
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Konference for medlemmer af PLCF Syddanmark 

PLCF Syddanmark afholder medlemskonference 

Torsdag den 4. og fredag den 5. marts 2021 
Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, Billund 

 

 

En konference for PLC-medarbejdere og deres ledere, skolebibliotekarer, 
læsevejledere, læringsvejledere, dansklærere og andet godtfolk 

Hele konference incl. ophold: 
Pris: medlem 2400kr/ikke-medlem 2800kr 

Dagskonference incl. middag/frokost: 
Pris: medlem 750kr/ikke-medlem 950kr 

 
Tilmelding:  

http://www.bibliodan.dk/lok/konferencesyd2021.ph
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PROGRAM 

 

 
 

 

Torsdag den 28. februar 

Torsdag den 4. marts 

Kl. 14-15 Ankomst + te/kaffe og boller 

Kl. 15.00- 15.15 Velkomst, sang og information 

Kl. 15.15-16.15 Naturkraft v/ Mads Reenberg 

Gennem leg giver det nyåbnede besøgscenter Naturkraft en helt ny oplevelse af den vestjyske na-
tur. Børn og unge opdager, hvordan naturen består af en række sammenhænge, som man nødven-
digvis ikke tænker over til daglig. Her leger man sig til en større bevidsthed om natur, bæredygtighed 
og klima. Mads Reenberg fortæller om Naturkrafts skoletjeneste.  
 

Kl. 16.30-18.00 LEG med it og de 17 verdensmål v/ Rikke Falkenberg Kofoed 
 
Idekvinden bag https://www.legmedit.dk deler ud af et hav af muligheder for på kreative og legen-
de måder at anvende IT og andre teknologier i undervisningen. Hun er optaget af, hvordan multimo-
dale værktøjer kan understøtte elever i skriftsproglige udfordringer og skabe en øget motivation og 
læring. Der gives bud på, hvordan lærere hele skoleforløbet kan arbejde med de 17 verdensmål.  
Glæd dig til en inspirerende eftermiddag, hvor du får masser af gode ideer med hjem.  
 
Kl. 19.00-20.30 Middag 

Kl. 20.30-21.30  Fællessang – hver for sig v/ Christian Baltzer dirigent DR 

Under corona-krisen samledes vi  os alle hjemme foran tv-skærmene – sammen hver for sig – og 
sang sammen. Vi fandt fællesskabet gennem sangene, som har været med til at præge den danske 
musikskat gennem flere hundrede år.  Christian Baltzer er musikalsk ansvarlig for programrækken og 
vil fortælle om processen med udvælgelsen af sange og sangere – og vi skal selvfølgelig også synge 
sammen med Christian Batlzer ved klaveret.  
 
Fælles hygge i Air Force One, hvor foreningen byder på et glas vin, øl eller sodavand. 

 
Fredag den 5. marts 
 
Kl. 6.00-8.00 Morgenmad 
 
Kl. 8.00-8.05 Morgensang 
 

Kl. 8.05-9.05 Årets Prismodtager 2020 illustrator Otto Dickmeiss  
 

Kurt Thybo interviewer årets prismodtager om sit arbejde med illustration af et hav af børnebøger. 
Bliv klogere på, hvordan Otto Dickmeiss samarbejder med forfattere – og på hans univers af menne-
sker med store hoveder og øjne, der åbner ind til sjælen – og de surrealistiske og groteske miljøer 
som myldrer frem i billedbøgerne.  
 
 

Kl. 9.20-11.50  Litteraturens betydning v/ Stine Reinholt og Thomas Illum Hansen 
 
I det to-delte oplæg præsenteres to sammenhængende perspektiver på litteraturens betydning i 
skole og fritid. Første del belyser litteraturens rolle i elevernes fritid med afsæt i læsevaneundersøgel-
ser og debat om børn og unges læsning.  
Anden del belyser litteraturens rolle i skolen og danskfaget med afsæt i et stort landsdækkende pro-
jekt om kvalitet i dansk og matematik. Hvordan undervises der i litteratur, hvad motiverer eleverne, 
hvilken betydning har litteratur for dannelse - og hvordan tilrettelægges en mere skabende og un-
dersøgende undervisning i litteratur.  
Tilsammen tegnes et billede af forholdet mellem lyst, motivation, engagement og interesse udvikling i 
børn og unges forhold til litteratur.  
 

Kl. 11.50-12.30 Frokost 
 

Kl. 12.30-13.55  Jesper Wung-Sung  
 
Glæd dig til et møde med forfatteren, som er kendt og elsket af mange – både elever og lærere. Je-
sper Wung-Sung fortæller om sit forfatterskab og deler ud af sine tanker om det at skrive til børn og 
unge. Særligt de nyeste titler ”Lad os rejse os”, ”Mine ar” og ”Guldfisken Glimmer” vil Jesper Wung-
Sung fortælle om tilblivelsen af.  
 

Kl. 13.55-14.00 Farvel og tak for denne gang! 
 
 
Bindende tilmelding senest den 27. januar: http://www.bibliodan.dk/lok/konferencesyd2021.php 
 
Yderligere information: Formand for PLCF Syddanmark v/ Sussi Petersen, suss0322@billundskoler.dk  
. 
NB Forbehold for gennemførslen af konferencen i forhold til antal tilmeldte og covid-19 restriktioner. 
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