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Aktiv læring i uformelle læringsrum 

Evalueringsrapport 

Vesthimmerlands Kommune har med projektet ”Aktiv læring i uformelle læringsrum” taget initiativ til at 

sætte fokus på intentionerne i folkeskolereformen om at øge skolernes brug af det omgivende samfund. 

Endvidere har PLC-medarbejderne med dette projekt taget initiativ til, at udmønte den del af den nye 

bekendtgørelse på PLC-området, der handler om at skabe overblik og formidle tilgængelige 

læringsressourcer. 

Målet har været, gennem tre faser, at få skolernes læringscentre til at spille en central rolle i at understøtte 

nye aktiviteter og samarbejder i og omkring skolen. Læringscentrene skal altså bidrage til, at alle får mere 

glæde af det omgivende samfund. 

Indholdets tre faser: 

Vi har ønsket at udvikle samarbejdsmulighederne mellem kommunens skoler og det omgivende samfund, 

således at skolerne i højere grad bruger autentisk viden som en del af den daglige undervisning. 

Udviklingen i den retning er sket gennem afholdelse af en messe, hvor alle områdets tilbud blev præsen-

teret. Samtidig har skolernes PLC-medarbejdere arbejdet med at kortlægge og beskrive rigtig mange af 

kommunens tilbud på platformen ”Friluftsguiden”. Endelig er PLC-medarbejderne i gang med at udbrede 

kendskabet til platformen, vejlede i brug af platformen og italesætte og inspirere til brug af uformelle 

læringsmiljøer i alle fora. De didaktiske it-vejledere medtænkes omkring brug af digitale medier i de 

uformelle læringsrum. 

Messen: 

D. 18. marts 2014 afviklede vi en messe i Vesthimmerlands messecenter med 36 stande og besøg af alle 

kommunens lærere. Messen blev en stor succes, og der har efterfølgende været meget positiv respons på 

messen fra både lærere, ledere, politikere og nabokommuner. Der var desuden god pressedækning af både 

messen og arbejdet med platformen. Målet med at få alt det vi har frem i lyset, blev til fulde opnået med 

de 36 stande. Der blev efterfølgende lagt billeder, film og mailadresser til alle stande på skolernes 

fællesnet. 

  
Glimt fra messen 

 



Platformen:  

http://www.friluftsguiden.dk/?show=laering 

Platformen er endt med at blive ”Friluftsguiden.dk”. Vi er blevet meddesignere på platformen, idet vi har 

fået tilføjet en knap der hedder ”Aktiv læring”. Når man klikker sig ind på ”Aktiv læring”, kommer man ind 

på et kort over Danmark. Man vælger først ”Tema” og herefter hvilken kategori man søger (skov, vand, 

oldtid osv.) Man kan nu på kortet se små pile, der indikerer, hvor der findes uformelle læringsrum i ens 

område. 

PLC-vejlederne har afholdt fem arbejdsdage, hvor de har indtastet alle de lokaliteter, som findes i 

nærheden af deres skole. Lokaliteterne er beriget med tekster, billeder, links osv. 

Det er tanken, at platformen er et dynamisk sted, der hele tiden udvides med nye lokaliteter.  

PLC-vejlederne fortsætter med at være indatører på platformen, og opfatter altså de uformelle læringsrum 

som en læringsressource på linje med andre læremidler. 

  
    PLC-vejlederne i gang som indatører 

Friluftsguiden har længe arbejdet på en ny brugergrænseflade. Kravsspecifikationen har været sendt i 

udbud, og der var indgået aftale med tre firmaer om at forhandle videre. Men, vi har lige fået information 

om, at Regionsudvalget i region hovedstaden har besluttet at stoppe finansieringen af udvikling af den nye 

brugergrænseflade. Nu arbejdes der videre med nye finansieringsmuligheder. 

Vi arbejder altså nu videre med det eksisterende design. 

 

 Udbredelse:

 PLC-vejlederne vil i dette skoleår bruge tid på at introducere platformen på pædagogiske rådsmøder, og de 

vil medtænke platformen, når de vejleder lærerne i det daglige arbejde med at planlægge læreprocesser. 

Ligeledes vil de arbejde med at synliggøre nærområdets tilbud på læringscenteret og på de elektroniske 

kommunikationskanaler. På kommunens fællesnet er platformen ligeledes tilgængelig. 

 

Fremtidsperspektiv: 

Projektet er blevet suppleret med flere tiltag, der inddrager det omgivende samfund. Vi har i kommunen 

fået bevilget midler til at opbygge en fælleskommunal skoletjeneste ”Kulturnøglen-Vesthimmerland”.  

PLC-vejlederne er i dette projekt blevet udpeget til kulturambassadører. 

http://www.friluftsguiden.dk/?show=laering


Samtidig har vi pr. 1. august 2015 indkøbt læringsplatformen MeeBook, som vi påtænker at anvende til 

videndeling af undervisningsforløb, således også forløb, der inddrager det omgivende samfund. 

Lige nu er PLC-vejledergruppen medinddraget i at lave et undervisningsforløb om Johannes V. Jensen i 

samarbejde med vores lokale Johannes V. Jensen Museum. Dette forløb bliver også videndelt via MeeBook. 

Endelig har vi i PLC-gruppen aftalt, at vi løbende inviterer gæster med på vore netværksmøder fra f.eks. 

museer, Lokalhistorisk Arkiv, Naturvejleder, Folkebiblioteket, Skraldeskolen, Kulturskolen, Foreningslivet 

osv. Dette vil skabe nye muligheder for samarbejde med skolerne. Projektet er altså nu et’ tiltag blandt 

flere, der kan øge samarbejdet med det omgivende samfund. 

Et sidste element i projektet har været at inddrage it og medier i forbindelse med læreprocesser udenfor 

skolen mure. De didaktiske it-vejledere har deltaget i et enkelt arbejdsmøde , men det er meget vigtigt, at 

de ressourcepersoner, der er på den enkelte skole, samarbejder om den del i fremtiden. Kommunen har 

netop uddannet 28 didaktiske it-vejledere  med to pd-moduler, og de er derfor meget vigtige samarbejds-

partnere i forbindelse med at integrere it og medier. 

 

Konklusion: 

Vesthimmerlands Kommune har med projektet ”Aktiv læring i uformelle læringsrum” arbejdet målrettet 

med at sætte fokus på intentionerne i folkeskolereformen om at øge skolernes brug af det omgivende 

samfund. 

Endvidere har PLC-vejlederne , via arbejdet med platformen, arbejdet med at udmønte den del af den nye 

bekendtgørelse på PLC-området, der handler om at skabe overblik og formidle tilgængelige lærings-

ressourcer. Platformen vil blive tænkt ind, når PLC-vejlederne understøtter lærernes planlægning, 

gennemførelse og evaluering af undervisningen. 

Når Brugerportalsinitiativet er færdigudrullet, er der ingen tvivl om, at denne platform, læringsforløb på 

MeeBook, Kulturnøglen-Vesthimmerland, det nye bibliotekssystem, der er ved at blive implementeret, 

adgang til digitale læremidler m.m. vil være en integreret og tilgængelig del af brugerportalens miljø. 

Det vil forhåbentlig lette lærerne i deres arbejde med at planlægge læringsforløb, videndele med kolleger 

og kommunikere med hinanden. 

Dette udviklingsprojekt har været med til at bevidstgøre PLC-vejlederne om deres rolle som vejledere 

omkring de læringsressourcer, der findes udenfor skolens mure. De skal nu hjælpe lærerne med at 

omsætte læringsressourcerne til pædagogisk praksis. 

Med venlig hilsen 
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