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Bestyrelsens beretning 2018
I 2017 brugte bestyrelsen en de ressourcer på at diskutere og revidere foreningens vedtægter. Resultatet af
arbejdet blev fremlagt og vedtaget ved generalforsamlingen i april 2018. Antallet af medlemmer i
bestyrelsen blev udvidet, så bestyrelsen nu består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Baggrunden for vedtægtsændringen var at tilføje bestyrelsen flere ressourcer pga. en øget arbejdsmængde
bl.a. affødt af planlægningen af den store internationale konference, foreningen skal afholde i 2019. I
realiteten skulle 5 nye medlemmer indtræde i bestyrelsen, og de blev hurtigt gjort ansvarlige for forskellige
opgaver. Det har sikret en større dynamik i bestyrelsen, men helt naturligt også givet udfordringer i forhold
til kontinuitet og opgaveløsning.
Vi har igen i år udgivet 6 numre af Læsepædagogen, afholdt både Læsevejlederdag og
Munkebjergkonference og videreført netværksmøderne for Læsevejlederne i grundskolen forår og efterår i
henholdsvis København og Aarhus.
Foreningens medlemstal faldt i 2018 til 950 medlemmer, et fald på ca. 50 medlemmer.
Jan Mejding og Pernille Schwartz udtrådte af bestyrelsen i 2018. Tak til dem begge for et stort
arbejde. Jan Mejding afsluttede dermed også mange års arbejde som ansvarlig for med Årets
Læseinitiativpris.
Foreningens bestyrelse bestod i 2018 af: Thomas Ais Christensen (formand), Rikke T. Nielsen (næstformand
og webredaktør), Pernille Numelin (kasserer), Lis Pøhler (redaktør), Susan Møller, Rikke Lund Gade, Betina
Kjellerup. Suppelanter: Karina Elsig Thøgersen og Lisbeth Skov Thorsen. I 2018 var Jens Østergaard og Karen
Maass foreningens revisorer.
CHH 2019: Konference om Literacy
Landsforeningen af Læsepædagoger påbegyndte i 2017 planlægningen af den 18. nordiske og 21.
europæiske konference, som skal afholdes på HF-Centret Efterslægten d. 4 - 7. august 2019. I 2018 tog
planlægningen af konferencen for alvor fart. Vi fik etableret en hjemmeside, fik styr på mange praktiske
elementer vedr. konferencen: forplejning, lokaler, underholdning, sociale arrangementer, håndtering af
abstracts, tilmeldingssystem mm. Der er i det hele taget mange praktiske udfordringer og gøremål i
forbindelse med planlægningen af en konference af den størrelse, hvor vi skal tage hånd om op ca. 500
deltagere og ca. 200 oplægsholdere fra hele verden, men alt i alt havde vi ved slutningen af 2018 fået
rimeligt styr på processen. Ved årsskiftet havde knap 100 deltagere tilmeldt sig konferencen
Vi afholder konferencen i samarbejde FELA, som derfor er blevet orienteret undervejs og løbende har
godkendt beslutninger vedr. planlægning af konferencen. Vi har i 2018 afholdt tre møder i København i den
sammenhæng.
Munkebjerg
Foreningens to årlige konferencer blev vanen tro afholdt på Munkebjerg Hotel ved Vejle. I 2018 havde vi
hhv. 266 og 197 deltagere på konferencerne. 120 deltog alle tre dage. Allerede i juni måtte vi lukke for
tilmelding til Læsevejlederdagen pga. overvældende interesse
Vi forsøger hvert år at balancere imellem tradition og fornyelse på konferencerne. I 2018 kastede vi os
på Læsevejlederdagen og førstedagen af Munkebjergkonferencen ud i et nyt tiltag: Læsepædagogens
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Markedsplads. Der var 10 forlag repræsenteret, og de blev programsat til at give korte mundtlige
præsentationer af deres nye udgivelser. Efter eget valg kunne deltagerne nå at høre fire præsentationer, og
de behøvede ikke at tilmelde sig på forhånd. Deltagerevalueringen viste stor tilfredshed med dette afbræk i
den traditionelle konferenceform, og vi har derfor besluttet at fortsætte med dette koncept i 2019.
Årets Læseinitiativpris
Årets Læseinitiativpris (ÅL) blev traditionen tro uddelt på Munkebjergkonferencen, hvor vinderen får en
check fra Gyldendal på 15.000 kr. Udover vinderen var fire andre projekter nomineret og hver tildelt
gavekort fra Gyldendal på 1000 kr. Alle nominerede projekter blev uddybet i artikler i det første nummer af
Læsepædagogen i 2019. Prisen gik i 2018 til et stort 3-årigt læseprojekt ”Læsningen er løs i Nyborg”.
Projektet er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem folkebibliotek og skole og et stærkt fokus på
læselyst.
Bestyrelsen har i 2018 påbegyndt en gennemskrivning af kriterierne for Årets Læseinitiativpris og de
tilhørende tekster på hjemmesiden med henblik på en opstramning af indholdet og sproglig fornyelse.
Læsepædagogen
Læsepædagogen udgives seks gange om året takket være en ulønnet redaktionel stab, som sammensætter
indholdet og redigerer artiklerne. Tak til de mange forfattere som bidrager med artikler om store og små
projekter, nye forskningsresultater, udviklingsprojekter, praksisbeskrivelser m.m. Også tak til de frivillige
anmeldere, som gør sig umage med at vurdere årets mange udgivelser. Desværre valgte Henning Andersen
fra Kannike Tryk at gå på pension ved årsskiftet efter i over 40 år at have trykt og layoutet vores blad. Vi
indgik derfor samarbejdsafale med Akaprint, som fra 2019 skal stå for layout og trykning af bladet. Vi siger
Henning Andersen tak for et helt igennem unikt samarbejde, præget af loyalitet, hjælpsomhed og
professionalitet. Bladet har et i øvrigt haft et velfungerende samarbejde med fotograf Lisbeth Hoff, som
tager forsidebillederne og Torben Christiansen, som læser korrektur.
Redaktionsgruppen bestod i 2018 af: Birthe Antonsen, Torben Christiansen, Trine Gandil, Mette Anker
Louise Rønberg og ansvarshavende redaktør Lis Pøhler.
Læsevejlederne i grundskolen
Bestyrelsen tog i efteråret 2017 initiativ til at etablere netværket: Læsevejlederne i grundskolen. I 2018 tog
netværksmøderne en mere fast form, således at vi inviterer til netværksmøder i København og Aarhus både
forår og efterår. I alt har 171 læsevejledere deltaget på møderne i 2018, hvilket bekræfter behovet for et
sådan et forum med praksisoplæg og videndeling på tværs af kommunegrænserne. Møderne understøttes
af en lukket facebookgruppe med ca. 400 medlemmer.
Skriverpris
Undervisningsministeriet uddeler hvert år på Bogforum i Bella Centret Skriverprisen til en skøn- eller
faglitterær forfatter, der skriver læsevenligt til enten børn eller voksne. Prisen blev i oktober 2018 givet til
Troels Gollander for hans 100 bidrag til Gyldendals fem fagbogssystemer. Forlaget indsendte én bog fra
hver af serierne til prisudvalget, og de fem bøger viser med al tydelighed, at Troels Gollander er virkelig god
til at formidle kompliceret stof til børn og unge. Forfatteren fortæller i Læsepædagogen nr. 6, 2018 om
baggrunden for sit forfatterskab og om at formidle fagligt stof til børn.
Landsforeningen af Læsepædagogers repræsentant i Skriverprisudvalget i 2018 var Thomas Ais
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Christensen.
FELA
Landsforeningen af Læsepædagoger var i 2018 repræsenteret på møder i henholdsvis Riga og København.
Det sidste et møde landsforeningen var værter for. På møderne deltog nationale repræsentanter i
paraplyorganisationen FELA (Federation of European Literacy). På begge møder bidrog vi med oplæg om
den europæiske konference i København.
Landsforeningen af Læsepædagoger er i FELA repræsenteret af Susan Møller.
Undervisningsministeriet.
Undervisningsministeriet tog i 2018 initiativ til at oprette faggrupper for hvert af folkeskolens fag.
Faggrupperne skal være med til at kvalificere ministeriets vejledning og rådgivning til skolerne og samtidig
sikre et tæt og systematisk samarbejde med de faglige miljøer. Landsforeningen af Læsepædagoger blev
bedt om at indstille en repræsentant fra foreningen til faggruppen i Dansk og deltog i november måned i et
indledende dialogmøde, hvor vi bl.a. fik mulighed for at give vores mening til kende om ministeriets første
udkast til læseplan i Dansk.
Landsforeningen indstillede i slutningen af 2018 Rikke Gade Lund til at repræsentere foreningen i den
kommende fagruppe.

