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Sommerferien er nu vel overstået, og 

inden jeg trækker de store linjer op for, 

hvad Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentre har på program-

met for efteråret, må vi kigge tilbage, til 

inden sommerferien begyndte, hvor der 

blev afholdt folketingsvalg på Grund-

lovsdag.

Valget blev et tættere løb, end me-

ningsmålingerne forudsagde, men det 

blev som ventet en ny socialdemokra-

tisk regering, der kom til. Vi siger stort 

tillykke med valget og glæder os til sam-

arbejdet med de nye ministre og folke-

tingsmedlemmer.

Møde med minister og ordfø-

rere

Denne gang bliver det ekstra spænden-

de at møde den nye Børne- og under-

visningsminister, Pernille Rosenkrantz-

Theil, da vi både har vores Strategi 2021 

og Ro til Læring, som vi kan præsentere 

for hende og de politiske ordførere på 

området, så alle kan lære vores visioner 

for foreningen at kende.

Det er vigtigt for os at give den nye 

Børne- og undervisningsminister samt 

partiordførerne et indblik i, hvilke udfor-

dringer de pædagogiske læringscentre 

står over for, og fortælle, at vi mener, 

at løsningen netop er ro til læring, hvor 

vi gerne vil have, at de pædagogiske 

læringscentre igen bliver omdrejnings-

punktet for dannelse, læring og udvik-

ling samt den åbne skole.

De første skridt med at møde de nye 

personer på Christiansborg tager vi al-

lerede i forbindelse med den Nationale 

Læsestrategi.

For lidt over et år siden tog Dan-

marks Biblioteksforening initiativ til 

dette arbejde med at skabe en National 

Læsestrategi, der skal sikre fremtidens 

læsere, da undersøgelser viser, at både 

børn og voksne læser mindre og bliver 

udfordret af de digitale medier – netop 

som vi også skriver i vores Ro til Læring, 

som I kunne læse om i sidste nummer af 

Børn & Bøger.

National læsestrategi på vej

Kommunernes Forening for Pædagogi-

ske Læringscentre har været med i ud-

viklingen af den Nationale Læsestrategi, 

hvor vi blandt andet har siddet med i 

koalitionsgruppen, som har været med 

til at forme den Nationale Læsestrategi. 

Nu er arbejdet nået så langt, at det er 

klar til at blive overrakt til den nye re-

gering. 

Overrækkelsen sker den 11. septem-

ber på Christiansborg, hvor jeg sammen 

med ministre, politikere, forskere osv. 

møder op, og vi er meget spændte på, 

hvordan den bliver modtaget, og hvad 

det medfører af nye tiltag. 

Traditionen tro byder efteråret også 

på uddeling af Læringscentrenes For-

fatterpris ved Edvard Pedersens Biblio-

teksfond. Overrækkelsen sker på kon-

ferencen Litteraturens ansigter i Billund, 

hvor der plejer at være stor interesse for 

denne konference, som i år har under-

temaet Faglitteratur for børn.

Konferencen sætter fokus på, hvor-

for faglitteraturen er vigtig for børn, og 

hvordan vi kan bruge den. Igen i år af-

holder vi konferencen i samarbejde med 

forlagene Gyldendal, Carlsen og Høst & 

Søn.

Udviklingsprojekt skrider godt 

frem

Noget andet vi får travlt med her i efter-

året er vores udviklingsprojekt Digitale 

læseoplevelser i biblioteksrummet, der 

skrider godt frem og efter planen skal 

afsluttes med en konference og en pub-

likation med erfaringerne fra projektet 

sidst på året.

Hvordan arbejdet med læsning af 

digitale tekster er skredet frem på de 

deltagende skoler, har der tidligere væ-

ret nogle artikler om i Børn & Bøger, og 

også i dette nummer er der en længere 

artikel om nogle af de erfaringer, man 

har gjort sig.

Som det fremgår, er der mange 

spændende opgaver i vente for forenin-

gen i resten af 2019, hvor vi også vil 

fortsætte vores ”Danmarksturne” med 

at besøge kommuner rundt om i landet, 

høre hvad man aktuelt har af udfordrin-

ger og ønsker lokalt samt fortælle om 

foreningen og dens arbejde.

Et travlt 
efterår


