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Redelig, rolig og målrettet. Det er egenskaber, 

Michael Nøhr vil udnytte, efter at generalfor-

samlingen i Kommunernes Forening for Pæ-

dagogiske Læringscentre satte ham i forenin-

gens formandsstol.

Den nye formand repræsenterer Viborg 

Kommune i foreningen. Efter "re år på po-

sten som næstformand a#øser han Liselotte 

Hillestrøm, Hedensted Kommune, som ikke 

genopstillede. De to har ifølge den afgåede 

formand gennemført et fortrinligt parløb.

Generalforsamlingen fulgte Liselotte Hil-

lestrøm (A), da hun anbefalede Michael Nøhr 

(V) som sin a#øser.

Nyder tillid

Michael Nøhr, 41 år, er en hjemmefødning. 

Født i Klejtrup mellem Viborg og Hobro og 

har gået i Klejtrup Skole. Bor i dag i byen, hvor 

han sammen med sin udearbejdende kone 

har stiftet familie med to piger på ni og seks 

år – også i Klejtrup Skole.

I 10 år arbejdede han på Arla Foods i Ho-

bro, og de seneste 12 år har han dagligt taget 

turen til Aarhus, hvor han som planlægger i 

Arla Foods er med til at sikre, at vi kan få kold-

skål, når det er det, vejret indbyder til.

Gennem årene har Klejtrup-borgerne valgt 

Michael Nøhr til en række bestyrelser for fri-

tidsaktiviteter på egnen – fra han var helt ung. 

Ved kommunalvalget i 2013 blev han valgt til 

Viborg Byråd, hvor han fra 2018 har beklædt 

posten som medlem af Beskæftigelsesudval-

get og næstformand i Kultur- og Fritidsudval-

get. Han nyder stor tillid på sin egn.

- Viborg skal fortsat være en god og sund 

kommune. Den skal fortsætte den rivende 

udvikling, kommunen allerede er inde i, og 

vi skal blandt andet sikre beskæftigelse til de 

unge mellem 18 og 25 år. Det er en af de ud-

fordringer, vi står overfor i dag, siger Michael 

Nøhr.

Kun dagsordener

Nu vil han lægge nogle af sine kræfter i be-

styrelsen for Kommunernes Forening for Pæ-

dagogiske Læringscentre. Fra sin drengetid 

husker han skolebiblioteket på Klejtrup Skole 

– som eksisterer endnu:

- Gennem skoletiden kom jeg meget på 

skolebiblioteket. Jeg husker, hvordan vi kun 

måtte låne ét tegneseriehæfte for hver ”rig-

tige” bog, vi lånte, fortæller Michael Nøhr.

- I dag får jeg desværre ikke læst andet 

end aviser og dagsordener – samt den bør-

nelitteratur, jeg læser højt for pigerne. Der er 

ikke tid til andet.

- Tiden går med det politiske; med at bi-

drage til udviklingen i kommunen og med at 

pleje mine politiske kontakter både lokalt i 

Klejtrup og Viborg og på landsplan. En nær 

kontakt er det jyske folketingsmedlem, parti-

fællen Kristian Pihl Lorentzen.

Mere synlig

- Kontakter og netværk er i det hele taget et 

vigtigt område. Det gælder også for en for-

ening som vores, mener den nye formand.

- Vi kender maskinrummet og ved, at det 

fungerer. Vi ved også, at foreningen er bega-

vet med en god sjæl, men der er for få, der 

kender til Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentre. Derfor vil jeg prøve at 

gøre foreningen mere synlig.

- For at udtrykke det lidt mere kommer-

cielt: Vi har et godt produkt; det fortjener at 

Vi skal sætte den nat
Ny formand mener, foreningen i højere grad end tidligere skal præge fremtiden for de pædagogiske læringscentre.

Af Laust Grove
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blive markedsført bedre.

- Det er bestyrelsens store ansvar, at det 

sker. Hele bestyrelsen! Alle medlemmer skal 

deltage i #ere arrangementer vedrørende sko-

len og vedrørende kommunerne.

- Vi skal tættere på KL og på Folketinget. 

Synlighed skal være med til at øge forenin-

gens medlemstal. Det kan ikke være tilstræk-

keligt, at det kun er ca. halvdelen af landets 

kommuner, der er medlemmer. 

Opsamlet visdom

- Vi er en ny bestyrelse bestående af gengan-

gere og af nyt blod, som ser på tingene med 

friske øjne. Vi skal drøfte situationen og mø-

des på et strategi- eller udviklingsseminar til 

efteråret. På det skal vi drøfte, hvad vi kan, og 

 sætte den nationale standard
Ny formand mener, foreningen i højere grad end tidligere skal præge fremtiden for de pædagogiske læringscentre.

Micheal Nøhr fortæller, 

at den ny bestyrelse, der 

består af både gengangere 

og af nyt blod, som ser på 

det hele med friske øjne, i 

efteråret skal mødes på et 

seminar for at drøfte den 

fremtidige strategi.

hvad vi vil, siger Michael Nøhr.

- Vi skal holde fast på foreningens kerne-

værdier, hvortil hører blandt andet skolens 

forpligtelser over for både dannelse og lær-

dom. Der er opsamlet meget visdom og store 

erfaringer i foreningen. Det er den slags, for-

eningen er afhængig af; den er ikke person-

afhængig.

- Akkurat som skolen er på vej til at prakti-

sere den åbne skole – heldigvis i stigende om-

fang – skal vi være åbne og indgå i så mange 

netværk, som det er muligt. Så kan vi være 

med til at inspirere til videndeling mellem sko-

ler og mellem kommuner, siger den nye for-

mand og slutter:

- Vi skal sætte den nationale standard for 

pædagogiske læringscentre!


