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De seneste par måneder har der været 

meget at se til for foreningen. Blandt 

meget andet har vi været med til Kul-

turmødet på Mors og sammen med de 

øvrige medlemmer i Bibliotekernes Dia-

logforum arbejdet med at formulere et 

åbent brev til kirke- og kulturminister 

Mette Bock og formand for KL’s kultur-, 

erhverv- og planudvalg, Leon Sebbelin 

med fem pejlemærker for fremtidens 

biblioteker. Læs mere om disse ting her 

i bladet.

Når dette blad er på gaden, har be-

styrelsen netop afholdt et visions- og 

strategimøde, hvor alle bolde har væ-

ret i luften, og vi har drøftet, hvordan 

vi fremover vil arbejdet med det vigtige 

område, som PLC’erne på landets skoler 

er. Det vil jeg skrive mere om senere.

Vi har også netop afholdt vores to 

konferencer Litteraturens ansigter, hvor 

vi uddelte Læringscentrenes Forfatter-

pris 2018 ved Edvard Pedersens Bib-

Travlt efterår

lioteksfond. Prisen gik til Anne So"e 

Hammer for udviklingen i hendes for-

fatterskab. Prisen symboliseres i bogen 

Vi ses, Pellerøv, der samtidig udnævnes 

til Årets bog. 

Læs et interview med forfatteren her 

i bladet og se prisoverrækkelsestalen i 

sin helhed på vores hjemmeside www.

kfplc.dk.

Høringssvar

Via Kommunernes Forening for Pæda-

gogiske Læringscentres repræsentant i 

Bibliotekernes Dialogforum har vi også 

været med til at udarbejde et fælles 

høringssvar til Undervisningsministeriet 

vedrørende en lovændring af folkesko-

leloven.

Lovændringen drejer sig blandt an-

det om, at kommunerne selv får mu-

lighed for at oprette integrerede bib-

lioteker eller kombinationsbiblioteker 

bestående af det pædagogiske lærings-

center og et folkebibliotek.

I foreningen hilser vi muligheden 

velkommen, at man kan oprette inte-

grerede biblioteker de steder, hvor det 

giver mening. Det kan være i mindre 

lokalsamfund, hvor man ved sammen-

lægning af folkebiblioteket og skolens 

PLC kan opretholde og gerne forbedre 

både borgernes betjening og eleverne 

kulturelle oplevelser.

Men det er vigtigt, at de kommunale 

politikere ikke ser lovændringen som en 

mulig sparerunde, hvilket vi også har 

gjort opmærksom på i vores hørings-

svar. Det handler om den optimale be-

tjening af både børn og borgere i øvrigt, 

alles behov skal opfyldes.

Respekt og forståelse

For at kunne gøre det bedst muligt må 

der samarbejdes. Hvordan samarbejdet 

skal foregå, må vurderes ud fra de lo-

kale behov og i respekt for hinandens 

fagligheder – de to bibliotekstyper har 

forskellige formål og lovgivninger.

Personalemæssigt er kravene også 

forskellige for de to bibliotekstyper, og 

det er vigtigt at have for øje, at det må-

ske kan være nødvendigt at øge kom-

petencerne blandt personalet for at 

sikre både det faglige og det folkelige 

niveau i et integreret bibliotek.

I lovforslaget foreslås der mulighed 

for hel eller delvis fælles ledelse, og det 

er naturligvis en vigtig del, at ledelsen 

ligesom personalegrupperne kan sam-

arbejde og har respekt og forståelse for 

de to forskellige bibliotekstypers virke.

Netop på grund af, at de personale- 

og ledelsesmæssige kompetencer er så 

vigtige for at opnå succes for integre-

rede biblioteker, har vi fra KFPLC’s side 

fået med i høringssvaret, at det bør 

overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe 

eller et udvalg, som skal lave en under-

søgelse af de udfordringer, der er i de 

forskellige fagligheders samarbejde.

Måske er der på baggrund af dette 

brug for en tillægsuddannelse, der kan 

sikre, at alle opnår de rigtige kompeten-

cer. 


