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Årsmødet på det skønne Holckenhavn 

Slot på Fyn er veloverstået. Der var rig-

tige mange kommuner repræsenteret til 

Kommunernes Forening for Pædagogi-

ske Læringscentres årsmøde, som blev 

afholdt nær Nyborg.

Vi valgte i år at afholde årsmødet et 

centralt sted i Danmark, for at det var 

nemmere for alle at komme dertil, og 

på deltagerantallet ser det også ud til at 

være lykkedes.

Det fysiske og digitale PLC

På årsmødet var temaet det digitale vs. 

fysiske PLC. Til dette havde vi velforbe-

redte oplægsholdere for både det digi-

tale og fysiske PLC, som redegjorde for, 

hvordan de ser udviklingen mellem det 

digitale og fysiske PLC – og efterføl-

gende var der debat med spørgsmål fra 

tilhørerne.

For mig var det personligt opløften-

de at høre, at begge partner var enige 

om udviklingen, og at man skal udnytte 

både de digitale platforme og fysiske 

bøger til at udvikle de pædagogiske læ-

ringscentre.

Højdepunktet på årsmødet var selv-

følgelig kåringen af Årets Pædagogiske 

Læringscenter, hvor årets tema var PLC 

og læsefremmende aktiviteter. I et tæt 

felt blev Fredensborg Skole vinderen. 

Stort tillykke til Fredensborg Skole og til-

lykke til de andre med nomineringerne.

Teamet fra årsmødet kom vi også 

ind på i sidste nummer af Børn & Bøger, 

hvor Ayoe Quist Henkel havde en arti-

kel om dannelse i det digitale PLC, hvor 

hun brugte Anders Matthesens Ternet 

Ninja som udgangspunkt.

Det følger vi op på i dette nummer af 

Børn & Bøger med en artikel af Martin 

Blok Johansen, lektor og ph.d. fra Via 

University i Aarhus, som kommer med 

sit modsvar til Ayoe Quist Henkels ind-

læg, og det er spændende læsning, at 

høre deres meninger komme til udtryk.

Ro til læring

I dette nummer af Børn & Bøger kom-

mer vi politikere fra bestyrelsen for 

Kommunernes Forening for Pædagogi-

ske Læringscentre også med vores me-

ning om vigtigheden af udviklingen af 

de pædagogiske læringscentre.

Her spiller ro til læring, som jeg også 

skrev om i sidste nummer af Børn & Bø-

ger, en central rolle for at udvikle frem-

tidens PLC.

I kan læse vores kronik på de næste 

sider, hvor vi understreger de udfordrin-

ger, vi står overfor, samt hvor vigtigt det 

er, at vi samarbejder om, at der er ro til 

læring, videndeling og digital dannelse.

Det er ikke kun i Børn & Bøger, vi ud-

sender vores budskab om ro til læring, 

det skal også ud i de landsdækkende 

medier. Ud til både vores medlemskom-

muner og ikke-medlemskommuner. Ud 

til vores kommunalpolitikere og ikke 

mindst ud til vores folketingsmedlem-

mer og andre interessenter i vores net-

værk, så vi kan få det italesat og handlet 

på det.

Dette er også øverst på dagsorden, 

når vi efter folketingsvalget ved, hvem 

der er den nye undervisningsminister, 

og hvem der er de nye partipolitiske 

skoleordførere.

Vi vil a#ægge dem et besøg og 

fremføre vores synspunkter og få etab-

leret et samarbejde om udviklingen af 

de pædagogiske læringscentre, hvor Ro 

til Læring skal spille den centrale rolle.

Til allersidst vil jeg ønske jer en rigtig 

god sommerferie.

Vi skal 
samarbejde


