
PLCF – PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTERFORENING 
        LOKALKREDS NORDJYLLAND 

 

Lokalkreds Nordjylland  
 

VI INDBYDER 
MEDLEMMER AF PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTERFORENING/PLCF,  
MEDLEMMER AF IT-VEJLEDERFORENINGEN,  
LÆSEVEJLEDERE, MEDLEMMER AF SKOLENS PLC-TEAM OG LEDERE SAMT 
ANDRE INTERESSEREDE TIL EN DAG MED FOKUS PÅ: 
 

”Læsning er også for drenge” 
 

 
 

PLC'ERNES DAG 
 

ONSDAG DEN 10. NOVEMBER 2021 
 

AKTIVITETSALEN 
BRØNDERSLEV HALLERNE 

 

KNUDSGADE 15, 9500 BRØNDERSLEV 
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PROGRAM 
 

08:15 - 08:30  Kaffe 
 
08:30 - 08:45  Velkomst og sang 
 
08.45 - 09:45 Camilla Storm, Auning PLC  

læringsvejleder og PLC-vejleder på Auning Skole 
   

”Samarbejde om læselyst på Danmarks Bedste PLC”  
Camilla fortæller konkret og praksisnært fra gulvet i LæringCentret om 
alt det sjove, men også om alt det mere bagvedliggende der skal til, når 
arbejdet med læselyst i PLC skal danne grundlag for alle skolens elevers 
læring og dannelse, og når den røde tråd i opgaven er samarbejde, der 
skal række langt ud over PLC-teamet og inkludere bl.a. lærerne, 
børnehaverne, folkebiblioteket og forældrene. 

 

09:45 - 10:00 Pause m/frugt 
 
10:00 - 11:00  Lisbeth Vestergaard  

Projektleder hos tænketanken ”Fremtidens Biblioteker” 
 

”Drenges læsning og læsevaner” 
Hvad ved vi? Der tages afsæt i undersøgelsen ”Børns læsning 2017: 
Overblik og indblik” og gives konkrete bud på, hvad der i praksis skal til 
for at stimulere drenges læselyst – både i skolen og i fritiden. 

 
11:00 - 12:00  Helle Hinge  

Fagbogsforfatter, foredragsholder, underviser mm. 
 

”Køn og motivation i De store fagbøger” 
Hvad motiverer børn til at læse fagbøger – ikke mindst drengene? 
Hvordan stimulerer vi målgruppens undren og lyst til at engagere sig i 
samfundsaktuelle emner? Få indblik i de valg, som gør en fagbog 
inspirerende – både på tekst- og billedsiden. 

  
12:00 - 12:45 Frokost og uformel videndeling 
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12:45 - 13:45 Janne Møller Nielsen 
Læringskonsulent v. Center for Læring, Børn og Unge, Aarhus Kommune 

   

”Greb til læselyst på dit PLC” 
Hvordan kan du som PLC-vejleder/læsevejleder/læringsvejleder udvikle 
en læsestimulerende kultur på og omkring det pædagogiske 
læringscenter? Oplægget præsenterer konkrete aktiviteter og tiltag, som 
vejlederen kan sætte i værk for at styrke læselysten hos eleverne. 

 
13.45 - 14.00 Pause m/kaffe og frugt 
 
14.00 - 15.00 Jan Kjær  

Forfatter 
   

Jan viser en vifte af fagligt praksisnære virkemidler, der bruges til at få de 
modvillige drengelæsere til at gribe bøgerne.  
Han demonstrerer, hvordan han bruger illustrationer, plotstrukturer, 
målgruppe-viden og fagligt udviklende ekstra materialer til at holde 
læseren fast i læsningen.  
Han slutter af med en håndfuld konkrete ideer, baseret på sine forskellige 
titler, som PLCerne kan arbejde videre med. 

 

 
15.00   Afrunding 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

PRIS: 
 

Medlemmer af PLCF eller It-vejlederforeningen = 875 kr (700,00 kr. u. moms) 
Ikke-medlemmer = 1200 kr (960,00 kr. u. moms)  
 
OBS! – medlemsfordelen tager vi meget seriøst! - så vi tjekker op mod den medlemsliste, vi lige har 
modtaget fra Landsstyrelsen. Er du i tvivl, om du står på medlemslisten, så kontakt Terkel Jessen 
Jensen på tjj.almen@gmail.com  

 

 
 
TILMELDING og BETALING: 
 

Bindende tilmelding og betaling senest fredag den 29. oktober via linket herunder:  
 
http://www.bibliodan.dk/nord/temadag2021.php  
 
 
Spørgsmål vedrørende dagen til de temadagsansvarlige:  
 
Anders Toft Høj         Lissa Simonsen    Terkel Jessen Jensen: 
ande0679@mitskole.net          lissa.simonsen@gmail.com     tjj.almen@gmail.com 
 
 
 
Arrangementet gennemføres uanset antal tilmeldte. Dog kan en aflysning komme på tale, hvis 
Corona-trykket imod forventning igen stiger.  
 

 
 
MED VENLIG HILSEN 

PLCF – Pædagogisk LæringsCenterForening 

LOKALKREDS NORDJYLLAND 
http://plcf.dk/lokal/nordjylland/ 
 

 
 
HUSK også at blive medlem af vores lokale Facebook-Gruppe:  
https://www.facebook.com/groups/761593230915610 
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