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P R O G R A M
 

Kl.   9.00 Ankomst, kaffe/te og croissanter 

Kl.   9.30 Velkommen til KFPLC Kulturevent 
 Ved Liselotte Hillestrøm, formand for Kommunernes Forening for Pædagogiske  
 Læringscentre.

Kl.   9.40 Kulturevent 
 Kulturindslag fra Billund Kulturskole.

Kl.   9.50 Kunst i børnehøjde 
 Om at arbejde med børn og kunst. 
 Ved teamleder for kreative fag Eva Lillegaard Hansen, Billund Kulturskole.

Kl. 10.35 Det vigtige møde med kunst 
 Kunst og kultur i skolen – hvad ønsker vi politisk? 
 Ved Anni Matthiesen, MF, Undervisningsordfører og Børneordfører (V).

Kl. 11.00 Kort pause til forfriskning og udstillingsbesigtigelse 

Kl. 11.15 Det æstetiske læringscenter 
 Det internationalt anerkendte indretningsfirma Lammhults Biblioteksdesign  
 fortæller om det æstetiske i indretningen og viser eksempler på, hvordan rummet  
 kan forandres og optimeres gennem kunst og design. 
 Ved arkitekt MAA Unni Iwanczuk, Lammhults Biblioteksdesign.

Kl. 12.00  Frokost og snak med udstillerne

Kl. 13.00 Kulturevent 
 Kulturindslag fra Billund Kulturskole.

Kl. 13.15 Årets Pædagogiske Læringscenter 
 Prisoverrækkelse i samarbejde med sponsorer.

Kl. 14.00 Legoland på egen hånd



Udstillinger

På årsmødet vil der være lejlighed til 
at besigtige udstillinger og tale med 
sponsorerne bag præmierne til Årets 
Pædagogiske Læringscentre.

Gratis følgeskab

Tag sammen til kulturevent! Kommunernes Forening 
for Pædagogiske Læringscentre tilbyder, at kommuner-
ne gratis kan tilmelde en faglig repræsentant for hver 
politiker, der melder sig til.

Gratis bog

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre udgiver samtidig med KFPLC Kulturevent bogen 
Kunst og kultur i skolen, der indeholder en lang række artikler om, hvordan man kan arbejde med børn, 
kunst og kultur i skolen. Alle deltagere i eventen vil modtage et gratis eksemplar af bogen, der forventes 
at blive på 160 sider.

Besøg Legoland gratis

Alle deltagere i KFPLC Kulturevent 2017 vil få udleveret en fribillet til Legoland-parken til afbenyttelse 
samme dag som kultureventen. Parken lukker kl. 18.00, de kørende forlystelser kl. 17.00.

Pris og tilmelding

Medlemmer: 395,- kr. alt inkl.

Ikke-medlemmer: 1.250,- kr. alt inkl.

Tilmelding finder sted på foreningens hjem-
meside www.kfplc.dk, Årsmøde/Kulturevent 
senest den 20. april.

Årets Pædagogiske Læringscenter 2017
Læsning, oplevelse og læsning
Den skole, der løber af med titlen Årets Pædagogiske Læringscenter 2017 vil ikke 
komme til at mangle læsestof, da årets førstepræmie består af en kombinations-
pakke sponsoreret af forlaget Tellerup.

Præmien består af et klassesæt af romanen Skyriel, der er første bind i Lene 
Dybdals trilogi Ovanienprofetierne. Forfatteren selv, Lene Dybdal vil også kom-

me på besøg på skolen og tilbyde en oplevelse.
Udover klassesæt og forfatterbesøg vil skolen 

også få et års gratis adgang til frilæsningsportalen 
BiB-Zone, der giver adgang til flere end 1.000 elek-
troniske bøger. Abonnementet starter umiddelbart 
efter præmiens overrækkelse og varer 
både dette og hele næste skoleår ud.

 

I
 BOOKS



Andenpræmier til Årets Pædagogiske 
Læringscentre 2017
Klassesæt og lærervejledning
Den ene af årets andenpræmier består af et klassesæt af Bibelselskabets manga-bibel 
i fem bind; Manga Mosebøger, Manga Monarker og Manga Profeter, der tilsammen 
udgør Det Gamle Testamente, samt Manga Messias og Manga Metamorfose, som 
udgør Det Nye Testamente. Til Manga Messias og Manga Metamorfose er der udar-
bejdet en udførlig lærervejledning, som også følger med præmien.

Den skole, som vinder denne præmie, vil 
få rig mulighed for at arbejde med bag-
grunden for vores kulturelle grundværdier.

Blandet ”læseguf”
Til den ene andenpræmievinder har forlaget Høst & Søn blandet en stor kasse ”læseguf” med mange nyere 
skønlitterære bøger til alle alderstrin, inden for flere forskellige genrer og skrevet af anerkendte såvel danske som 
udenlandske forfattere. Dertil lydfil af Anders Mattesens anmelderroste Ternet Ninja.

Så skolen, der vinder denne præmie, vil få suppleret sin samling med læsestof, der kan tilgodese alle skolens 
elever – såvel drenge som piger, store som små.

Årets Pædagogiske Læringscenter  
præsenteres i samarbejde med hovedsponsor


