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Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre af-

holdt i år sit årsmøde under titlen KFPLC Kulturevent 2017. 

Det foregik den 28. april på Hotel Legoland i Billund.

Vi omdøbte mødet, dels fordi vi synes, ordet årsmøde 

støver lidt, dels fordi vi de seneste år har bestræbt os på at 

afholde mødet på steder, der i sig selv er en oplevelse og med 

indlagte kulturelle indslag.

Inspirerende omgivelser

Vi har været på Københavns Rådhus med truttende lurblæ-

sere, i det nedlagte fængsel i Horsens med blandt andet fan-

ge"ugt, på Det Ny Teater i København med syngende tjenere 

og i Den Gamle By i Aarhus med rundvisning.

I år var vi så i Billund, hvor blev der budt på et væld af 

oplevelser og kultur. I programmet var der udover oplæggene 

om årets tema, Det pædagogiske læringscenter og kunst i 

skolen, indlagt underholdning af elever fra Billund Kultur-

skole.

Arrangementet var ualmindelig vellykket med fantastisk 

optræden, gode og inspirerende oplæg, spændende udstil-

linger og overrækkelse af prisen Årets Pædagogiske Lærings-

center 2017.

Til slut kunne deltagerne glade og opløftede drage en tur 

gratis i Legoland med gode oplevelser i erindring og et ek-

semplar af foreningens splinternye udgivelse Kunst og kultur 

i skolen, der blev frigivet på eventen, under armen.

Her i bladet bringes artikler fra de forskellige dele af  

KFPLC Kulturevent 2017, og man kan også se "ere billeder 

fra begivenheden på vores hjemmeside www.kfplc.dk, hvor 

også bogen Kunst og kultur i skolen, kan bestilles.

Kommende arrangementer

Med et veloverstået årsmøde bag os er tiden nu kommet til at 

arrangere årets kommende litteraturkonferencer, der vil blive 

afholdt henholdsvis onsdag den 4. oktober i Jylland og man-

dag den 9. oktober i København. 

Som sædvanlig vil Læringscentrenes Forfatterpris ved 

Edvard Pedersens Biblioteksfond blive overrakt i forbindelse 

med litteraturkonferencen. Modtageren blev udpeget af for-

eningens bestyrelse dagen inden KPFCL Kulturevent, men er 

i skrivende stund endnu ikke orienteret.

Programmet for litteraturkonferencen er nu under fær-

diggørelse og vil blive udsendt i starten af august samt an-

nonceret i næste nummer af Børn & Bøger. 

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen, også det vil blive 

et spændende arrangement.

Et andet arrangement, der er i støbeskeen, er foreningens 

årsmøde/kulturevent 2018, der vil blive afholdt fredag den 

20. april på et inspirerende sted i Københavnsområdet.

Sæt også allerede nu X ved denne dato. Det vil igen blive 

et spændende program, og i 2018 skal der endvidere være 

valg af medlemmer til foreningens bestyrelse og faglige ud-

valg, der blandt andet giver indstilling vedr. forfatterprismod-

tager og $nalister til prisen Årets Pædagogiske Læringscenter.

God sommer

Når dette læses, vil skoleåret 2016/2017 så småt være ved 

at være til ende. Det har for Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Læringscentre været et travl, men udbytterigt 

skoleår, og mon ikke det også har været det ude omkring i 

kommunerne, på skolerne og PLC’erne?

Til sidst vil jeg derfor runde af med at ønske foreningens 

medlemmer og Børn & Bøgers læsere en rigtig god sommer, 

hvor alle kan koble fra den travle hverdag og lade op, så vi 

igen kan tage fat på dagens dont med ny energi og friske 

kræfter i august, hvor et nyt spændende skoleår venter.
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