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Fredag den 20. april afholdt vi årsmøde 

og generalforsamling i KFPLC, Kommu-

nernes Forening for Pædagogiske Læ-

ringscentre, mødet blev afholdt i Det Ny 

Teater i København.

Det var på mange måder et vigtigt 

årsmøde, da det også var et jubilæums-

årsmøde, idet foreningen blev 85 år, 

Børn & Bøger blev 70 år samt en marke-

ring af 100-året for Skolebiblioteksfor-

eningen af 1917. 

Prisoverrækkelse og vedtægts-

ændring

Derudover skulle der også vælges ny 

bestyrelse, da dette sker ved førstkom-

mende generalforsamling efter et kom-

munalvalg.

Derfor var der også gjort lidt ekstra 

ud af dagens program, da vi havde fået 

to tidligere ministre, Bertel Haarder (V), 

og Marianne Jelved (B), til at holde ind-

læg om skolebibliotekernes udvikling 

og betydning for samfundet gennem 

årene.

En årligt tilbagevendende begiven-

hed på årsmødet er kåring af Årets 

Pædagogiske Læringscenter. Emnet var 

i 2018 PLC og kreativ litteraturformid-

ling, og her var der indkommet mange 

gode kandidater til titlen, og vinderen 

blev Billundskolen fra Billund Kommu-

ne, som vandt titlen for blandt andet at 

udvise stor kreativitet og favne meget 

bredt over mange aspekter.

Stort tillykke til skolen herfra og 

mange tak til vores hovedsponsor Sy-

stematic og præmiesponsorerne Lamm-

hults Biblioteksdesign, Tellerup og Stra-

arup & Co, som stod for præmierne til 

de fem #nalister og semi#nalister.

På årsmødet skulle der også være 

generalforsamling, hvor der var god-

kendelse af vedtægtsændring og valg 

af formand og nye medlemmer til be-

styrelsen.

Den tidligere bestyrelse havde valgt 

at tilpasse foreningens vedtægter, så de 

blev mere forenklede og tidssvarende, 

så det er nemmere for den nye besty-

relse at have mere handlingsfrihed, og 

vedtægterne blev godkendt af general-

forsamlingen. 

Ny formand og bestyrelse

Så havde foreningens formand, Liselot-

te Hillestrøm, valgt at trække sig fra be-

styrelsen og dermed også som formand 

for KFPLC, så der skulle væges en ny. 

Jeg havde som tidligere næstformand 

valgt at lægge billet ind på denne post, 

og her takker jeg generalforsamlingen 

for valget.

Der blev også valgt tre nye politi-

ske bestyrelsesmedlemmer ind; Klaus F. 

Svensson, Lolland Kommune, Jeanette 

Handberg, Horsens Kommune og Marie 

Møller, Køge Kommune.

Af faglige repræsentanter i besty-

relsen kom der også nye personer ind i 

bestyrelsen i form af Mette Harbo, Favr-

skov Kommune, og Grete Weitze fra 

Fredensborg Kommune.

Jeg vil gerne sige tillykke til alle med 

valget til bestyrelsen, og jeg glæder mig 

til samarbejdet med jer og de genvalgte  

bestyrelsesmedlemmer, samt skal der 

også lyde en kæmpe tak til de afgåen-

de bestyrelsesmedlemmer for det store 

arbejde, de har lagt i bestyrelsen og 

specielt tak til den afgående formand, 

Liselotte Hillestrøm, for hendes 11 år i 

foreningen, hvoraf de otte af dem som 

formand.

Nu venter der et stykke arbejde for 

den nye bestyrelse, hvor vi skal kigge 

ud i fremtiden og se, hvordan vi får lagt 

de rigtige visions- og strategiplaner for 

KFPLC.

Hvad det kommer til at indeholde, 

vender vi tilbage med, men fokusset vil 

være udviklingen af PLC’erne via dan-

nelse, kunst, kultur og brug af den åbne 

skole samt at få styrket foreningens po-

litiske position ude i kommunerne.

Ny bestyrelse i 
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