Nominer en skole
Der er nu åbent for nominering af Årets Pædagogiske Læringscenter 2017.

Kommunernes Skolebiblioteksforening,
nu Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, indstiftede i anledning af sit 75 års jubilæum i 2008
prisen Årets Skolebibliotek, som siden
da er blevet uddelt hvert år, de seneste
to år under navnet Årets Pædagogiske
Læringscenter.
Med prisen ønsker foreningen at
sætte fokus på de gode historier og få
dem trukket frem i lyset til inspiration
for andre rundt om i landet.
Der vil blive bragt artikler i Børn &
Bøger fra de tre skoler, som ender i finalen, og der kan også blive bragt artikler
fra nogle, der ikke nåede gennem nåleøjet, men endte i semifinalen.
Igen i 2017 vil der være fornemme
præmier til de tre skoler, der når hele
vejen til finalen, ligesom der vil være
ekstrapræmier, hvis det igen vil være
nødvendigt med en semifinale.
Præmierne og sponsorerne bag dem
vil blive præsenteret i Børn & Bøger i
løbet af foråret, og samtidig vil præmierne blive oplyst på foreningens hjemmeside.

Bredt tema
Temaet for nominering er denne gang
PLC og kunst i skolen. Med kunst i skolen menes kunst i bred forstand, idet
der lægges vægt på det brede kunst- og
dannelsesbegreb og æstetikken i PLC
som inkluderende faktor.
Man bør derfor nominere en skole,
hvis PLC f.eks. er særskilt æstetisk indrettet eller udsmykket, hvis PLC har
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haft eller formidlet/været tovholder for
et særskilt godt samarbejde med en
kunstner – det kan være inden for alle
genrer og stilarter – eller hvis PLC har et
særlig bredt tilbud om at møde kunst.
Det kan også være, at PLC på anden
vis har gjort en indsats for børns almene
dannelse, f.eks. ved at tage initiativ til
udsmykning af skolen eller rum i skolen
– eller uderummet – til at sætte en eller
anden form for skaberprojekt i værk.
Måske har PLC bredt taget initiativ
til at sætte fokus på kunst i det hele
taget, f.eks. ved at have en handleplan
for børns kunst- og kulturmøder eller
til i særlig grad at sætte fokus på det
æstetiske i litteraturen, også der er der
kunstneriske oplevelser at hente.
Der er ingen facitliste for, hvad kunst
er. Kunst er at skabe, at være kreativ,
at tænke på nye måder, at møde og
se verden på en anden måde. I børns
møde med kunsten og med kunstnere
opstår almen dannelse.

Flere må nomineres
Kunst inkluderer, ikke alle rammes ens
og ikke alle af det samme, men kunsten
rammer i en eller anden form alle. Så
husk at nominere skolen, hvis PLC har
fokus på børns møde med kunst og kultur eller æstetikken og den nonverbale
kommunikation i PLC.
Nominering kan ske på foreningens
hjemmeside www.kfplc.dk under Årets
Pædagogiske Læringscenter, hvor der
findes en nomineringsblanket, eller blot
ved at sende en e-mail til kfplc@kfplc.

dk med en kort beskrivelse af, hvad PLC
gør for kunsten og æstetikken i skolen.
Bilag må gerne vedhæftes.
Man kan både nominere sin egen
skole og andre skoler, og man må gerne nominere flere end en, hvis man har
kendskab til flere, som gør en særlig
indsats.
Fristen for nominering er sat til den
12. marts 2017. Derefter vil foreningens
faglige udvalg i anonymiseret stand
drøfte de indløbne nomineringer og afgøre, hvilke skoler, der kommer i finalen
eller evt. semifinalen. Nominerede skoler i medlemskommuner vil blive prioriteret, men andre vil ikke automatisk
blive sorteret fra.
De udvalgte skoler vil derefter blive
besøgt og beskrevet, hvorefter bestyrelsen vil udpege vinderen og de to andenpræmievindere.

Overrækkes i april
Prisen vil blive uddelt og præmierne
overrakt på foreningens årsmøde, der
vil blive afholdt fredag den 28. april i
Billund. Repræsentanter for de præmievindende skoler deltager gratis i mødet.
Årets Pædagogiske Læringscenter
præsenteres i samarbejde med hovedsponsor Systematic Library & Learning.
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