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Kalenderen siger snart december, og in-

den længe står julen for døren. Et år er 

ved at være gået, og et nyt år banker 

på døren. 

2018 vil være et år, som vil blive hu-

sket for mange ting. Det var året, hvor 

vi til årsmødet havde ikke mindre end 

tre jubilæer at fejre.

For det første foreningens 85-års ju-

bilæum, for det andet 100-året for Sko-

lebiblioteksforeningen af 1917, som var 

foreningens forløber, og sidst, men ikke 

mindst 70-års fødselsdagen for Børn & 

Bøger, som er et populært vartegn for 

vores forening ude på landets PLC’er og 

folkebiblioteker. 

2018 – Et år med udvikling

Årsmødet og den efterfølgende gene-

ralforsamling var også den første efter 

kommunalvalget, så det betød også 

udskiftninger i foreningens bestyrelse, 

hvor vi sagde farvel til gode bestyrelses-

medlemmer og velkommen til de nye.

Der blev også skiftet ud på for-

mandsposten, efter at den tidligere 

formand gennem otte år valgte at give 

stafetten videre til mig, og jeg er utro-

lig stolt over at kunne være med til at 

bringe foreningen videre mod nye mål.

Den nye bestyrelse har valgt at bru-

ge 2018 på at tænke nye tanker og lave 

en ny strategi for foreningen frem mod 

2021. Hvad strategien kommer til at 

indeholde, vil jeg løfte sløret for i det 

første nummer af Børn & Bøger i 2019.

2018 var også året, hvor vi påbe-

gyndte vores store udviklingsprojekt 

Digitale Læseoplevelser i biblioteksrum-

met, som er et 2-årigt projekt i samar-

bejde med VIA UC, Læreruddannelsen i 

Silkeborg, og #ere skolers pædagogiske 

læringscentre i tre kommuner.

Projektet har opnået tilskud fra 

Udviklingspuljen for folkebiblioteker 

og pædagogiske læringscentre under 

Slots- og Kulturstyrelsen.

I al sin enkelthed går projektet ud 

på, hvordan PLC’er og biblioteker kan 

formidle nyere, digitale litterære for-

mater i det fysiske biblioteksrum til at 

fremme børns og unges læselyst.

2019 – Et spændende valgår

Hvis vi retter blikket frem mod 2019, 

så bliver det et spændende år på den 

politiske scene, da der både vil blive ud-

skrevet valg til Europa-Parlamentet og 

til Folketinget.

Da Kommunernes Forening for Pæ-

dagogiske Læringscentre er en politisk 

interesseforening, har vi særligt øjnene 

rettet mod folketingsvalget, som senest 

skal afholdes den 17. juni 2019.

Sådan som det står nu, er det ikke 

til at vide, om vi får en ny regering, eller 

om nøglerne til Statsministeriet forbliver 

i Lars Løkkes hænder. 

Men et er sikkert, og det er, at for-

eningen er klar til at byde en eventuel 

ny undervisningsminister velkommen 

på posten og få indledt et tæt og godt 

samarbejde, så vi kan blive ved med at 

sikre gode rammer for landets PLC’er.

Der er ingen tvivl om, at 2018 har 

været et spændende år, og 2019 bliver 

ikke mindre spændende for foreningen 

og landets PLC’er.

Tak for året, der gik

I den anledning vil jeg gerne takke jer 

alle for den gode modtagelse, vi altid 

får, når vi kommer ud og besøger jer 

på skolerne, og for de input, I kommer 

med til vores arbejde. 

Tak til vores medlemmer, som er 

det fundament, foreningen bygger på 

og har gjort gennem mere end 100 år. 

Uden medlemmernes støtte ville vi ikke 

have kunnet medvirke til at udvikle de 

danske skolebiblioteker til de PLC’er, de 

er i dag. 

Også tak til alle jer, som bidrager 

med artikelstof til Børn & Bøger, samt 

tak til alle vores sponsorer og gode sam-

arbejdspartnere, som har støttet os i år 

og forhåbentlig de næste mange år.

Så er der ikke andet tilbage at sige, 

end at jeg ønsker vores trofaste læsere 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår – 

vi ses igen i det nye år.

Mod nye mål


