Landsforeningen af Læsepædagoger
Member of International Literacy Association

Bestyrelsens beretning 2017
Bestyrelsen har i 2017 udvidet sine aktiviteter og har brugt betydelige kræfter på opbygning af en
ny hjemmeside, planlægning af en international konference i København i 2019 samt etablering af
regionale netværksmøder for læsevejledere i grundskolen. Desuden har vi arbejdet med at
gennemskrive foreningens vedtægter og i det hele taget arbejdet på at skabe effektive og stabile
rammer for foreningen, samtidig med at vi planmæssigt har udgivet 6 numre af Læsepædagogen
og traditionen tro afholdt foreningens to konferencer på Munkebjerg Hotel i Vejle.
Foreningens medlemstal er i 2017 faldet med 64, så vi ved årets afslutning har 1052
medlemmer.
Bestyrelsen bestod i 2017 af Thomas Ais Christensen (formand), Rikke T. Nielsen
(næstformand og sekretær), Susan Møller (kasserer og international repræsentant), Lis Pøhler
(redaktør), Pernille Schwartz og Jan Mejding (suppleant). I 2017 var Pernille Numelin og Karen
Maass foreningens revisorer.
Hjemmeside
I 2017 fik Landsforeningen ny hjemmeside. I den første del af året arbejdede bestyrelsen med at
lægge sig fast på sidens struktur, funktionalitet og layout og efterfølgende at levere indhold til
siden. Det lykkedes ud på foråret at gå i luften med en flot og brugervenlig hjemmeside, som
håndterer alle de krav, vi kunne stille. Vi har haft et godt samarbejde med Morten Lykke Kornelius
fra Kornilius Markering, som har hjulpet med den tekniske opbygning af hjemmesiden.
Læsevejledere i grundskolen
I efteråret 2017 tog vi initiativ til at etablere nogle faste netværksmøder for læsevejledere i
grundskolen. Vi mente, at der var et behov for et forum på tværs af kommunegrænser, hvor
læsevejlederne frit kunne drøfte og dele viden om deres arbejdsopgaver og rammerne omkring
dem. Vi inviterede i september til to regionale møder i henholdsvis København og Aarhus og
formåede at samle i alt 65 deltagere. Møderne bekræftede vores antagelse, så vi følger naturligvis
op på disse møder i 2018.
Deltagelse i netværkene FELA og IDEC og internationale konferencer
Landsforeningen har i 2017 været repræsenteret på møde i januar i Vilnius for nationale
repræsentanter i paraplyorganisationerne FELA (Federation of European Literacy Associations og
IDEC (International Development in Europe Committee).
Vi var også repræsenteret på den 20. europæiske konference for literacy i juli måned i
Madrid og havde på konferencen en præsentation af vores foreløbige planer for den 18. nordiske
og den 21. europæiske konference, som afholdes i København i august 2019
Bestyrelsens internationale repræsentant var i 2017 Susan Møller.

Den europæiske konference 2019
Landsforeningen har i efteråret 2017 påbegyndt planlægningen af den 18. nordiske og 21.
europæiske konference, som afholdes på HF-Centret Efterslægten d. 4 - 7. august 2019. Vi
afholder konferencen på vegne af FELA/IDEC, som derfor løbende orienteres om og godkender
planlægningen af konferencen. Konferencen vil samtidig være en jubilæumskonference, idet den
allerførste nordiske læsekonference blev afholdt i København i 1948.
Konferencetitlen er Learning from the Past for the Future: Literacy for All. Vi har besluttet,
at konferencens temaer skal tage udgangspunkt i de 11 betingelser for udvikling af de

basale skriftsproglige kompetencer, som det europæiske politiske netværk for literacy
(ELINET) har udstukket. De 11 betingelser kan bl.a. ses på vores hjemmeside.
Vores håb er, at konferencen vil tiltrække ca. 190 oplægsholdere og op til 500 deltagere.
Professor Carsten Elbro, Københavns Universitet åbner konferencen. Konferencens to øvrige
keynote speakers bliver professor Kate Nation, University of Oxford, og Director of Research –
CNRS, Jean Francois Rouet, Université de Poitiers
Vi har udarbejdet et foreløbigt budget for konferencen, fået produceret et smukt logo, og i
samarbejde med Tekstur er vi gang med at få etableret en hjemmeside for konferencen på både
engelsk og dansk. Vi har afholdt to møder om konferencen med repræsentanter fra FELA og
planlagt et bestyrelsesseminar i januar 2019, hvor arbejdet med konferencen vil være på
dagsorden.
Læsepædagogen
Landsforeningens blad Læsepædagogen udgives seks gange om året takket være en ulønnet
redaktionel stab, som sammensætter indholdet og redigerer artiklerne. Tak til de mange forfattere
for artikler, som spænder over nye forskningsresultater til praksisbeskrivelser fra klasserummet.
Også tak til de frivillige anmeldere, som gør sig umage med at vurdere årets mange udgivelser.
Bladet har et velfungerende samarbejde med Henning Andersen, Kannike Tryk, som står for layout
og trykning af bladet, fotograf Lisbeth Hoff, som tager forsidebillederne og Torben Christiansen,
som læser korrektur.
Bestyrelsen besluttede i foråret 2017, at lederen fremover skal skrives af bladets
ansvarshavende redaktør, i stedet for at gå på skift i bestyrelsen. Det har betydet, at lederen har
fået mere substans, og at den i højere grad kommenterer på aktuelle emner både i og udenfor
foreningens regi. Alt i alt synes vi, at bladet fremstår professionelt og læseværdigt både i indhold
og udtryk.
På foreningens nye hjemmeside har de medlemmer, som har oprettet en LL-profil, adgang
til PDF-udgaver af tidligere udgaver af Læsepædagogen. Vi har desuden indgået en
samarbejdsaftale med Center for Undervisningsmidler, som giver vores medlemmer adgang til at
læse læsepædagogen online på MitCfu.dk
Redaktionsgruppen bestod i 2017 af: Birthe Antonsen, Mette Anker, Sigrid Madsbjerg,
Susan Møller, Pernille Schwartz, Torben Christiansen og ansvarshavende redaktør Lis Pøhler.
Sigrid Madsbjerg, Susan Møller og Pernille Schwartz har ved årets slutning valgt at udtræde af
redaktionen. Landsforeningen siger dem tak for både arbejde og engagement i landsforeningen.
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 2017 havde
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vi hhv. 270 og 215 deltagere ved konferencerne. 139 deltog alle tre dage. Også i 2017 anvendte vi
tilmeldingssystemet NemTilmeld, som på alle måder fungerer upåklageligt og letter vores arbejde.
Vi inviterede igen i år relevante forlag til at udstille på konferencerne og var nødt til at oprette en
venteliste pga. den store interesse.
Traditionen tro havde vi torsdag aften festaften med god mad og vin ud over det
sædvanlige. Underholdningen, som det igen var lykkedes at holde hemmelig, blev leveret af
Alberte Winding, som gjorde aftenen til en stor oplevelse.
Evalueringerne fra begge konferencer var meget enstemmige og lå helt i top. Vi fik bl.a. ros
for, at programmet var meget varieret, og at mange af oplæggene var anvendelige i praksis.
Desuden gav evalueringen mange idéer til de næste års program.
Skriverprisen
Årets skriverpris blev overrakt på BogForum i Bella Centret i november 2017, og prisen gik til
romanen Hjertestorm skrevet af Annette Herzog og illustreret af Katrine Clante og Rasmus
Bregnhøi. Romanen er en blanding af flere genrer, og selv om tegneserieformatet er det
gennemgående, møder læseren også dagbogssider, spil og faktasider, hvor der dukker lidt
kulturhistorie op fra skuespil og fra forskellige filosoffer sammen med citater fra forfatteren Tove
Ditlevsen. Bogen rummer en meget fin kærlighedshistorie, som i bogstaveligt forstand kan læses
både fra den ene og den anden ende af bogen, alt efter om man læser hovedpersonerne Violas
eller Storms tilgang til kærligheden.
I 2017 var Thomas Ais Christensen bestyrelsens repræsentant i Undervisningsministeriets
Skriverprisudvalg.
Årets Læseinitiativpris
Årets Læseinitiativpris (ÅL) blev uddelt Munkebjergkonferencen i november med et gavekort fra
Gyldendal på 15.000 kr. den smukke ÅL-statuette. Prisen gik i 2017 til Ordblindepatruljen – ved
skoleleder Lance Luscombe på Smidstrup-Skærup Skole. Projektet blev tildelt prisen, fordi man på
skolen har formået at skabe et stærkt organiseret elevnetværk, som bidrager til at styrke de
ordblinde elevers selvværd og kompetencer. I dag er der 30 ordblinde elever og to lærere i
Ordblindepatruljen. Eleverne fungerer ikke blot som superbrugere for resten af skolens ordblinde
elever, de producerer også informationsvideoer, holder oplæg ved forældremøder, og sammen
med deres lærere hjælper de andre skoler med at få etableret ordblindepatruljer. På SmidstrupSkærup Skole er det blevet cool at være ordblind.
Udover prisen var fire andre projekter nomineret og tildelt gavekort fra Gyldendal på 1000
kr.: Aktive læsemakkere ved Paradisbakkeskolen, Read - sammen om læsning ved Læring og
udvikling, Aarhus Kommune, Forandringsprocesser i en etableret læsekultur ved
Hampelandskolen og Ordpatruljen ved Lyshøjskolen. Vinderprojektet er uddybet i artikel i
Læsepædagogen nr. 6/2017, de fire nominerede projekter er præsenteret med artikler i
Læsepædagogen nr. 1/2018.
I 2017 indgik ÅL som en integreret del af bestyrelsens arbejde.

Landsforeningen af Læsepædagoger takker hermed alle, der har medvirket til at løse årets
opgaver. Vi ser frem til samarbejdet i 2018.
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