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Bestyrelsens beretning 2016
Bestyrelsens arbejde var i 2016 især præget af bestræbelser på at få indført hensigtsmæssige
arbejdsrutiner, gennemsigtige samarbejdsaftaler såvel internt i bestyrelsen som udadtil med
samarbejdspartnere og stabilitet i foreningens økonomi. Vi har igen i år udgivet seks numre af
Læsepædagogen, og vi har afholdt både Læsevejlederdag og Munkebjergkonference med stor succes
og mange deltagere.
Vi har nu i et par år haft problemer med vores hjemmeside; mange har faktisk haft svært ved at
melde sig ind i foreningen, og dét er jo ikke så hensigtsmæssigt. Nu har vi givet op! I 2017 vil en ny
hjemmeside blive lanceret.
Oprydningen internt efter 2015 er nu afsluttet, og vi kan begynde at vende blikket mod en
fremtid med nye ideer og nye tiltag, som skal være med til ikke kun at holde liv i den nu 67 år gamle
forening men også sikre, at den er i tråd med samtiden. Politiet er fortsat i gang med efterforskning af
vores anmeldelse af underslæb.
Ved generalforsamlingen i 2016 fik bestyrelsen tilført nye kræfter. Der var tale om en større
udskiftning, idet tre medlemmer, der alle sad på centrale poster, valgte at udtræde af bestyrelsen:
Karen Maass, Marianne Thougaard og Jens Østergaard. Tak til alle tre for et stort arbejde og
engagement. De blev erstattet af to nye bestyrelsesmedlemmer: Susan Møller og Rikke T. Nielsen, og
som suppleant indtrådte Pernille Schwartz.
Landsforeningen af Læsepædagoger kan derfor nu glæde sig over at have en bredt sammensat
bestyrelse med indgående kendskab til hele grundskoleområdet, EUD, forsknings- og
læremiddelområdet. Vi har fortsat vores særdeles gode samarbejde med Henning Andersen, Kannike
A/S, som sørger for layout, trykning og distribution af bladet, og med Dorthe Eppy, som ud over at
være bogholder også tager sig af det løbende salg af enkeltnumre af Læsepædagogen og særnumre
samt huser vores lager.
Landsforeningen af Læsepædagogers bestyrelse bestod i 2016 af: Mette Anker (formand),
Thomas Ais Christensen (næstformand), Rikke T. Nielsen (sekretær), Lis Pøhler (kasserer), Susan
Møller (international sekretær), Jan Mejding (suppleant) og Pernille Schwartz (suppleant). Kirsten
Friis Larsen og Pernille Numelin har i 2016 været revisorer for foreningen.
Medlemmer
Foreningens medlemskartotek er blevet revideret og ajourført i 2016, meget kunne klares elektronisk,
men vi har også ringet ca. 250 medlemmer op og sendt brev til yderligere ca. 100 for at få
medlemskartoteket opdateret. Det er vores håb, at vi fra 2017 helt kan undgå at sende papirbreve ud,
når vi skal opkræve kontingent, og at vi kan få tilmeldt foreningen PBS, så betalingerne i højere grad
kører pr. automatik.
Vores medlemstal pr. 1. marts 2017 er på lige knap 1100 betalende medlemmer.
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Læsepædagogen
Læsepædagogen udgives seks gange om året. Sammen med et fast hold af redaktører kan foreningen
udgive et blad med professionelt layout, gennemført korrektur og smukke og innovative billeder.
Torben Christiansen læser korrektur på bladet, Lisbeth Hjort leverer de flotte forsidebilleder, og
Henning Andersen søger for layout, trykning og distribution.
Også tak til alle forfatterne, som bidrager med artikler om små og store projekter, hverdagen i
klasserummet eller forskning fra Danmark eller udlandet. I 2016 bragte Læsepædagogen 26 artikler,
og vores 17 anmeldere gjorde os klogere på nye bogudgivelser i løbet af året. Såvel redaktører som
forfattere og anmeldere arbejder ulønnet, og det er simpelthen betingelsen for, at bladet kan blive ved
med at udkomme.
Redaktionsgruppen bestod i 2016 af: Birthe Antonsen, Mette Anker, Sigrid Madsbjerg, Susan
Møller, Pernille Schwartz, Torben Christiansen og Lis Pøhler
Munkebjergkonferencen og Læsevejlederdagen
Foreningens to årlige konferencer blev vanen tro afholdt på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Det var en
stor fornøjelse at byde velkommen til et stort antal konferencedeltagere igen i år. I 2016 havde vi hhv.
210 og 225 deltagere ved konferencerne. 86 deltog alle tre dage.
I 2016 var det nemt at tilmelde sig konferencerne, idet vi nu er gået over til tilmelding via
NemTilmeld, og interessen for tilmelding var så stor, at vi måtte lukke for tilmeldinger allerede i
august måned. Vi kan få plads til flere ved konferencerne, men så får vi problemer med muligheder for
overnatning. Vi tager simpelthen alle værelserne på Munkebjerg Hotel i brug.
Læsevejlederdagens gennemgående tema i 2016 var: skrivedidaktik. Der har ikke været
gennemgående tema på Læsevejlederdagen de tidligere år. Festmiddagen er med til at gøre
Munkebjergkonferencen til noget ganske særligt. Ikke nok med at alle deltagerne får serveret middag
med vine – og begge dele i en kvalitet, som normalt ikke opleves ved konferencer, så byder middagen
også på underholdning. I 2016 var det historiefortælleren Per Helge Sørensen, som optrådte for os. Og
sidst men ikke mindst: Middagen giver deltagerne mulighed for at udvide og udvikle deres netværk,
idet vi tilstræber, at alle kommer til at sidde ved borde sammen med nogle, de ikke kender i forvejen.
De sidste to år har vi bedt deltagerne om at evaluere konferencerne. Vi har spurgt til de
praktiske rammer, det faglige indhold og priser. Vi er blevet bestyrket i, at Landsforeningen af
Læsepædagogers arrangementer rammer balancen mellem traditionen og fornyelsen. Resultatet af
evalueringerne fra 2016-konferencerne fremgår af lederen i Læsepædagogen nr. 2/2017. Den korte
version af denne er, at deltagerne er meget tilfredse med konferencernes form og indhold, og der er
indkommet mange forslag til oplægsholdere, ændring i rammer og ideer til underholdning. Vi har
inspiration nok til de næste mange konferencer.
Deltagelse i netværkene FELA og IDEC
Bestyrelsen har i 2016 været repræsenteret på to fælles møder i henholdsvis januar og august for
nationale repræsentanter i paraplyorganisationerne FELA (Federation of European Literacy
Associations og IDEC (International Development in Europe Committee). Derudover modtager
bestyrelsen løbende information via netværkene og tilbydes at deltage i forskellige samarbejder.
Ved FELA/IDEC-mødet i august foreslog repræsentanten fra bestyrelsen, at Landsforeningen af
Læsepædagoger afholder den 18. nordiske og 21. europæiske konference på en fælles konference i
København 2019. Konferencen vil samtidig være en jubilæumskonference, idet den allerførste
nordiske læsekonference blev afholdt i København i 1948.
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Der var fuld opbakning fra repræsentanterne for de øvrige medlemslande til at arbejde videre
med et konkret forslag til konferencen, som afholdes samme sted som i 1948, nemlig på HF-Centret
Efterslægten. Konferencen afholdes fra søndag d. 4. august – tirsdag d. 6. august 2019.
Landsforeningen af Læsepædagoger afholder konferencen på vegne af FELA/IDEC, som derfor
løbende orienteres om og godkender planlægningen af konferencen.
Deltagelse på international konference
Bestyrelsen var repræsenteret med et medlem på konferencen 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy
Conference, der blev afholdt i august 2016. Konferencen blev afholdt af den finske læsepædagogiske
forening FinRa. Netværksmøderne i FELA og IDEC i august (nævnt ovenfor) blev afholdt i tilknytning
til konferencen.
Skriverprisen
Årets Skriverpris blev overrakt på BogForum i Bella Centret i november 2016, og prisen gik til
forfatteren Kim Fupz Aakeson og illustratoren Rasmus Bregnhøi for tegneserieromanen Mogens og
Mahdi (Forlaget Carlsen, 2016). Det er ikke alene første gang, at Skriverprisen tildeles både en
forfatter og en illustrator. Det er også første gang nogensinde, at prisen gives for en tegneserie. Mogens
og Mahdi er en humoristisk, lun og tankevækkende fortælling om to drenges venskab, beskrevet i ti
episoder, hvor tekst og illustrationer hænger helt uløseligt sammen og tilsammen skaber et helt
fantastisk morsomt univers.
Landsforeningen af Læsepædagogers repræsentant i Skriverprisudvalget i 2016 var Helle Friis
Mikkelsen.
Årets Læseinitiativpris
Årets Læseinitiativpris (ÅL) uddeles på Munkebjergkonferencen hvert år i november, og i 2016 var det
20. gang, prisen blev uddelt.
Prisen gik i 2016 til Projekt Basis – ved Magnus Købke. Projekt BASIS blev tildelt Årets
Læseinitiativpris, fordi projektet bidrager til at fremme tilegnelsen af læseforudsætninger og
læsefærdigheder overfor en målgruppe, som det erfaringsmæssigt er svært at motivere til deltagelse i
efteruddannelse. Projektet er nyskabende og igangsættende i sit omfang og form, idet projektet
fokuserer på voksne erhvervsaktive. Udover et bredt og målrettet undervisningstilbud i læsning
introduceres anvendelse af ny teknologi i forbindelse med læsning og kommunikation, og der tilbydes
matematikundervisning. Rent organisatorisk har projektet mødt bred opbakning fra såvel
arbejdstageres som arbejdsgiveres organisationer.
Fra 2015 og i foreløbigt fem år frem har vi indgået en sponsoraftale for Årets Læseinitiativpris
med Gyldendal Uddannelse. Prisen vil fremover være på 15.000 kr., og der vil være et gavekort til
Gyldendals udgivelser med en værdi på 1000 kr. til alle nominerede. I 2016 blev således fire andre
projekter nomineret og tildelt et gavekort: Projekt GratisBørnebøger, Forskningsinformeret udvikling
af fælles læsekultur på Virum skole, Ishøjs Bedste Fagbog og Bogmesse for små forfattere på Fyn. Såvel
vinderprojektet som de fire nominerede projekter blev præsenteret i artikler i Læsepædagogen nr.
6/2016.
I 2016 bestod Landsforeningen af Læsepædagogers udvalg vedr. Årets Læseinitiativpris af:
Mette Anker, Thomas Ais Christensen, Jan Mejding, Lotte Pedersen og Marianne Thougaard. Fra 2017
vil ÅL indgå som en integreret del af bestyrelsens arbejde.
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Landsforeningen af Læsepædagoger takker hermed alle, der har medvirket til at løse årets opgaver. Vi
ser frem til samarbejdet i 2017.
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