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Årets første nummer af Børn & Bøger 

er nu på gaden, og som alle andre ting, 

når man starter på et nyt år, er der nye 

forventninger. 

Det har vi også i Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentre, 

da bestyrelsen på sit møde i december 

vedtog den nye strategi 2021.

Vi har arbejdet i lang tid på at ud-

arbejde en ny strategi for foreningen, 

så vi har nogle klare målsætninger for 

foreningen og vores medlemmer.

I har nok allerede læst vores nye mis-

sion på forsiden af dette blad, som ud-

trykker, hvad vi er til for. 

Det er nok lidt usædvanligt, at man 

sætter sin mission på forsiden af et tids-

skrift, men det er netop for at synlig-

gøre, at vi starter på en ny mission for 

Kommunernes Forening for Pædagogi-

ske Læringscentre. 

Men en mission kan ikke stå alene, 

der skal også en vision til, som udtryk-

ker, hvad vi vil.

Visionen

Vores vision er:

• KFPLC’s vision er at sætte den natio-

nale dagsorden for PLC’erne blandt 

andet gennem tilvejebringelse af 

relevant viden og forskning på om-

rådet.

• KFPLC’s vision er at sikre skabende 

læringsmiljøer på alle skoler for at 

styrke børns adgang til læsning og 

viden.

Til disse visioner og missioner har vi 

opsat indsatsområder og målsætninger 

og får udarbejdet handlingsplaner, som 

gør, at vi forhåbentlig kan nå vores mål-

sætninger og derved leve op til vores 

vision.

Én af målsætningerne er at øge 

antallet af medlemskommuner i vores 

forening, så vi kan blive en mere værdi-

fuld samarbejdspartner for Folketinget, 

kommunerne og dermed vores med-

lemmer. 

Dette skal blandt andet gøres ved, at 

vi skal være mere synlige og attraktive 

overfor vores netværk, vores medlem-

mer og ikke mindst vores ikke medlems-

kommuner.

Dette vil være en svær opgave, da 

det ikke er nemt at få nye medlemmer 

på grund af, at kommunerne måske 

ikke kan se værdien af at være medlem 

af Kommunernes Forening for Pædago-

giske Læringscentre – her vil vores stra-

tegi 2021 hjælpe os på vej.

Til dette har bestyrelsen valgt, at vi 

skal engagere os med hjælp udefra, 

så vi kan få løftet denne svære opgave 

på den rigtige måde og med de rigtige 

kompetencer.

Spændende start

I kan i øvrigt læse mere om vores stra-

tegi 2021 på vores hjemmeside, og der 

vil også komme mere om det i kom-

mende numre af Børn & Bøger, ligesom 

vores årsmøder også skal afspejle stra-

tegi 2021.

Dette års årsmøde skal afholdes på 

det skønne Holckenhavn Slot lige uden-

for Nyborg på Fyn. Årsmødet kommer 

således til at foregå midt i Danmark, 

hvorved der bliver nem adgang til det 

for alle vores medlemskommuner. Te-

maet vil i år være Det fysiske og digitale 

PLC, hvor vi vil lægge op til debat. 

Så det har været en spændende start 

på 2019 for Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Læringscentre, og vi hå-

ber, at I tager godt imod vores strategi, 

og at det kan bringe god fremdrift for 

vores forening.
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