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Mens dette skrives, er der få uger til foreningens årsmøde, 

hvor vi skal fejre vores 85-års jubilæum og kåre Årets Pæda-

gogiske Læringscenter. Da det er et lige årstal, skal vi tillige 

afholde generalforsamling, og i år skal vi også have valgt en 

ny bestyrelse – og en ny formand.

Det er 11 år siden, jeg i 2007 blev valgt til bestyrelsen 

første gang – valget var udsat et år på grund af kommunal-

reformen, så man ville vente, til sammenlægningsudvalgene 

havde fundet sine ben og var blevet egentlige kommunalbe-

styrelser.

Dengang vidste jeg ikke rigtig, hvad foreningen var for en 

størrelse, og hvad arbejdet gik ud på, men jeg fandt hurtigt 

ud af, at det var meget spændende og en uhyre vigtig sag, 

foreningen arbejder for.

Ikke det, man lige får øje på

At skolegang er vigtig for børn, ved alle, at de skal lære no-

get, er indlysende, men hvor vigtigt et lille hjørne af skolen, 

skolebiblioteket er, og hvor stor betydning, det har for børns 

dannelse og for, at god undervisning kan gennemføres, kan 

være svært af få øje på i den store sammenhæng.

Som kommunal politiker ser man skolen som et sam-

let hele, og man tænker økonomi. Det gør man nu, og det 

gjorde man dengang. Hvordan skulle man få de nye, store 

kommuner til at hænge sammen? Hvordan skulle man få 

økonomien til at række? Kunne man gøre tingene smartere 

og tænke på nye måder, også på skoleområdet? Kommunal-

reformen var gennemført for at gøre driften mere rentabel, 

små enheder var for dyre, og det samme kunne man måske 

sige om skoler? Det gjorde man mange steder.

Små skoler er blevet nedlagt, skoler er blevet slået sam-

men, skoler på #ere matrikler har set dagens lys for at hente 

besparelser, og i den sammenhæng kan skolebiblioteket godt 

blive trængt, fordi det i hverdagen som oftest er velfunge-

rende og ikke noget, man lige får øje på, altså et spareobjekt.

Men vigtigt er det! Skolebiblioteket skal stille bøger og 

andet materiale til rådighed for skolens undervisning – og til 

elevernes fritidslæsning – og yde vejledning i brugen heraf, 

som der stod og står i loven. Det handler ikke kun om læring, 

men også om almen dannelse, som børnene blandt andet får 

gennem litteratur.

Meget at kæmpe for

Det kræver, at bøger og andet materiale, såvel fysisk som 

digitalt, er til stede i forsvarlig mængde. Det kræver også, 

at skolens bibliotekar(er) har kendskab til det, og det kræver 

tid at sætte sig ind i og at formidle. Såvel materialer som tid 

koster penge, og hvis disse spares væk, lades både børn og 

lærere i stikken.

Der skal med andre ord kæmpes for sagen, og derfor stil-

lede jeg gerne op – og blev valgt – som formand i 2010, fuld 

af energi til at tage udfordringerne op. Det handler om at 

se muligheder, ikke begrænsninger, som altid har været mit 

motto.

Nu skriver vi 2018, og jeg har været formand i otte år. I 

løbet af den tid er meget sket; der er gennemført en skole-

reform, skolebibliotekerne er blevet til pædagogiske lærings-

centre, PLC’er, der er fokus på Åben Skole, og foruden hund-

redvis af skolelukninger er knap 300 matrikelskoler blevet en 

realitet.

Der har været meget at kæmpe for. Blandt andet skulle 

skolebiblioteket sikres i lovgivningen, der skulle udarbejdes 

en visionær bekendtgørelse, og det skulle sikres, at skolebib-

liotekerne ikke blev nedlagt eller udhulet på mindre skoleaf-

delinger.

Alt dette har krævet en indsats fra såvel faglig som po-

litisk side, både på kommunal- og på landsplan, og jeg har 

taget min tørn. Vi står stadig overfor store udfordringer for at 

sikre gode og velfungerende PLC’er på alle skolematrikler, og 

jeg vil nu overlade formandsstolen til friske kræfter, der kan 

se på sagen med nye øjne og kæmpe videre for sagen.

Med disse, mine sidste ord i Børn & Bøger siger jeg tak for 

11 spændende år og ønsker god vind i sejlene til Danmarks 

PLC-biblioteker og til foreningen og dens nye bestyrelse, som 

skal være med til at sikre PLC’ernes fortsatte gode udvikling. 

Jeg glæder mig til fortsat at følge med fra sidelinjen!

Tak for 
gode år


