
Læringsplatformen
Klasse hjælper klasse

Lav en aftale
 
Lav en aftale om, hvad der skal hjælpes med og hvor-
dan.
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Forberedelse på 
læringsplatformen 

Lærerne aftaler i fællesskab, hvilke opgaver lærings-
platformen skal indeholde for på den måde at sikre, at 
formålet med besøget bliver indfriet. Herved får begge 
lærere bedst mulighed for at forberede klasserne til 
besøget.
Har modtagende lærer brug for yderligere hjælp, kan 
teamet eller PLC støtte udarbejdelse af forløb.

Forberedelse klasserne
Hjælpeklassen instrueres før besøget i, hvad deres 
opgave er. Vær konkret.
- det er ikke jer, der styrer ipadden - I guider
- det er læreren, der danner par
- husk, I er de store og de ynger ser op til jer og jeres 
opførsel
- hjælp med at lave en genvej til læringsplatformen på 
skrivebordet
- hjælp med at uni-login bliver gemt, så eleven ikk skal 
logge ind hver gang
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Evaluering 

- Fik alle det ud af besøget, som var meningen?
- Er der brug for yderligere samarbejde mellem klasser-
ne i forhold til læringsplatformen?
- Har modtagende lærer brug for yderligere støtte kan 
teamet eller PLC hjælpe

Læringsplatformen
PLC spot-kursus

Lav en aftale
 
Lav en klar aftale om, hvilke områder af læringsplatformen, 
der ønskes kursus i.
PLC tilbyder:
- Kursus A: Grundlæggende kursus i læringsplatformens 
funktioner og opbygning
- Kursus B: Kurser i enkeltdele af læringsplatformen
PLC indbyder til det aftalte kursus. Så vidt muligt samles 
mindre hold, men enkeltmandsvejledning kan også være 
aktuelt.
Kurserne afholdes af PLC’s medarbejdere.
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Grundlæggende kursus
PLC tilbyder grundlæggende kursus i læringsplatformen, 
hvor opbygning, funktionalitet og didaktisk anvendelse er i 
fokus.
Der vil være hands-on som en del af kurset.  
Varighed 1,5 time.

Kursus i enkeltområder
PLC tilbyder kurser i de enkelte dele af læringsplatformen:
- Årsplan
- Mål og evaluering
- Forløbsbyggeren
- Elevplan og portfolio
- Elevens alsidige kompetence
- Elevsamtalen
Varighed 45 minutter.
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Evaluering 

Fik du det ud af vejledningen, som var meningen?
Er der brug for yderligere støtte ift. læringsplatformen, fx en 
anden hjælpepakke, team-makker eller lign.?


