formidling om projektet. Yderligere
muligheder undersøges fx en artikel i Folkeskolen?
Måske der i fondens bestyrelse er viden om et relevant organ til en
artikel om det åbne PLC og samarbejdet mellem Læringsvejledere og
bibliotek.
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Ideen i It delen af projektet er at det hele er mobilt, flytbart og let
delbart, det vil let kunne bredes ud til andre skolers små PLC.

7. Kort om os
Brylle Landsbyordning ligger i Brylle og består af børnehave, vuggestue,
skole og SFO, nabo hertil er Brylle Private Børnehave.
Der er i skolen og børnehaven uddannet læringsvejledere som her får lov
til at løbe med bolde og afprøve nye metoder i samarbejdet i
førskoleområdet.
Skolens mediepatrulje er frivillige elever der indenfor medie og IT tegner
sig særlige kompetencer og laver happenings for andre. Brylle skole har
en levende frivillighedskultur blandt elever der underviser elever:
læseguides, skak playmasters og legepatrulje.

8. Forventede resultater/succeskriterier
År 1:

Opstart læringsblog
75 børn fra børnehaverne skal have oplevet dialogisk læsning i 3d
oplevelse
75 børn skal have været igennem robotworkshop og have stimuleret
deres sproglige udvikling i rummelighedsperspektivet.
Børnehavebørn og dagplejere skal oprettes som lånere og aktivitetsplan
skal udarbejdes.

9. Budget og finansieringsplan
Vedr. budget:

Landsbyordningen afholder løn til de deltagende lærere og vejledere.
Vedr. finansieringsplan:
Assens bibliotekerne deltager med support, hvor der er dem muligt inden
for egne ressourcer, og bidrager med med bogkryber til børnebøgerne
samt med indretningsforslag til det nye åbne PLC.
Bøger til udlånsdelen af projektet er bla. skænket af forældre i Brylle og
af Vollsmose Bibliotek – men vi mangler.
Ansøgning til nyanskaffelser til det åbne PLC er sammen med Brylle
lokalråd til opstart af det frivillige arbejde omkring læsetanter/onkler,
udlån fra Asens biblioteker (logistikdrift) og indretning i gang med at
blive søgt i landsbyudviklingspuljen.
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