
 PLC Uddannelse & Læring 
 
PLC-Uddannelse & Læring er stedet, hvor I som skole – hvad enten du er vejleder eller har en 
vejlederfunktion – kan henvende dig for at få sparring om endnu mere spændende undervisning, idéer til en 
mere varieret skoledag eller behov for støtte til elever inden for almenskolen, der har det fagligt svært.  
PLC-Uddannelse & Læring har en række konsulenter, som har og får deres gang på skolerne.  

 
 

 
KARSTEN BOLL  
Leder af PLC – Uddannelse & 

Læring  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARNO 
VESTERHOLM  
Ledende IT-konsulent  

 
 
 

 
LINE KASTORP KOK  
Naturfaglig konsulent  

Karsten er leder af PLC – Uddannelse & Læring, som dækker en pædagogisk 

del (faglige konsulenter i naturfag, matematik og læsning) – en driftsdel, 

som omfatter bibliotekssystemet og læringsplatformen Min Uddannelse og 

en indkøbsfunktion, der bestiller henholdsvis lærematerialer til 

undervisningen, udlånsmaterialer fra PLC og digitale abonnementer, som 

bruges i skolernes undervisning. Derudover er der lavet en Kommunal Fælles 

Samling (KFS), hvorfra der både kan lånes bogsæt, AV-midler, 

bevægelsesmaterialer, materiale kasser henvendt til forskellige fag og 

pædagogisk litteratur 

  • Bibliotekssystemer Læringscentre  

• Kommunal Fællessamling  

• Materialevalg – læringscentre  

 
Mail: karbo@vejle.dk, telefon: 76 81 50 63, mobil: 24 48 46 40 

 

Arno vejleder skolerne i forhold til pædagogiske og tekniske it-forhold og 

forestår årlige indkøb af it-udstyr. Desuden er han ansvarlig for 

brugerstyring og forskellige skolerettede it-platforme f. eks. Google Apps, 

SkoleIntra og UniLogin samt tovholder for IT-vejledernetværket.  
 
Mail: arnve@vejle.dk, mobil: 22 46 01 20 
 

 

I arbejdet som konsulent inden for naturfag, er Lines 

arbejdsområder bl.a. det naturfaglige læringsmiljø på skolerne 

samt koordinering af naturfaglige tiltag i kommunen. Line er 

opdateret på nyt materiale og sætter fokus på tilgængeligheden af 

naturvidenskabelige forløb. Derudover arbejder Line med 

kompetenceudvikling inden for naturfagene og en revision af den 

kommunale Sciencestrategi.  

Derudover tovholder for det naturfaglige netværk.  
 
Mail: linkk@vejle.dk, mobil: 29 74 59 76 

 



 

 
NICOLINA BINZER  
Læsekonsulent på 

almenområdet.  
 
 
 

 
OLGA SNOR  
Læsekonsulent -  

 
 

 
ANITA LUNDKVIST  
Matematik- og læsekonsulent  

 
DITTE MEULENGRACHT 
THOMMESEN  
Matematikkonsulent  

Nicolina tilbyder sparring og facilitering vedrørende skriftsprogs-

udvikling og evaluering – fx opfølgning og indsats på baggrund af 

resultater i nationale test dansk/læsning, literacy og læsning i alle 

fag. Herunder også almene indsatser og tiltag på den enkelte 

skole og kommunalt. Som administrator på sprogvurdering 

(Rambøll) af skolestartere er Nicolina behjælpelig med koder og 

praksis.  

Nicolina samarbejder med de øvrige læsekonsulenter om 

læsenetværk og SkoleKom-konference for vores 

ressourcepersoner i læsning.  
 
Mail: nicbi@vejle.dk, mobil: 23 74 16 48 

 

Olga rådgiver og faciliterer skolerne i forhold inklusion af elever i 

skriftsproglige udfordringer.  
Hun forestår indsamling af resultater og kan inddrages til 
opfølgningsmøder vedr. elever i risiko for ordblindhed. 
Diagnosticering og/eller dokumentation i forhold til ordblindhed 
eller andre skriftsproglige vanskeligheder foregår fortsat i et 
tværfagligt samarbejde med det eksisterende støttesystem i 
TCBU. 
 
Mail: olgsn@vejle.dk, mobil: 29 10 51 09 

 

Som læsekonsulent rådgiver og faciliterer Anita skolerne i forhold 

inklusion af elever i skriftsproglige udfordringer.  

Hun forestår indsamling af resultater og kan inddrages til 

opfølgningsmøder vedr. elever i risiko for ordblindhed. Diagnosticering 

og/eller dokumentation i forhold til ordblindhed eller andre skriftsproglige 

vanskeligheder foregår fortsat i et tværfagligt samarbejde med det 

eksisterende støttesystem i TCBU.  
 

Anita er matematikkonsulent i forhold til inklusion af elever med 

matematik-udfordringer. Hun rådgiver og faciliterer skolerne med 

nedenstående:  
Deltagelse i konsultationer for elever i massive matematik-
vanskeligheder. Diagnosticering og/eller dokumentation i forhold til 
dyskalkuli eller andre matematikvanskeligheder foregår fortsat i et 
tværfagligt samarbejde med det eksisterende støttesystem i TCBU. 
 
Mail: anilu@vejle.dk, mobil: 24 47 63 43 
 

 

Som matematikkonsulent faciliterer og sparrer Ditte med 

skolerne i forbindelse med udarbejdelse og implementering af 

indsatser for matematik generelt på skolen, evaluering, synlig 

læring, didaktiske tematikker, arbejdet i fagteamet, arbejdet med 

elever med særlige behov ud fra et generelt perspektiv.  

Derudover tovholder for matematik vejleder netværk.  
 
Mail: dimth@vejle.dk, mobil: 29 74 59 67 

 



 
 
 
 
 

 


