Bestyrelsens årsberetning for 2021
I 2021 var aktiviteterne i Landsforeningen af Læsepædagoger stadig præget af
coronapandemien. Flere af vores bestyrelsesmøder måtte afholdes online, og
generalforsamlingen og to af netværksmøderne for Læsevejlederne i grundskolen blev aflyst. Vi
fik for første gang afprøvet vores nye tiltag: en dublering af læsevejlederdagen, således at vi
både holder én i øst og én i vest. Læsevejlederdagen Øst blev afholdt i DGI Byen med næsten
200 deltagere og udstillinger fra mange forlag. Vi nåede også at afholde konference på
Munkebjerg og Læsevejlederdagen lige inden den sidste nedlukning.
Det lykkedes i 2021 at fastholde foreningsmedlemstallet trods nedlukning og den generelle
afmatning. Vi introducerede i slutningen af året en ny slags medlemskab, som gav skoler
mulighed for at tegne supplerende medlemskaber for den halve pris, under forudsætning af at
man i forvejen har et basismedlemskab.
Bestyrelsen bestod i 2021 af: Thomas Ais Christensen (formand), Lis Pøhler (næstformand og
redaktør af Læsepædagogen), Betina Kjellerup (kasserer), Rikke Lund Gade, Pernille Fjeldgaard,
Lisbeth Skov Thorsen, Mikael Stensgaard Nielsen samt Dorthe Klint Petersen og Stine Eliasson
(suppleanter).
Rikke Torbjørg Nielsen og Marie Zacher Sørensen valgte i forbindelse med generalforsamlingen i
april 2021 at stoppe deres arbejde i bestyrelsen. Vi siger dem tak for deres indsats i foreningen.
Konferencer
Læsevejlederdagen VEST og Munkebjergkonferencen, som begge var blevet udskudt et år pga.
coronaen, markerede foreningens 70-års jubilæum, og vi kunne allerede omkring sommerferien
melde udsolgt til begge konferencer. Evalueringerne fra deltagerne var positive og vidnede om,
at deltagerne har taget imod vores bestræbelser på at gøre programmet for læsevejlederdagen
mere praksisrettet.
I 2021 afholdt vi som allerede nævnt for første gang en læsevejlederdag i København, en
pendant til Læsevejlederdagen på Munkebjerg med et fuldstændig identisk program.
Konferencen blev afholdt i DGI Byen for fulde huse, hvilket bekræftede os, i at der har været et
udækket behov for en læsevejlederkonference øst for Storebælt
Læsevejlederne i grundskolen
For andet år træk måtte vi foretage aflysninger pga. coronaen, og i 2021 gik det ud over
møderne i foråret. Efterårsmøderne blev gennemført i både Aarhus og København. For første
gang afprøvede vi Københavns Professionshøjskole som lokation, og vi vil fremadrettet afholde
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møderne på professionshøjskolerne i både Aarhus og København. Center for
Undervisningsmidler på begge lokationer er indstillet på at holde mindre oplæg i forbindelse
med møderne om aktuelle materialer på læse-skrive-området.
Arbejdsgruppen bag netværksmøderne arbejdede i 2021 med at udvikle møderne, sådan at
indholdet på møderne i højere grad relaterer sig til nogle af de udfordringer, læsevejlederne i
grundskolen står med i deres praksis. Arbejdsgruppen bestod i 2021 af Rikke Lund Gade og Stine
Eliasson.
Netværkets Facebookgruppe bliver til stadighed større og talte ca. 2.000 medlemmer ved
udgangen af 2021.
Læsepædagogen
Læsepædagogen udkom traditionen tro seks gange i 2021. Vi siger tak til de mange forfattere,
som bidrog med artikler, og ligeledes tak til de frivillige anmeldere, som gjorde sig umage med
at vurdere årets mange udgivelser. Bladet har et velfungerende samarbejde med Aka-Print A/S,
som står for layout og trykning af bladet, med fotograf Lisbeth Hjort, som tager
forsidebillederne, og med Torben Christiansen, som læser korrektur.
Redaktionsgruppen bestod i slutningen af 2021 af Torben Christiansen, Trine Gandil, Sally
Hansen (anmelderredaktør), Lars-Bjørn Kristensen, Louise Rønberg, Kristoffer Wiedemann og
ansvarshavende redaktør Lis Pøhler.
Kommunikation
I 2021 besluttede vi, at foreningen skulle have en ny hjemmeside, og gik i samarbejde med
Rikke Jensen, Grafisk Design. Hjemmesiden vil gå i luften i marts 2022. Vi besluttede desuden,
at Rikke Jensen skulle komme med bud på nye grafiske udtryk på forskellige områder i
foreningens regi.
Dorthe Klint Petersen blev i 2021 foreningens webredaktør og har samarbejdet tæt med Rikke
Jensen om den nye hjemmeside.
I 2021 begyndte vi også at kigge nærmere på vores kommunikation på Facebook, og i 2022 vil vi
komme med initiativer til at styrke vores tilstedeværelse på i første omgang dette sociale medie.
Bestyrelsen
I 2021 reorganiserede vi os internt i bestyrelsen og nedsatte et formandskab, hvis opgave skulle
være at tage sig af den daglige drift, planlægge bestyrelsesmøder/seminarer samt tage initiativ
til strategiske drøftelser på forskellige niveauer. Formandskabet blev etableret i juni og mødtes
regelmæssigt en gang om måneden i efteråret 2021. Formandskabet bestod i 2021 af Lisbeth
Skov Thorsen, Lis Pøhler og Thomas Ais Christensen.
I september afholdt vi for første gang et fælles seminar med deltagelse af både bestyrelse og
redaktion. Seminaret viste sig på flere måder at være en succes, og vi vil fremadrettet holde fast
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i ambitionen om en tilnærmelse redaktion og bestyrelse imellem. På seminaret blev der nedsat
en arbejdsgruppe, som i 2022 skal komme med forslag til, hvad foreningens overskudsmidler
skal gå til.
I 2021 var foreningen repræsenteret i forskellige organer. Lisbeth Skov Thorsen og Pernille
Fjeldgaard repræsenterede os internationalt i FELA (Federation of European Literacy
Associations), Rikke Lund Gade og Marie Zacher Sørensen i ministeriets faggruppe i dansk,
Thomas Ais Christensen i ministeriets Skriverprisudvalg, Rikke Lund Gade i Notas udvalg for
Læsevejlederprisen og i Nationalt Videncenter for Læsnings interessegruppe og Stine Eliasson i
Kulturministeriets følgegruppe vedr. initiativet "Børn og unges møde med litteraturen".
Foreningen har desuden skrevet høringssvar til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vedr. deres
udgivelser om ordblinde elever i grundskolen.
Landsforeningen af Læsepædagoger takker hermed alle, der har medvirket til at løse årets
opgaver. Vi ser frem til samarbejdet i 2022.

Landsforeningen af Læsepædagoger
c/o Thomas Ais Christensen
Strandhavevej 50, 1, DK 2650 Hvidovre | Tlf. 4189 7428 | læsepæd.dk | info@laesepaed.dk

