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Formål  

 

At skabe et læringsnetværk som tager afsæt i, at viden ikke er forandret lokalt - men 

skabes mellem mange aktører både lokalt, nationalt og internationalt. 

 

● At skabe samarbejde mellem folkeskole, folkebibliotek og lokale virksomheder for at 

udvikle autentiske læringssituationer. 

● At udvikle elevernes 21. century skills med fokus på collaboration, problemløsning 

og produktion ved hjælp af digitale ressourcer. 

 

Målgruppe 

At der skabes partnerskaber mellem folkeskolen, folkebibliotek og virksomheder 

At eleverne arbejder med autentiske problemer og benytter deres læringsnetværk 

At skolebiblioteket udvikler sig fra et centraliserede- til det distribuerede netværk 

 

Hvor mange deltagere var involveret/ fået gavn af projektet? 

Ca 100 elever og 20-30 lærere samt erhvervsfolk.  

 

Hvilke metoder har projektet brugt/bygget på? 

Der er afsæt i aktionsforskning som metode, idet udviklingsprojektet tager udgangspunkt i 

skolens pædagogiske praksis og derved undersøger muligheden for 

organisationsændring. Det indbærer bla. en aktiv ændring og undersøgelse af praksis 

samt evaluering.Udviklingsprojektet arbejder med en afgrænsning, beskrivelse, 

undersøgelse af ændret praksis, feedback med refleksion over forandring og 

perspektivering af forståelsen af læringsnetværk i forhold til skolebibliotekets praksis. 

Der er udarbejdet denne handleplan idet vi har opbygget et læringsnetværk på tværs af 

matrikler og nedbrudt fysisk afstande og barriere for fremtidigt samarbejde. Se mere her 

 

 

Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført 

Der er gennemført ca 4 aktiviteter, som er 2 gange Forfatterbesøg, Besøg og samarbejde 

med forlaget Rosinante & Co., hvor eleverne fik indsigt i forlagets arbejde.  Samarbejde 

med Rosinante & Co. om Bogmessen i Bellacentret.  

 

Hvad er den samlede vurdering af projektets succes/ hvad var succeskriterierne? 

 

● At der skabes samarbejdsformer med skolebibliotek, folkebibliotek og virksomheder 

https://docs.google.com/document/d/1k_y7tcHdF3dmdiZc43FDMwnKV_GPWCdEfJuSNSwQMxY/edit?usp=sharing


i lokalsamfundet. Der er skabt et rigtig godt samarbejde mellem folkebiblioteket og 

skolens PLC(Læringsnetværk) og der ikke lykkes at få etableret et samarbejde med 

lokale virksomheder.  

● At der skabes et fysisk rum, som muliggør arbejdet med varieret digitale 

udtryksformer 

● At der afholdes fælles arrangementer mellem brugerne, hvor indsigt og forståelse af 

hinandens viden og kompetencer udgør et læringsfællesskab. Dette er lykkes. Vi har i 

dag et fint læringsfællesskab.  

 

 

Selvevaluering: 

 

Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen? 

Ja, absolut. Det er i dag meget relevant at samarbejde med folkebiblioteket og de tidligere 

skolebiblioteker imellem. 

 

Hvilke problemer har projektet oplevet undervejs? 

Tidsrammen har været et problem - der har i stor udstrækning været problemer med at 

mødes fysisk mellem de involverede parter i begyndelsen, da projektet var nyt.   

 

Var projektet anstrengelserne hver? – hvorfor/ hvorfor ikke? 

Ja, det har i dag givet god mening for lærerne - det kunne de ikke se, det fulde perspektiv i 

ved begyndelsen i april/maj 2014 

 

Hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med projektets samarbejdsrelationer? 

At et projekt ala dette, hvor mange skal involveres kræver mere tid og planlægning. Vi har 

lært, at det er tidskrævende og skal tilrettelæggelse i god tid samt oplysningen om 

projektets formål er et vigtig mål at have for øje.  

 

Hvad er de vigtigste forklaringer på, at projektet har nået/ikke har nået sine mål? 

En forklaring på at projektet i dag virker mellem folkebiblioteket og skolen er at vi har haft 

lydhørighed fra folkebiblioteks side. Det er i dag mere normalt at samarbejde end tidligere. 

Vi er til gengæld ikke lykkes med samarbejdet til erhvervslivet, og det tænkes at være pga 

tidsrammen i skolens planlægning. Det har krævet for meget af lærernes planlægningstid. 

  

Hvad er de vigtigste grunde til, at projektet kunne nå sine mål? 

At ledelsen og lederen har samarbejdet godt på tværs af skoleafdelingerne og 

folkebiblioteket 

 

Hvad kunne være gjort bedre i projektet? 

En bedre tilrettelæggelse og dermed også oplysning om, hvordan ansatte kunne bruge 

netværket - helt fra begyndelsen  



 

Hvilke af projektets erfaringer videreføres i andre sammenhænge? 

Se ovenfor. Vi viderefører vores Pædagogiske Læringsnetværk.  

 

Kan projektet duplikeres af andre? –hvorfor/hvorfor ikke? 

Ja, til andre områder, måske med ændringer tilpasses børneinstiutionerne - Se vores 

kommunale udbud katalog for skoleåret 2016/17  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1wqd5-crwetyPIWwsk2Y-rgj8VHXD_P5kFwcnmM1WwiQ/edit?usp=sharing
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