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Når dette blad er på gaden, vil valget være overstået, og vi vil 

vide, hvem der kommer til at sidde i de kommunale byråd de 

kommende "re år. Som altid hvert fjerde år vil der blive vendt 

op og ned på meget.

Nye politikere vil komme til, og nogle af de ”gamle” vil 

forsætte. Det gælder både i selve byrådene, men også i de 

forskellige udvalg – forhandlingerne vil afgøre, hvem der skal 

beskæftige sig med hvad.

En ny virkelighed vil se dagens lys den 1. januar, når nye 

og garvede politikere skal "nde hinanden og forsøge at lede 

kommunerne, så godt de kan. Meget vil blive forandret, for 

når nye kommer til, vil man ofte gøre tingene på andre må-

der.

Ændringer vil komme

Med nye mener jeg ikke bare politikere, der er blevet valgt til 

deres første periode i byrådet, men også de, der skal til at stif-

te bekendtskab med nye områder i den kommunale verden.

Folk, der måske igennem #ere eller ligefrem mange år har 

beskæftiget sig med skole- og kulturpolitik, skal til at tænke 

i teknik og miljø, arbejdsmarked eller andet og omvendt. An-

dre vil fortsætte på de vante områder – det vil blive en blan-

ding af nyt og kendt.

På alle de kommunale områder vil der ske ændringer, og 

også for skolerne og dermed de pædagogiske læringscen-

tre, PLC, vil noget blive forandret. Det gør det i forvejen hele 

tiden, for det er en dynamisk verden, vi lever i, men allige-

vel – måske kunne man gøre dette eller hint en lille smule 

smartere?

Der bliver selvfølgelig ikke tale om ”revolution”, og der 

bliver heller ikke tale om ændringer fra dag et – loven skal 

overholdes, og hverdagen skal fungere – men justeringer vil i 

større eller mindre omfang ske ude i kommunerne.

Politiske beslutninger og prioriteringer afstikker de over-

ordnede rammer for kommunernes virksomhed, og så er det 

op til de enkelte forvaltninger og aktører at føre det ud i livet.

Det gælder også den lokale folkeskole, og dermed dens 

muligheder for at udvikle sig. Hvilken vej vil vi? Hvad er der 

behov for her i kommunen? Hvor mange eller få skoler, skal 

her være? Hvor skal fokus rettes hen?

Sæt PLC på den politiske dagsorden

For mange politikere er skolen ét samlet område. Beslut-

ningstagerne ser ikke nødvendigvis, hvor betydningsfuld en 

lille #ig af skolen PLC er, og derfor kan der være risiko for, at 

det bliver overset og nedprioriteret.

Det er PLC, der skal sikre, at der er tilstrækkelige undervis-

ningsmæssige ressourcer til rådighed for den enkelte lærer, 

som også skal vejledes i brugen heraf. Og det er PLC, der skal 

sikre, at der er bøger til rådighed for børns fritidslæsning – 

dét er vedtaget af Folketinget.

Men PLC er ikke blot en ”forsyningscentral”, det er også 

så meget andet. Når man læser den nye bekendtgørelse, kan 

man blive helt stakåndet over, hvor mange skal- og kan-op-

gaver det dækker over.

PLC spiller også en rolle som kulturformidler i bred for-

stand, som værested og pusterum og som kraftcenter, når 

en mere varieret og spændende skoledag skal gøres til virke-

lighed. Det er kort sagt et vigtigt led i børnenes almene og 

kulturelle dannelse

Derfor vil jeg opfordre til, at man i de nye skoleudvalg 

sætter PLC på dagsordenen, får drøftet, hvad man som kom-

mune forventer sig af det, og får meldt tydeligt ud, at man 

ser det som et prioriteret område. 

Med disse ord vil jeg ønske foreningens medlemmer og 

Børn & Bøgers læsere en glædelig jul og et godt nytår med 

håbet om, at det bliver gode kræfter, der fra det nye år skal 

stå for gennem de næste "re år at gøre vores skoler så gode, 

de kan, for at vores børn og unge kan blive så dygtige, de 

kan, og så hele mennesker som muligt.

En ny 
virkelighed


