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- Vi har haft og har stadig fokus på det uhel-

dige i, at bogligt materiale nogle steder fjer-

nes fra skolerne. Heldigvis er undervisnings-

minister Merete Riisager opmærksom på det, 

sagde Liselotte Hillestrøm (A), Hedensted 

Kommune, i sit mundtlige supplement til sin 

12 sider lange skriftlige beretning, der var ud-

sendt på forhånd.

Det var beretningen om to år i Kommuner-

nes Forening for Pædagogiske Læringscentre, 

og det var den afgående formand, der sagde 

det. Efter en halv snes år som formand vil Li-

selotte Hillestrøm bruge sin tid og sine kræfter 

på andre politiske opgaver.

I formandens mundtlige beretning hed det 

også, at foreningen har fokus på deltagelse i 

netværk, der kan skabe mulighed for ind"y-

delse, men også giver mulighed for at holde 

#ngeren på pulsen. 

Formidler viden

Det gjaldt også den skriftlige del, hvori det 

blandt andet hed, at foreningen har haft me-

get at kæmpe for. 

- Blandt andet skulle skolebiblioteket sik-

res i lovgivningen, der skulle udarbejdes en 

visionær bekendtgørelse, og det skulle sikres, 

at skolebibliotekerne ikke blev nedlagt eller 

udhulet på mindre skoleafdelinger.

- Vi står stadig overfor store udfordringer 

for at sikre gode og velfungerende PLC’er på 

alle skolematrikler, så der bliver nok at se til 

for den nye bestyrelse.

Børn & Bøger omtales i den skriftlige be-

retning som foreningens ”"agskib”, der nu 

suppleres med Børn & Bøger Blog. Formålet 

med både bladet og bloggen er at inspirere 

til udvikling af de pædagogiske læringscentre 

og holdene omkring dem samt formidle viden 

om, hvad der rører sig:

 Hvad er der fokus på? Hvad snakkes der 

om? Hvad tumler man med i skolerne og på 

de pædagogiske læringscentre? Hvad sker der 

på det politiske plan? I hvilken retning går ud-

viklingen?

Kunst og kultur

Beretningen nævner også, at foreningen i 

de senere år har sat fokus på PLC og kunst i 

skolen samt kreativ litteraturformiling. Det er 

kommet til synligt udtryk i udgivelsen af bo-

gen Kunst og kultur i skolen, som blev præ-

senteret på årsmødet i 2017.

Foreningen har tillige sat fokus på blandt 

andet Åben Skole.

Også litteraturen har plads i foreningens 

virke. Hvert år uddeles Læringscentrenes For-

fatterpris ved Edvard Pedersens Biblioteks-

fond. Den er blandt landets beløbsmæssigt 

største.

I 2016 gik den til forfatter og illustrator Jan 

Kjær og året efter til forfatteren Tina Sakura 

Bestle og illustratoren Anna Jacobina Jacob-

sen. Den blev begge år overrakt på forenin-

gens årlige litteraturkonference i Jylland med 

dublering i hovedstaden.
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Af Laust Grove  

Vejlstrup

Ny formand og nye i bes
Der er meget for den nye bestyrelse at tage fat på, sagde den afgående formand for Kommunernes Forening for Pædagogiske 
Læringscentre.

6666

På generalforsamlingen 

supplerede den afgå-

ende formand Liselotte 

Hillestrøm, Hedensted 

Kommune, sin skriftlige 

beretning og takkede af 

efter 11 år i bestyrelsen, 

deraf de seneste otte som 

formand.
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Beretningen – den mundtlige som den 

skriftlige – blev taget til efterretning.

Regnskaberne for de to år var udsendt på 

forhånd. Også de blev taget til efterretning.

En række vedtægtsændringer – især af 

teknisk karakter – blev vedtaget af general-

forsamlingen. Vigtigst var, at foreningens 

forretningsudvalg nedlægges; men det kan 

erstattes af udvalg med konkret de#nerede 

opgaver.

Nye i ledelsen

Efter den ”gamle” bestyrelses anbefaling blev 

Michael Nøhr (V), Viborg Kommune, enstem-

migt valgt til ny formand.

Til bestyrelsen genvalgte den politiske 

gruppe Gorm Anker Gunnarsen (Ø), Køben-

havns Kommune, Katrine Skov (A), Gladsaxe 

Kommune, og Klara Lyskjær Noer (V), Billund 

Kommune. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Jeanette Hand-

berg (A), Horsens Kommune, Marie Møller 

(A), Køge Kommune, samt Klaus F. Svensson 

(A), Lolland Kommune. 

Til bestyrelsen genvalgtes som faglige 

medlemmer Anette Grønholt Andersen, Bil-

lund, og Mette Harbo, Favrskov, mens Gre-

te Weitze, Fredensborg, nyvalgtes med Ida 

Kongsø, Fredensborg, som suppleant.

Katrine Skov har efterfølgende valgt at 

trække sig fra bestyrelsen, der siden vil sup-

plere sig med et eller "ere medlemmer, hvilket 

den var blevet bemyndiget til på generalfor-

samlingen.

Det faglige udvalg, som ifølge formanden 

sikrer bestyrelsen et solidt fagligt grundlag 

for at sætte en politisk dagsorden, består af 

de genvalgte medlemmer Anette Grønholt 

Andersen, Billund, Mette Harbo, Favrskov, 

og Tina Hammershøj, Billund, samt de nye 
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 og nye i bestyrelsen
Der er meget for den nye bestyrelse at tage fat på, sagde den afgående formand for Kommunernes Forening for Pædagogiske 

Michael Nøhr, Viborg Kom-

mune, blev enstemmigt 

valgt som ny formand for 

foreningen. Læs et inter-

view med den nye for-

mand her i bladet og se en 

præsentation af resten af 

bestyrelsen og det faglige 

udvalg.

medlemmer Britta Kruse, Lemvig, Ulla Kynde, 

Hjørring, samt Ida Kongsø, Fredensborg.

Suppleant til foreningens faglige udvalg er 

Marianne Freimann, Billund.

Tre jubilæer

Inden generalforsamlingens afslutning var der 

buketter til de to afgående bestyrelsesmed-

lemmer Liselotte Hillestrøm, Hedensted Kom-

mune, og Steffen Rasmussen, Lolland Kom-

mune, som også var generalforsamlingens 

myndige dirigent.

Årsmødet markerede samtidig tre jubilæer. 

Forløberen for den nuværende forening, 

Skolebiblioteksforeningen af 2017, ville i år 

have bestået i 100 år, den nuværende Kom-

munernes Forening for Pædagogiske Lærings-

centre har eksisteret i 85 år, og foreningens 

tidsskrift, Børn & Bøger, er nu udkommet i 70 

år. 

De tre jubilæer blev markeret med udgivel-

sen af et festskrift, som i kort form gør rede 

for jubilarerne. Det blev ”frigivet” på årsmø-

det.

Der var hen ved et halvt hundrede delta-

gere på årsmødet, som blev afviklet på Scene-

riet i tilknytning til Det Ny Teater i København.


