Læringscenter på Østervangskolen

På Østervangskolen er vi ved at være igennem en
proces, hvor skolebiblioteket ændrer sig til et
læringscenter. Der vil stadig være bøger, film og
andre lærematerialer, men fokus for læringscenteret
er elevernes læring.
Selve rummet vil også blive indrettet, så det kan
rumme lærende aktiviteter på mange forskellige måder,
og derudover arbejdes der også med at skabe virtuelle
rum og vejvisere for læring.

Formål med centeret

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.
Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at
1) understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen,
2) formidle kulturtilbud til børn og unge,
3) sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og
4) understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.

Opgaver

Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter:
1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.

2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i
navnlig:
a) Aktuelle indsatsområder på skolen.
b) Digitale medier.
c) Pædagogisk praksis og læring.
d) Samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel.
e) Nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering.
f) Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag.
g) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.
h) Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering.
Medarbejdere i læringscenteret er:
Ane-Louise Lerche – uddannet skolebibliotekar og pt. i gang md uddannelse som faglig vejleder
Lisbeth Møller Christensen – pædagogisk IKT-vejleder og pt. i gang md uddannelse som faglig
vejleder
Lotte Hermansen - pædagogisk IKT-vejleder og pt. i gang md uddannelse som faglig vejleder
De faglige vejledere inddrages i arbejdet med understøttelse af elevernes optimale læring, og vil i
den forbindelse lave sparring med alle lærere i skoleåret 2014/15. Derudover er de en del af
arbejdet med udvikling af det faglige miljø på skolen samt prioritering af ressourcer til læremidler.
De faglige vejledere er:
Jane Qvist – fremmedsprog
Klaus Kærgaard – læsning og dansk
Anne Ørskov – naturfag
Rikke Marie Thomassen – matematik
Martin Strauss - matematik

