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Formandens beretning 2022 

Det forgangne år har i mine øjne været et rigtigt godt år for vores lille forening, Pædagogisk 
Læringscenterforening, lokalafdeling Nordjylland - i daglig tale PLCF Nord. 
Siden vores historiske online generalforsamling i 2021, har Coronaen heldigvis sluppet sit tag i så høj grad, 
at årets øvrige møder og kurser, herunder vores egen PLCernes Dag, har kunnet afholdes fysisk. Det har 
haft stor betydning for vores forening - en forening, der lige nu står stærkt med en sund økonomi og et flot 
medlemstal, også sammenlignet med mange af de øvrige lokalafdelinger. 

Bestyrelsesarbejdet og årets fokusområder: 
Generalforsamlingen i 2021 bød ikke på ændringer i bestyrelsen. Det betyder, at Dorthe, Lissa, Morten, 
Terkel og jeg kunne fortsætte vores arbejde for foreningen med Marianne Henriksen som suppleant. 

Vi startede bestyrelsesarbejdet med at definere årets fokusområder, hvoraf jeg vil fremhæve disse: 

1. At vi løbende tilføjer ideer og inspiration på vores Facebook-side 
2. At vi alle så vidt muligt deltager i Årsmødet på Haraldskær 
3. At afholde en succesfuld PLCernes Dag med mange deltagere 
4. At vi gennemfører et pædagogisk arrangement for vores medlemmer 

Ad 1) Vores lokale facebookgruppe med p.t. 125 medlemmer er blevet mere og mere dynamisk, hvor vi i 
bestyrelsen og også øvrige medlemmer af gruppen ofte lægger aktuelle og relevante links og ideer op. 

Ad2) Vi var 4 bestyrelsesmedlemmer afsted til Årsmødet, hvor de fire store temaer var valg af ny formand, 
økonomi, overgang fra blad til portal og uddeling af PLCFs pris.  
Efter en længere proces blev Malene Drost PLCFs nye formand med den betingelse, at nogle af de hidtidige 
formandsopgaver fremover bliver varetaget af FUs øvrige medlemmer.  
Der er kommet mere styr på økonomien, takkes være nye kræfter og arbejdsgange. Dog er der stadig et 
arbejde, der skal gøres. 
Der er sat gang i en proces med etablering af en ny portal, der skal være et lag oven på den eksisterende 
hjemmeside. Portalen skal kun være for foreningens medlemmer og skal blandt meget andet indeholde 
Læringscentrets artikler og information og inspiration til PLCeren/skolebibliotekaren. Antallet af den 
fysiske udgave af Læringscentret reduceres i takt med, at Portalen udbygges. Der er nedsat et 
Portalsudvalg, som skal fremlægge det foreløbige arbejde på PLCFs forårsmøde i maj. 
Årets pris gik meget fortjent til Marianne Iben Hansen, som bare kan noget helt specielt med rim, rytmer, 
ja idet hele taget med sproget. 
Vores lokalafdeling tog fra Årsmødet med Dorthe som en del af bladudvalget, Terkel som en del af OK-
udvalget og undertegnede som en del af portalsudvalget. 

Ad3) Vores PLCernes Dag 2021 blev på alle måder en stor dag for os.  
Camilla Storm lagde utroligt stærkt ud med et væld af input fra hverdagen på Auning PLC. Lisbeth 
Vestergaard fra Fremtidens Biblioteker fulgte op med spændende ny forskning og Helle Hinge satte os ind i 
fagbøgernes verden. Janne Møller fra Center for Læring i Aarhus gav os en palet af greb til at udvikle 
læselyst og til slut blev vi ført ind i tegningens og fantasiens verden af Jan Kjær. 
Arrangementet blev afholdt i Brønderslev, hvor der gennem hele dagen herskede en rigtig god stemning  
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blandt de mange deltagere. Samarbejdet med Bibliodan i forhold til tilmelding og betaling var også meget 
vellykket. 

Ad4) Valget af pædagogisk arrangement faldt på Escape Rooms, hvor Ann Neumann vil byde inde for på 
Søndre Skole i Hobro. Desværre blev deltagerantallet ikke så stort. I skrivende stund er arrangementet 
endnu ikke gennemført, men indholdet lyder utroligt spændende. 

Øvrige begivenheder 
Vores lokalafdeling er sammen med nogle af de øvrige lokalafdelinger gået sammen om en stand på årets 
LærFest i Aarhus, hvor Terkel har været en aktiv medspiller.   

Dorthe og undertegnede deltog for nylig i lokalafdeling Syddanmarks fantastisk inspirerende to-dages-
konference, hvor bl.a. Ayoe Quist Henkel, Marianne Iben Hansen og Jesper Wung Sung var på plakaten.  

Den nye bekendtgørelse for PLC-området trådte i kraft her den 6. marts. Her kan det fremhæves, at det nu 
står tydeligt, at skolens PLC består af alle skolens vejledere og ressourcepersoner. Ligeledes står det nu 
også tydeligt, at der skal stilles bøger til lystlæsning til rådighed for eleverne samt ydes vejledning i brugen 
heraf.  

I kølvandet på bekendtgørelsen, har jeg set og hørt den tidligere benævnelse ”skolebibliotekar” blive vakt 
til live, hvilket jo også kan give god mening, nu hvor alle skolens vejledere er en del af PLC og derfor alle så 
må være PLCere. Vi, der tidligere gik under betegnelsen skolebibliotekarer, og som måske i virkeligheden 
er ”læremiddelvejledere”, vil så fremover både være PLCer og skolebibliotekar. 
 

Om fremtiden: 
Jeg ser lyst på den nærmeste fremtid i vores forening. Jeg synes, vi har en engageret og iderig bestyrelse, 
en sund økonomi og et fornuftigt medlemstal. Det vil være fantastisk med lidt flere medlemmer, men 
opbakning kan vi ikke klage over, hverken på Facebook-gruppen eller til PLCernes Dag. 

Jeg ser frem til at se den ny bekendtgørelse rulle sig ud i praksis, til samarbejdet med vores hovedforening, 
PLCF i forbindelse med forårsmødet og Årsmødet og selvfølgelig til vores kommende arrangementer, 
herunder særligt PLCernes Dag 2022. 

Jeg glæder mig også over, at vores pensionistgruppe efter to års Corona-pause, igen har planlagt 
pensionisttur. Et arrangement, som vi med glæde støtter. 

 
Hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 
 
Anders Toft Høj 


