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Skønt vi kun er i midten af september, er kampen om plad-

serne i de kommunale bestyrelser allerede godt i gang. Ved 

enhver lokal begivenhed kan man møde politikere, der håbe-

fuldt griber fat i forbipasserende og mere eller mindre over-

bevisende forsøger at ”sælge” netop deres budskab. 

Der deles ud af det ene eller det andet, der er trykt pjecer, 

som fortæller, hvad hver enkelt står for og vil kæmpe for i de 

følgende "re år. Plakater er også trykt og venter bare på at 

blive hængt op, når valgkampen går ind i sin slutfase. 

Alle har en eller #ere mærkesager og områder, de bræn-

der for; skole, kultur, teknik og miljø, socialområdet m.v., og 

når danskerne den 21. november har været ved stemmeur-

nerne, bliver det afgjort, hvordan det kommunale styre vil se 

ud i den kommende periode.

Ny energi

Nogle vil blive genvalgt, andre vil blive nyvalgt, for hver gang 

sker der en større eller mindre udskiftning, enten fordi nogle 

ikke genopstiller, fordi de bliver ”overhalet” i kampen om 

vælgernes gunst eller af forskellige andre årsager.

Et er sikkert: Når stemmerne er talt op, konstitueringerne 

forhandlet på plads og udvalgsposterne fordelt, vil sammen-

sætningen i de forskellige udvalg være anderledes, end den 

var de foregående "re år.

Også for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læ-

ringscentre vil virkeligheden blive ændret, når vi på general-

forsamlingen til næste år – det bliver den 20. april i Køben-

havnsområdet – skal vælge en ny bestyrelse for de kommende 

år.

I foreningens snart 100-årige historie – vi bygger på Skole-

biblioteksforeningen af 1917, stiftet den 6. december – er det 

endnu aldrig sket, at man efter et bestyrelsesvalg har ”lagt 

fra” med samme besætning som sidst, og det sker næppe 

heller denne gang.

Det er også kun godt, for når nye øjne og friske kræfter 

kommer til, vil nye vinkler vise sig, kursen blive ændret lidt 

eller meget, og ”de nye” vil samtidig kunne støtte sig til de 

erfarne, for heldigvis plejer der også at være ”gengangere” 

imellem, og vi ”gamle” vil blive beriget og også få fornyet 

energi af supplerende indspark.

God valgkamp

Foreningen arbejder for, at der rundt om i kommunerne ska-

bes de mest optimale rammer for de pædagogiske lærings-

centre til gavn for børns og unges læring og uddannelse, 

men også for deres almene kulturelle dannelse.

Når den nye bestyrelse skal sammensættes, vil det nok 

mest være i de nye skoleudvalg, kandidaterne skal "ndes, for 

læringscentrene er en del af folkeskolen og skal sikre, at de 

bedst mulige undervisningsmidler stilles til rådighed for hver 

enkelt skole og netop dens pro"l.

Men også i kulturudvalgene vil der være gode folk, som 

vil kæmpe for, at børns møde med kultur er vellykket, også 

i skolen. Med intensionerne om den åbne skole er kulturen 

kommet i fokus som aldrig før, og PLC er det oplagte sted at 

forankre kontakten til det omgivende samfund.

PLC er dermed, efter min mening, skolens absolut vig-

tigste brik – om end ofte overset, som den velfungerende 

instans, det heldigvis er de #este steder – der kobler læring 

med kultur og kan sikre, at vi skaber glade, kompetente, livs-

duelige og hele unge mennesker. 

Det er præcis dét, denne forening står for, og derfor er 

det vigtigt, at der også i bestyrelsen er en blanding af interes-

se for skole og kultur hos de politiske medlemmer, som bliver 

klædt på til arbejdet af de fagligt valgte bestyrelsesmedlem-

mer og foreningens faglige udvalg.

Jeg glæder mig til at se, hvordan de kommunale besty-

relser, skole- og kulturudvalg bliver sammensat, og når tiden 

kommer dermed også, hvordan den nye foreningsbestyrelse 

vil komme til at se ud – men det er en helt anden sag, som 

siden følger.

Held og lykke med valgkampen!

Skole og kultur – 

hånd i hånd


