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Selvom vi allerede er godt inde i 2017, vil jeg gerne hæfte 

mig lidt ved statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale, 

idet de pædagogiske læringscentre, PLC’er, er som skabt til 

at indfri nogle af hans ønsker for fremtiden.

Statsministeren talte om, at vi skal indgyde vores unge 

håb, om, at alle skal opleve sejre, og om, at vi skal gøre alle 

unge til vindere. Det, kan alle vist være enige om, er gode 

ønsker.

Endvidere talte han om fællesskab, samarbejde og solida-

ritet, om at vi skal investere i at give børn og unge kompe-

tencer. Det ansvar skal vi påtage os i fællesskab, sagde han.

Det er her PLC kommer ind i billedet, for PLC handler jo 

netop om fællesskab, samarbejde og udvikling af kompeten-

cer. Det er det, der adskiller PLC fra et almindeligt, gammel-

dags skolebibliotek.

Det rette til hver enkelt

Den oprindelige, klassiske idé med skolebiblioteker var at 

give børn adgang til bøger og mulighed for at sidde stille og 

læse i dem. Det var også godt, men det kom jo først og frem-

mest de bogligt stærke til gode.

Bøger og læsning er også en opgave for PLC i dag, for 

litteraturen tilbyder et frirum og medvirker til den enkeltes 

dannelse, og dannelse giver kompetencer til at begå sig i 

samfundet. 

Samtidig åbner litteraturen for andre verdener og kan 

vise, at der er håb, selv når det er slemt.

De bøger, der i dag er at #nde på hylderne og i elektronisk 

form er så mangfoldige og forskellige, at der må være noget, 

der tiltaler enhver – det drejer sig ”bare” om at #nde frem 

til det rette.

PLC skal til hver enkelt #nde det rette i den rette mængde, 

den rette sværhedsgrad og inden for de rette genrer eller om 

de rette emner. På papir, på skærm eller via lyd.

For at kunne gøre det må PLC samarbejde med blandt 

andre elevens lærer, vejledere på skolen og med folkebib-

lioteket. PLC skal også samarbejde med skolens lærere om 

at tilrettelægge undervisningen, så det kommer den enkelte 

elev bedst muligt til gode.

Med bekendtgørelsen er PLC også blevet andet og mere 

end skønlitteratur, undervisningsmidler og vejledning, det 

rummer også muligheder for at inddrage hele det omgivende 

samfund og stille ressourcer til rådighed, som tilgodeser an-

dre sanser.

Motivation til at komme videre

Her kan blandt andet mødet med kunst og kultur samt andre 

måder at arbejde på være det, der giver succesoplevelser og 

sejre til de, der ellers normalt oplever nederlag på nederlag i 

den daglige undervisning og skoledag.

Børn og unge, som føler, at de ingenting kan og ingen-

ting er værd, kan opleve, at netop dét, de kan, er noget værd 

for andre og måske ligefrem nødvendigt for at løse en given 

opgave, fordi de kan noget, andre ikke kan.

Det kan være den øjenåbner, som giver dem motivation til 

at komme videre. Det kan give dem håb om, at også de kan 

blive vindere, og tro på, at en god fremtid venter, fordi det, 

de kan, også kan bruges og er værdifuldt. 

Husk fortiden, grib fremtiden, sagde statsministeren, og 

det er præcis, hvad PLC har mulighed for at medvirke til ved 

at give rum for både fællesskab og fordybelse og ved at give 

tilbud, der tilgodeser børn og unge, som ellers havde mistet 

troen og håbet – har man oplevet succes i fortiden, er man 

klar til at gribe fremtiden.

Ved at investere i at #nde og styrke det enkelte barns 

kompetencer kan PLC i samarbejde med mange parter ind-

gyde håb. Alle er gode til noget, og ved at gøre det, man er 

god til, kan man sejre. 

Det er disse sejre, der giver tro på egne evner, mod på livet 

og på fremtiden. 

Lad os hjælpes ad med i fællesskab og solidaritet at føre 

alle børn til sejre og gøre dem til vindere.

PLC kan 
indgyde håb


