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For Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscen-

tre er det et både spændende og travlt forår. Der er mange 

bolde i luften og mange aktiviteter i gang både på politisk og 

på fagligt plan.

Der er naturligvis vores faste ”projekter” med at udgive 

Børn & Bøger og lægge artikler på vores Børn & Bøger Blog. 

Der er mange arrangementer, vi har deltaget og skal deltage 

i, og der er kontakt til sponsorer og samarbejdspartnere at 

varetage. 

Politisk dialog

Med til samarbejdspartnere hører de politiske udvalgsfor-

mænd ude i kommunerne, og det er nogle af de kontakter, 

jeg selv varetager. Jeg kan selvfølgelig ikke være i løbende 

dialog med dem alle, men jeg griber fat i en her og en der.

Således har jeg allerede her midt i foråret både mailet 

med og talt i telefon med "ere kommuner for at høre om, 

hvad der rører sig ude omkring i landet. Det er der kommet 

mange gode og konstruktive dialoger ud af. Et enkelt besøg 

er det også blevet til, og "ere er under planlægning.

Disse dialoger er vigtige, for det er på den måde, vi får 

kendskab til, hvilke problematikker der arbejdes med, og hvil-

ke temaer vi skal sætte på dagsordenen på møder med politi-

kerne på landsplan. På det faglige plan er der også meget at 

hente på møderne i vores faglige udvalg og i forbindelse med 

skolebesøg, deltagelse i arrangementer m.v., så vi synes, vi er 

godt ”klædt på” til opgaven. 

Som jeg tidligere har skrevet her i Børn & Bøger, ser vi 

på nogle områder nogle bekymrende udviklingstendenser, 

efter at ordet skolebibliotek er forsvundet fra lovgivningen, 

og skolebibliotekerne i stedet skal være og fungere som pæ-

dagogiske læringscentre.

Dette har vi skrevet til undervisningsminister Merete Riis- 

ager om med anmodning om et møde her i foråret. Ministe-

ren har imødekommet vores anmodning, og på mødet vil vi 

blandt andet fremlægge vores bekymringer. 

KFPLC Kulturevent og prisoverrækkelse

Et andet møde, vi her i foråret har arbejdet og arbejder med, 

er vores årsmøde, som vi har valgt at omdøbe til KFPLC Kul-

turevent, da vi synes, ordet årsmøde støver en smule.

Samtidig har vi de seneste år valgt at afholde vores årsmø-

der på steder, der i sig selv er en oplevelse, og derfor synes vi, 

det giver god mening at omdøbe mødet.

I forbindelse med kultureventen overrækkes som vanligt 

prisen Årets Pædagogiske Læringscenter. Temaet er i år PLC 

og kunst i skolen, og der vil blive lagt vægt på arbejde med 

kunst og kunstnere samt rummets æstetik og den nonver-

bale kommunikation.

Selvom der i skrivende stund er nogle dage tilbage, inden  

nomineringsfristen udløber, er der allerede indløbet "ere no-

mineringer, og på et møde i vores faglige udvalg dagen efter 

fristens udløb vil beslutningen om, hvilke tre eller "ere skoler 

som kommer i $nalen og evt. semi$nalen, blive truffet.

Jeg ved, det er en vanskelig opgave, for jeg hører hvert 

år, at det kan være som at vælge mellem æbler og jordbær 

eller mellem karto"er og ris – hvad er bedst? Derfor har vi 

nogle gange haft en semi$nalerunde, hvorefter de skoler, der 

på de efterfølgende besøg viser sig at have ”"est varer på 

hylderne”, er gået videre.

Kunst og kultur i skolen

Lige inden afholdelsen af vores kulturevent er vores nye udgi-

velse Kunst og kultur i skolen planlagt til at udkomme, så alle 

deltagerne i eventen kan modtage et trykfriskt eksemplar.

Det bliver en tyk udgivelse med mange indlæg til inspira-

tion, og der vil blive kælet for detaljen og det kunstneriske 

udtryk. Det har været et kæmpe arbejde at indsamle det om-

fattende materiale, og nu forestår arbejdet med opsætning 

og korrektur m.v.

Også det er et stort arbejde, så travlheden i dette forår 

fortsætter – der er god ”gang i butikken”, og mon ikke alle 

anstrengelserne vil vise sig at bære frugt?

Travlt 
forår


