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I sidste nummer af Børn & Bøger satte 

vi Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentres Mission på for-

siden for at synliggøre foreningen, og 

dette lykkedes. Indenfor få dage havde 

vi både fået henvendelser fra en ordfø-

rer i Folketinget og fra Via University i 

Aarhus.

Vi følger op på begge henvendelser 

og har allerede i dette nummer en arti-

kel fra Via University, hvor lektor, ph.d. 

Martin Blok Johansen fortæller om, 

hvor vigtigt det er at have et fysisk PLC 

for børns dannelse og mødet med litte-

raturen. Hvilket vi i KFPLC ikke kan være 

mere enig i.

Et godt tidspunkt

Dette er bare første skridt i vejen for at 

gøre Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentre mere synlig og 

for at få vores Strategi 2021 ført ud til 

alle kommunerne i landet.

Det at sætte en ny retning og kom-

me ud med nye budskaber er en svær 

opgave, så derfor har vi i bestyrelsen 

valgt at få hjælp udefra for at sikre os, 

at det bliver gjort på en professionel 

måde. 

Til dette har vi ansat en kommuni-

kationskonsulent, Nick Allentoft, som 

tidligere har været byrådspolitiker, med-

lem af denne forenings bestyrelse og 

er stifter af DenOffentlige.dk. Vi byder 

Nick velkommen til foreningen og ser 

frem til et godt samarbejde.

Det er også det rigtige tidspunkt at 

starte denne synliggørelse af forenin-

gen, da der når som helst kan blive 

udskrevet folketingsvalg. Dette gør jo, 

at der kommer nye ministre, ordførere 

og måske endda nye ministerier til, som 

måske vil lave nye tiltag o.l.

Her er det vigtigt, at vi er på banen 

med det samme til at rådgive og vejlede 

blandt andet om, hvordan vi sikrer og 

udvikler de fysiske PLC’er, som der står 

i Undervisningsministeriets bekendtgø-

relse, at vi skal.

Et andet sted, vi også sætter fokus 

på vores Strategi 2021, er til vores års-

møde, hvor teamet vil være: Det fysiske 

og digitale PLC, og hvor der vil være 

indlæg om disse emner og efterfølgen-

de paneldebat, så alle tilhørerne kan 

deltage i debatten.

Et levende årsmøde

Det med at have en paneldebat er no-

get nyt, vi prøver for at gøre vores års-

møde mere spændende og levende for 

dem, som deltager.

I år vil det også være ekstra billigt at 

komme til vores årsmøde, da vi har gjort 

det gratis for vores medlemmer at del-

tage, så det bliver spændende at se, om 

der kommer rekordmange deltagere.

Ud over paneldebatten har vi også 

dagens højdepunkt, som er kåringen af 

Årets Pædagogiske Læringscenter. Det-

te plejer altid at være spændende, især 

for #nalisterne, og igen i år er der #ne 

præmier til dem, der kommer i #nalen.

Førstepræmien er tre skønlitterære 

klassesæt med tilhørende lydbøger og 

undervisningsmateriale samt besøg af 

forfatteren Mads Heinesen, sponsoreret 

af forlaget Vild Maskine. Denne præmie 

bragte vi en artikel om i sidste blad.

I dette blad har vi en artikel om en 

af de to andenpræmier, som består af 

tre bogkasser med hver 30 titler til brug 

i indskolingen, sponsoreret af forlaget 

Straarup & Co.

Den anden andenpræmie er spon-

soreret af forlaget Alvilda og består af 

et klassesæt af Mette Finderups A.S.P.E. 

Dæmonhuden med tilhørende besøg 

af forfatteren. Denne præmie vil blive 

præsenteret i næste nummer af bladet.

Vi ses!

Disse er dog ikke de eneste sponso-

rer, vi har i forbindelse med prisen, og 

jeg vil gerne benytte lejligheden til at 

takke vores hovedsponsor Systematic, 

som har været en god og trofast sam-

arbejdspartner i mange år i forbindelse 

med kåringen af Årets Pædagogiske 

Læringscenter, der ud over selve præ-

mierne indbefatter en lang række andre 

og store omkostninger.

Jeg regner med, at vi ses den 10. maj 

på Holckenhavn Slot ved Nyborg til en 

spændende og lærerig dag. Program-

met kan ses her i bladet.

Strategien 
på vej ud i livet


