
PLC eller
Skolebibliotek?

- Hvorfor er vi holdt op med at kalde 

ting det, de er? Sådan sagde statsmi-

nister Mette Frederiksen i sin åbnings-

tale i Folketinget, om hvorvidt det skulle 

hedde PLC eller Skolebibliotek.

Statsministeren havde set sin datters 

nye skoleskema og så forkortelsen PLC. 

Hun forstod ikke, hvad det var, og der-

ved kom ordene Hvorfor er vi holdt op 

med at kalde ting det, de er?

Det blev dog ikke fulgt op med en 

dybere begrundelse, så det står lidt i det 

uvisse, hvad hun mente med, at vi skal 

kalde tingene det, de er.

Mente hun, at PLC’erne skal ned-

lægges, og de gamle skolebiblioteker 

skal genopstå? Mente hun, at der skal 

ske !ere ændringer med den nuvæ-

rende skolereform, hvor timetallet for 

indskolingen allerede er blevet æn-

dret?

Ekstra til skoleområdet 

– husk PLC

Der kan hurtigt opstå mange spørgs-

mål, fordi PLC blev opfundet, da den 

nuværende skolereform trådte i kraft i 

2014, hvor også Socialdemokratiet var 

i regeringen.

Her blev der lavet en ny bekendtgø-

relse, som gjorde, at skolebibliotekerne 

blev til pædagogiske læringscentre og 

derved en vigtig brik i den nuværende 

skolereform om at fremme læring, dan-

nelse og trivsel for eleven.

Det kræver nok et møde med under-

visningsministeren for at få et svar på 

disse spørgsmål, hvilket vi også arbejder 

på.

I skrivende stund er politikerne rundt 

om i landets kommuner i fuld gang med 

budgetforhandlingerne, og økonomiaf-

talen mellem regeringen og KL gør, at 

der er lidt ekstra til skoleområdet.

Vi håber også, at der kommer !ere 

penge i forbindelse med Finansloven, 

men derfor skal der stadig være fuldt 

fokus fra vores lokale politikeres side, 

således at der også bliver kanaliseret 

penge ned til vores PLC’er, da disse ikke 

automatisk bliver prioriteret i budget-

forhandlingerne.

Det kræver en fælles indsats, hvor 

Kommunernes Forening for Pædago-

giske Læringscentre har en betydnings-

fuld rolle i at klæde vores medlemskom-

muner på til denne opgave. 

Et passende ord: ”Mormorord”

Ovenstående emner har været af den 

mere alvorlige karakter. Det næste er i 

den helt anden ende og drejer sig om 

en af de artikler, I kan læse om i dette 

blad, hvor der bliver kigget på de gamle 

ord, som er ved at forsvinde fra spro-

get.

Her møder I udtrykket ”mormor-

ord”, som jeg aldrig har hørt før, men 

"nder meget passende om ord, som 

blev brugt i gamle dage. Så jeg håber 

også, at I "nder den artikel og de man-

ge andre artikler i bladet fængende.

Michael Nøhr
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