
Læselyst
skal fremmes

En af de store oplevelser, jeg startede 

med her i efteråret, var at være med til 

Kulturmødet på Mors. Det er inspireren-

de at være til Kulturmødet, og denne 

gang overværede jeg åbningstalen med 

vores nye kulturminister, Joy Mogensen, 

som glædede sig til at tage fat på de nye 

udfordringer inden for kulturområdet.

En anden stor oplevelse, som jeg 

også har deltaget i, var overdragelsen 

af den Nationale Læsestrategi til netop 

selvsamme kulturminister, Joy Mogen-

sen, i Fællessalen på Christiansborg. 

National Læsestrategi 

præsenteret

Kommunernes Forening for Pædagogi-

ske Læringscentre har været med i koa-

litionsgruppen om udarbejdelsen af den 

Nationale Læsestrategi, som tager ud-

gangspunkt i, at den danske læsekultur 

er udfordret, fordi børn og unge læser 

mindre – og de læser mindre af lyst! 

Da den Nationale Læsestrategi blev 

præsenteret for Joy Mogensen og de 

andre partiers kulturordførere, blev de 

også præsenteret for de syv indsatsom-

råder, som koalitionsgruppen er kom-

met frem til, samt tre konkrete ønsker 

til handlinger, hvoraf den vigtigste nok 

er, at der skal afsættes midler til at om-

sætte de syv indsatsområder til en sam-

let strategi, der kan styrke læsningen på 

tværs af alle politikområderne.

Den Nationale Læsestrategi passer 

også meget godt med Kommunernes 

Forening for Pædagogiske Læringscen-

tres Strategi 2021, hvor vi har sat Ro til 

Læring øverst på dagsorden, hvor vi vil 

gøre de pædagogiske læringscentre til 

omdrejningspunktet for dannelse, læ-

ring og viden.

Læringscentrenes Forfatterpris

Dette bliver også meget godt bakket op 

af FN’s 17 Verdensmål, som I kan læse 

mere om inde i bladet. Specielt mål nr. 

4 – Giv alle mennesker inkluderende 

kvalitetsuddannelse og mulighed for 

livslang læring – passer godt ind i, at 

der skal gøres meget mere for børn og 

unge, så de kan få læselysten tilbage.

Noget af det, som gerne skulle give 

læselysten tilbage, er vores årlige forfat-

terpris, som skal være med til at moti-

vere vores forfattere til at skrive inspi-

rerende børnelitteratur, som skal styrke 

læselysten blandt børn og unge.

Kåringen af Læringscentrenes Forfat-

terpris ved Edvard Pedersens Biblioteks-

fond skete til konferencen Litteraturens 

ansigter i Billund, hvor undertemaet var 

Faglitteratur for børn.

Det er Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Læringscentres faglige 

udvalg, som har fundet frem til vinde-

ren, som i år er Marianne Iben Hansen 

for hendes forfatterskab symboliseret i 

Lille Frøken Pingelpot.

Vi ønsker stor tillykke til Marianne 

Iben Hansen med forfatterprisen.

Bladets indhold justeret

I forbindelse med vores Strategi 2021 

er et af vores indsatsområder at styrke 

vores kerneområder, og Børn & Bøger 

er ét af vores kerneområder, så vi har 

arbejdet med at relancere layoutet og 

indholdet i Børn & Bøger, så det går fra 

et tidsskrift til et magasin om dannelse, 

medier og læring.

Vi vil målrette indholdet, så det er 

mere relevant for fagpersonale og poli-

tikere via debatterende artikler og mar-

kante personligheder. 

Til at hjælpe os med dette har vi fået 

en ny journalist, Julie So#e Svensson, 

som også skal gøre Kommunernes For-

ening for Pædagogiske Læringscentre 

mere synlig på de digitale medier, som 

også er et af vores indsatsområder. Så 

jeg håber, at I kommer til at nyde endnu 

mere i fremtiden. God læselyst.

Michael Nøhr
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