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Siden 2008 har Kommunernes Forening 

for Pædagogiske Læringscentre uddelt 

prisen Årets Pædagogiske Læringscen-

ter, dengang Årets Skolebibliotek, og 

10 gange har en glad og stolt vinder-

skole kunnet drage hjem med titlen og 

en "ot førstepræmie.

Tilsvarende har 20 skoler høstet stor 

ære og "otte andenpræmier i #nalen, 

mens atter andre har været lige ved og 

næsten og nået så langt som til en se-

mi#nale.

Finalisterne og eventuelle semi#na-

lister udvælges af foreningens faglige 

udvalg blandt indstillede kandidater. 

Kriterierne for indstilling skifter fra år til 

år, så der bliver sat fokus på forskellige 

sider af det pædagogiske læringscen-

ters, PLC’s, virke.

Med den seneste bekendtgørelse er 

PLC blevet en mangesidet størrelse, og 

den klassiske opgave med – som nævnt 

i folkeskolelovens § 19 – at stille bøger 

til rådighed for elevernes fritidslæsning 

er mange steder trængt. 

PLC og kreativ litteraturformid-

ling

I år har foreningen derfor valgt at sæt-

te dette klassiske tema som kriterium, 

nemlig PLC og kreativ litteraturformid-

ling. Hvordan kan man skabe indbyden-

de miljøer? Hvordan kan formidlingen 

gøres spændende? Hvordan kan man 

arbejde kreativt med litteratur? Hvilke 

veje kan man gå? 

Foreningen er overbevist om, at en 

målrettet indsats gør en forskel, og ek-

sempler på disse indsatser skal trækkes 

frem i lyset til inspiration for andre. 

Det er i hverdagen og måske med 

enkle midler, læsegnisten kan tæn-

des. Man skal derfor ikke tøve med 

at indstille sin egen eller en anden 

skole, hvis man har kendskab til, at:

• PLC har et specielt og målrettet 

fokus på udstillinger og andre 

kreative tiltag for at lokke læ-

sere til.

• PLC tilbyder en kreativ eller sær-

lig måde at formidle på, f.eks. 

co-teaching, video eller andet.

• PLC tilbyder spændende måder at 

arbejde med litteraturen på.

• PLC har gjort noget særligt for 

børns fordybelse.

• PLC har en særskilt formidlingsven-

lig indretning.

• PLC er særlig god til at skabe sam-

menhæng.

• PLC har fundet en ny, moderne og 

spændene tilgang til at skabe læse-

lyst.

• PLC er god til at fange de svage læ-

sere.

• PLC har formået at skabe en særlig 

stemning, der fremmer læsning.

Overrækkes i april

Ovenstående er blot nogle eksempler, 

der kan være mange måder at være 

kreativ på, og foreningen glæder sig til 

at se mange spændende bud på årets 

tema.

Fristen for indstilling er sat til den 4. 

marts 2018, og når #nalisterne/semi#-

nalisterne er fundet, vil de blive besøgt 

af repræsentanter for foreningen med 

henblik på beskrivelse, så foreningens 

bestyrelse kan udpege den endelige vin-

der blandt de nominerede.

Også i 2018 vil der være fornemme 

præmier til de skoler, der er så heldige 

at komme blandt de udvalgte. Præmi-

erne vil blive præsenteret i Børn & Bøger 

og på foreningens hjemmeside i løbet 

af foråret.

Prisen vil blive uddelt og præmierne 

overrakt på foreningens årsmøde den 

20. april 2018, og repræsentanter for 

de præmievindende skoler deltager na-

turligvis gratis i hele årsmødet.

Efter prisoverrækkelsen vil der i Børn 

& Bøger blive bragt artikler fra de tre 

vinderskoler og eventuelt andre, for-

eningen måtte blive gjort bekendt med 

i forbindelse med nomineringen.
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Årets Pædagogiske Læringscenter  
præsenteres i samarbejde  

med hovedsponsor

I 2017 gik prisen Årets Pædagogiske Læ-

ringscenter til Søndersøskolen i Furesø Kom-

mune, hvem skal have prisen i 2018? 

Der er nu åbent for indstilling af kandidater til titlen  
Årets Pædagogiske Læringscenter 2018.

Tid til nominering


