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Ro til Læring er overskriften på det, som 

vil være Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Lærecentres fokusområde 

i forbindelse med vores Strategi 2021.

Årsagen til, vi vil have fokus på Ro 

til Læring, er, at efter folkeskolerefor-

men blev skolebibliotekerne omdannet 

til pædagogiske læringscentre, fordi de 

skulle være omdrejningspunktet for ro 

til dannelse, læring og videndeling.

Viden og dannelse

De pædagogiske læringscentre skal 

være et sted, hvor eleverne med deres 

nysgerrighed kan blive inspireret til at 

#nde den viden, de søger.

Men eleverne skal ikke bare bruge 

det pædagogiske læringscenter til at 

søge viden, det er lige så meget et dan-

nelsescenter, hvor børnene bliver for-

met og får opbygget ballast til deres 

videre forløb i livet.

Så vi i Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Læringscentre ser, at vi 

har en stor opgave i at sikre os, at de 

enkelte pædagogiske læringscentre kan 

leve op til deres nye rolle, som de #k 

efter skolereformen for omkring fem år 

siden.

Vi har ofte stillet os selv det spørgs-

mål, om skolerne/kommunerne/staten 

har været gode nok til at prioritere dette 

område?

Vi oplever ikke altid, at folkeskolen 

har haft den fornødne tid, ressourcer og 

værktøjer til at løfte den nye rolle efter 

folkeskolereformen, hvor de gik fra at 

være skolebiblioteker til pædagogiske 

læringscentre.

Med vedtagelsen af folkeskolerefor-

men kom også den Åbne skole, som er 

med til at bringe verden og dens fan-

tastiske initiativer samt viden ind til fol-

keskolerne på en helt anden måde end 

tidligere, men er vi gode nok til at ud-

nytte de muligheder, dette giver?

Her vil det være oplagt at gøre de 

pædagogiske læringscentre til omdrej-

ningspunkt for den Åbne skole, fordi vi 

dels kan understøtte den konstruktive 

vidensdeling, men også sikre én ind-

gang for den omverden, som folkesko-

lerne skal samarbejde med.

Besøgstur

For at #nde denne viden vil vi besøge 

kommunerne. Vi vil besøge vores med-

lemskommuner for at høre om de ud-

fordringer, de har indenfor det pæda-

gogiske læringscenter. 

Men vi vil også høre ikke-medlems-

kommuner, om de vil være med på 

rejsen til at styrke de pædagogiske læ-

ringscentre, så de bliver de kraftcentre, 

som skal danne vores børn og give dem 

viden og ballast nok til at møde verden 

efter folkeskolen.

En verden, som er i konstant foran-

dring, og derfor er der behov for Ro til 

Læring, så vores børn kan lære om den 

nye verden med tryghed uden at være 

bange for den.

Lige nu er én af de store forandringer 

den digitale verden, som har stor betyd-

ning for de pædagogiske læringscentre, 

og derfor er det også emnet ved Kom-

munernes Forening for Pædagogiske 

Læringscentres årsmøde, som afholdes 

fredag den 10. maj på Holckenhavn Slot 

på Fyn.

Her får vi oplæg og debat om den 

digitale kontra den analoge verden. Det 

bliver spændende.

Ro til Læring


