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Danmarks it- og

Ansøgning om støtte
Projektbeskrivelse
I bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter, PLC, angives, at formålet bl.a. er at
understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen.
Uddrag af bekendtgørelsen:
Formål

§ 1. Læringscentret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte
læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og
læringsresultater.
Stk. 2. Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at
1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen

Danmarks it- og medievejlederforening og Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, vil gerne
sætte fokus på denne del af PLCs rolle - dels i et fælles temanummer og dels på en temadag i
efteråret 2017.
Siden bekendtgørelsen trådte i kraft i august 2014 samtidig med folkeskolereformen har der
været travlhed på de pædagogiske læringscentre med at implementere de forskellige nye
opgaver, og nu er det på tide at sætte fokus på PLCs rolle i skoleudviklingen.
Vi vil gerne inspirere pædagogiske læringscentre over hele landet til at løfte denne opgave, og det
vil vi især gøre ved at fokusere på de steder, hvor man har fået nogle gode initiativer til at
fungere. Vores arbejdstitel på temanummeret er:
Skoleudvikling i praksis
- PLC er med hele vejen
Da temanummeret er et ekstra nummer af vores tidsskrift, vil vi gerne søge om støtte til
udgivelsen og udsendelsen til begge foreningers medlemmer og abonnenter.
Projektets økonomiske forhold
Udgifter til artikler
Udgifter til grafiker
Udgifter til trykning
Udgifter til forsendelse
I alt
Indtægter fra annoncører
I alt udgifter

I alt ansøger vi om kr. 28.200,00
På projektets vegne
Birgitte Reindel, formand for PLCF
Tlf. 2329 6263
Email: plcf@outlook.dk
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