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Som jeg skrev i forrige nummer af Børn & Bøger, havde vi 

skrevet til undervisningsminister Merete Riisager og anmodet 

om et møde, hvor vi kunne fremlægge vores bekymringer 

over uheldige udviklingstendenser, vi har set nogle steder i 

landet. Ministeren imødekom vores anmodning, og mødet 

blev afholdt den 27. marts.

På mødet fortalte vi, at vi er glade for den nye bekendtgø-

relse om pædagogiske læringscentre, som vi selv har været 

med til at sætte vores præg på, og folkeskolereformens gode 

intentioner om at åbne skolen mod verden.

Imidlertid har vi desværre set eksempler på, at nogle kom-

muner – efter vores opfattelse – fortolker bekendtgørelsen 

og loven på en uheldig måde. 

Bekymringerne

Efter at have fremhævet, at det nogle steder går rigtig godt, 

og at en "n udvikling er i gang, gav vi nogle konkrete eksem-

pler på, hvor vi har set, hvad vi "nder, er uheldig udvikling.

Vi nævnte blandt andet nedskæring i åbningstid og be-

mandingstid, fysisk nedlæggelse af biblioteksrum på afde-

lingsskoler, så eleverne ikke kan "nde det frirum, det rum til 

fordybelse, som mange har brug for, især socialt udsatte og/

eller inkluderede elever, som i forvejen har det svært.

Vi nævnte varetagelse af bibliotekarfunktionen alene af 

folkebibliotekarer uden den pædagogisk, didaktiske indsigt, 

der er nødvendig i forhold til vejledning af både elever og 

skolens lærere, og vi nævnte afskaffelse af den koordine-

rende funktion, som skal sikre kontakten til verden udenfor.

Vi nævnte også fjernelse af alt fysisk materiale fra hyl-

derne, så der alene kan læses elektronisk og i øvrigt hentes 

bøger på folkebiblioteket, skolers fravælgelse af funktioner, 

som PLC hidtil har varetaget, og meget andet. 

Vi anførte, at vi ser det som en udhuling af området og 

nedgradering i stedet for opgradering. Der er sket et kompe-

tencetab, og mange børn og lærere lades i stikken, når der 

ikke på hver enkelt skole er en koordinator/tovholder, som 

kan binde det hele sammen. Det er samarbejde, det handler 

om.

Enig minister

Ministeren lyttede opmærksomt og gav udtryk for, at hun 

også fandt det bekymrende, at det åbenbart forholder sig 

sådan nogle steder i landet. 

Som en af ministerens embedsmænd udtrykte det: Vi hø-

rer jo kun de gode historier, hvortil vi svarede, at det netop 

var derfor, vi havde ønsket mødet – for at fortælle om bagsi-

den af medaljen.

Ministeren understregede, at det for hende var vigtigt, at 

børn kan komme i kontakt med bøger, ikke blot elektroniske, 

men OGSÅ fysiske, og at det er på den enkelte skolematrikel, 

disse bøger skal kunne "ndes.

Hun understregede også vigtigheden af det fysiske rum til 

fordybelse og til at trække sig tilbage, ligesom hun var enig 

i, at det pædagogisk, didaktiske spiller en vigtig rolle. Ligele-

des er det vigtigt, at skolen bliver åbnet mod samfundet, og 

hun fandt, at PLC er det naturlige sted at forankre kontakten 

udadtil.

Sidst på mødet anbefalede vi ministeren at melde ud til 

kommunerne, at selv om man lokalt kan beslutte, hvad man 

"nder, er bedst netop der, så skal loven overholdes. At melde 

ud, at PLC ikke er en KAN, men en SKAL opgave – på hver 

skoles matrikel.

Ministeren var enig i, at hun skal sikre, at loven overhol-

des, men anførte, at hun gerne så $ere henvendelser – også 

fra forældreside – om problemstillingen, inden hun kunne 

gribe ind.

Godt møde med 

ministeren


