En mobil PLC-medarbejder i en decentral skolestruktur
Kalender og arbejdsplan for afvikling af samarbejdsprojekt mellem Thisted Bibliotek og Thisted
Kommunes 15 folkeskoler
Skoleåret 16/17
2016
August

Konceptudvikling og planlægning i samarbejde med undervisningschef og
skoleledere
Mobil PLC-medarbejder og bibliotekspersonale forbereder workshop i
bibliotekets performative rum og workshop decentralt på de deltagende skoler
Kontakt og invitation til alle kommunes skoler: indskolingslærer og PLCmedarbejder
Mobil PLC-medarbejder giver introduktion til bibliotekarer til det digitale redskab,
der skal bruges til elevproduktioner

9. september

Workshop i Kulturummet for PLC-medarbejder og 1 indskolingslærer pr. skole
fra alle tilmeldte skoler
- Innovationsworkshop og netværksdannelse: her besluttes projektets titel, og
PLC-medarbejder og lærer fra hver skole beslutter, hvad den lokale fortolkning
af titlen er.
- Kompetenceworkshop i iMovie på iPads.
Note: lærerne har selv iPads, de medbringer.

12. sept.

Skolebesøg:

15. sept.

Tidsramme: 4-5 timer
Deltagere: 1-2 klasser + PLC-medarbejder + min. 1 lærer pr. klasse.

16. sept.
19. sept.
22. sept.

- iMovie-workshop med elever og lærere og mobil PLC-medarbejder
- Materiale ’jagt’ til indhold af film med PLC-medarbejder og bibliotekar

23. sept.
26. sept.
29. sept.
30. sept.
7. okt.
10. okt.
13. okt.
24. okt.
27. okt.
28. okt.
25. november

Deadline for upload af film til digital platform fra de deltagende klasser

November
December

Bibliotekspersonale og mobil PLC-medarbejder:
Forberedelse til afrunding og opsamling af film-projekt.
Udbredelse af projektet i lokale og nationale netværk
Forberedelse og tilrettelæggelse af forårets projektafvikling: Workshop i
bibliotekets performative rum, invitation til skoler, workshop decentralt på skoler
Kompetenceudvikling hos bibliotekspersonale i brugen af det digitale redskab til
forårets projektafvikling

2017
9. jan.

Workshop i Kulturummet for PLC-medarbejder og mellemtrinslærer pr. skole fra
alle tilmeldte skoler
- Innovationsworkshop og netværksdannelse: her introduceres projektets titel
”Barn i Thy – der hvor jeg bor”, og PLC-medarbejder og lærer fra hver skole
beslutter, hvad den lokale fortolkning af titlen er.
- Kompetenceworkshop i mulitimodal tekstproduktion på Chromebooks i Google
Education, kendskab til materialedatabaser, søgning og kildekritik samt
kendskab til kulturtjenesten Thys tilbud
Note: lærerne har selv Chromebooks, de medbringer.

Januar

Forberedelse af decentrale materiale- og digitale workshops på deltagende
skoler

30. jan.

Skolebesøg:

2. feb.

Tidsramme: 4 timer
Deltagere: 1 klasse (fra 3.-6. årgang), lærere, skolens PLC-medarbejder, mobil
PLC-medarbejder + 1-2 bibliotekarer fra Thisted Bibliotek

3. feb.
6. feb.
9. feb.
20. feb.

Indhold:
Fortælling og formidling med udgangspunkt i lokalområdet ved skolen
Tekst og materialesøgning samt kildekritik
Chromebook-workshop med fokus på skabelse af multimodale tekster

23. feb.
24. feb.
27. feb.
2. marts
3. marts
6. marts
9. marts
10. marts
13. marts
Marts
April

Bibliotekspersonale og mobil PLC-medarbejder:
Forberedelse til afrunding og opsamling af multimodale tekster-projekt
Evalueringsmateriale opsamles og produceres.
Note: hvis der er tid og rammer til det, kan der tilrettelægges en fælles dag i
bibliotekets performative rum, hvor projektets digitale elevprodukter
præsenteres ved et event.

Maj
Juni

Opsamling, evaluering og afrunding af projekt.
Vidensdeling og udbredelse i lokale og nationale netværk

August
Uge 31

Præsentation af projektets resultater på fagdag for alle lærere og pædagogisk
personale i Thisted Kommune

