Pædagogisk læringscenter PLC (skolebiblioteket) på Bavnehøj Skole

Hvad er pædagogisk Lærings Center
PLC er mere end blot et moderne skolebibliotek.
PLC er også en del af skolens ressourcecenter.
(Skolens ressourcecenter består af medarbejdere med særlige
kompetencer og efteruddannelse indenfor trivsel og faglighed)

Medarbejderne på PLC har forskellige faglige
kompetencer, som elever og medarbejdere kan
trække på.
Vi ser PLC som skolens dynamo for læring, samt
læringsunderstøttende aktiviteter.
Det pædagogiske personale på PLC består af itvejledere og skolebibliotekarer. Personalet på PLC samarbejder med skolens øvrige vejledere (AKT vejleder, inklusionspædagog, dansk som andetsprogs-vejleder, læsevejledere, matematikvejleder,
evalueringsvejleder, læringsvejledere) ledelsen samt fagudvalgene, om at optimere fagligheden og
trivslen på skolen.
PLC indtænker skolens profil i sit daglige virke.
PLC sørger bl.a. for arrangementer i løbet af skoleåret med fokus på faglig udvikling, herunder fx
læseuger, skolekoncerter, forfatterbesøg, div. udstillinger og faglige tiltag og meget mere.
PLC har faste åbningstider, som også indbefatter frikvarterer.
Hvad kan man på PLC i dagligdagen
PLC består af flere indbydende rum for forskellige læringsaktiviteter, hvor både elever og
pædagogisk personale kan blive inspireret af f.eks. en god bog, et spil, en webside, en app, en
udstilling eller andre læringsmotiverende tiltag.

På PLC er der plads til fordybelse, gruppearbejde og oplæg.
PLC er et sted, hvor der kan arbejdes, enkeltvis eller i
grupper, og hvor både elever og lærere kan søge sparring
og vejledning omkring materialer.
PLCs medarbejdere indgår i forskellige læringsforløb på
skolen.

På PLC har eleverne mulighed for at:
·

låne bøger og andre undervisningsmaterialer

·

søge, finde og bearbejde viden·

·

læse og lave lektier

·

arbejde med digitale læringsmidler

·

hente og få inspiration

·

få vejledning

·

udstille elevprodukter

”Fællesskabet” – en udstilling om Mit
Sydhavn
På PLC er der:
·

indskolingsområde med læsekroge, hyggehjørner, bløde puder og fortællestol

·

skønlitteratur- og faglitteratursamling for indskoling, mellemtrin og udskoling

·

leksika- og ordbogsreoler placeret ved arbejdsborde

·

taskebøger til de forskellige fag i skolen

·

tegneserier, billedbøger og forskellige serier

·

arbejdssteder med studieborde og stationære pc-er

·

udstillingsskabe og skillevægge til elevarbejder

·

telefon og printer

·

mini-bibliotek med smart-board til bl.a. klasseundervisning.

·

lærerbibliotek med specielt lærerrelevante undervisningsmaterialer

·

bevægelsesområder

Centerteam på PLC:
Marie Gjerløv (MA)
Michael Nyholm (MN)
Thomas Duelund (TD)
Susanne Nørgaard (SN)

Funktionslærer, læringsvejviser
It- og medievejleder (ansvarlig for Vidensbrønd – interaktiv
læringsplatform)
It- og medievejleder
Afdelingsleder (læringsvejviser, evalueringsvejleder, samt Åben-skole
ambassadør

Centerteamet kan kontaktes på telefon 33665112 eller personligt på skoleIntra.

