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Med prisen Årets Pædagogiske Læringscenter ønsker Kom-

munernes Forening for Pædagogiske Læringscentre at sætte 

fokus på de gode historier og få dem trukket frem i lyset til 

inspiration for andre rundt om i landet.

Der vil blive bragt artikler her i bladet fra de tre skoler, 

som ender i #nalen, men der kan også blive bragt artikler fra 

skoler, der ikke nåede hele vejen gennem nåleøjet.

Igen i 2017 vil der være fornemme præmier til de tre sko-

ler, der når hele vejen til #nalen, ligesom der vil være ekstra-

præmier, hvis det igen vil være nødvendigt med en semi#-

nale.

Præmierne og sponsorerne bag dem vil blive præsenteret 

i Børn & Bøger og på foreningens hjemmeside, www.kfplc.

dk, i løbet af foråret. Allerede i dette nummer præsenteres 

årets førstepræmie, som er sponsoreret af forlaget Tellerup.

Det kunstneriske som tema

Temaet for nominering er i år PLC og kunst i skolen. Med 

kunst i skolen menes kunst i bred forstand, idet der lægges 

vægt på det brede kunst- og dannelsesbegreb, æstetikken 

og den nonverbale kommunikation. Endvidere vægtes sam-

arbejde med professionelle udøvende kunstnere.

Tøv derfor ikke med at nominere en skole, hvis PLC f.eks. 

er særskilt æstetisk indrettet eller udsmykket, eller hvis rum-

met/rummene i sig selv er inkluderende og ”taler” til det en-

kelte barn.

Det kan også være, at PLC har haft et godt samarbejde 

med en udøvende kunstner eller har formidlet/været tovhol-

der for et kunstprojekt – dette kan være inden for alle genrer 

og stilarter.

Skolen kan også nomineres, hvis den i forbindelse med 

ny- eller ombygning har gjort sig specielle overvejelser om 

PLC’s æstetiske fremtoning. 

Kunst rammer alle, men ikke alle rammes ens og heller 

ikke af det samme, så der er brug for at få så mange gode, og 

gerne forskellige, eksempler som muligt frem i lyset. 

Husk derfor at nominere skolen, hvis PLC har fokus på 

børns møde med kunst og kultur eller på det æstetiske i rum-

met – der er ingen facitliste, men rigtig mange muligheder. 

Nominer gerne !ere

Nominering kan ske på foreningens hjemmeside, www.kfplc.

dk, under Årets Pædagogiske Læringscenter, hvor der #ndes 

en nomineringsblanket, eller blot ved at sende en e-mail til 

kfplc@kfplc.dk med en kort beskrivelse af, hvad PLC gør for 

kunsten og æstetikken i skolen. Bilag må gerne vedhæftes.

Man kan både nominere sin egen skole og andre skoler, 

og man må gerne nominere $ere end en, hvis man har kend-

skab til $ere, som gør en særlig indsats.

Fristen for nominering er den 12. marts 2017. Derefter vil 

foreningens faglige udvalg drøfte de indløbne nomineringer 

og afgøre, hvilke skoler der kommer i #nalen eller evt. se-

mi#nalen. Nominerede skoler i medlemskommuner vil blive 

prioriteret, men andre vil ikke blive sorteret fra.

De udvalgte skoler vil derefter blive besøgt og beskrevet, 

hvorefter bestyrelsen vil udpege vinderen og de to anden-

præmievindere.

Præmieoverrækkelsen #nder sted på foreningens årsmø-

de fredag den 28. april i Billund, hvor det vil blive afsløret, 

hvem der vinder og dermed løber af med titlen. Repræsen-

tanter for de præmievindende skoler deltager gratis i mødet.

Årets Pædagogiske Læringscenter præsenteres i samar-

bejde med hovedsponsor Systematic Library & Learning.
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Årets Pædagogiske Læringscenter  
præsenteres i samarbejde med hovedsponsor

Hvem skal vinde?
Husk at der er åbent for nominering af Årets Pædagogiske Læringscenter 2017.


