
Pædagogisk LæringsCenterForening Lokalkreds Midtjylland 
inviterer alle interesserede til konference på 

Best Western Golfhotel, Viborg 
8. og 9. marts 2023

Hele herligheden…og meget mere til PLC

Illustration af Otto Dickmeiss



Onsdag den 8. marts
Kl. 9.00 Ankomst. Kaffe og rundstykker

Kl. 9.30 Velkomst og sang

Kl. 9.45 - 11.00 På jagt efter læselyst og dybdelæsning
Ved Kristiane Hauer

Hvordan styrker vi elevernes læselyst og giver dem meningsfulde og 
fordybede læseoplevelser? En vej er ved at støtte dem i at finde frem 
til en relevant bog og etablere en fordybet læsesituation. Det vil 
dette oplæg komme nærmere ind på gennem aktuel forskning og 
ved at præsentere det konkrete undervisningsforløb ’Romanjagt’.

kl. 11.00-11.15 Kaffepause

kl. 11.15-12.30 Den nye bekendtgørelse i praksis
ved Runa Barbara Petersen

Runa Barbara Petersen, pædagogisk konsulent for PLC i Sydslesvig,, vil 
fortælle om den nye bekendtgørelse, og hvilken betydning den har i 
praksis i forhold til den gamle. 

Hjemmeopgave
Alle tager en god ide/ opstilling/udstilling med fra eget PLC 
Tag et billede med en tilhørende tekst dertil, som kan sættes op på en 
fysisk væg.

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost + pause

Kl. 13.30 - 15:30 SmåP
ved Torben Larsen

     
Det er et fagligt dilemma, at IT og medier skal indtænkes i alle fag;
Vores svar på filmskolen Station Next er at lave nogle selvinstruerende 
undervisningsaktiviteter, der passer til skolens fag, og især fokuserer 
på at levere den fornødne mediefaglighed samt tekniske faglighed 
og rammesætte undervisningen for lærere og elever.

Vi afslutter med en SmåP-aktivitet i mindre grupper. 

Kl. 19.30 Middag



Torsdag den 9. marts

Kl. 8.00 Morgenmad på Golfhotellet

Kl. 9.00 Morgensang

Kl. 9.15 - 11.15 Forfattersamtalen
Anette Øster i samtale med årets modtager af PLCF-prisen og 
forfatter Marianne Iben Hansen.

Kl. 11.15-11.30 Pause

Kl. 11.30 - 13.00 Læselyst – skab mere læselyst i klasserummet
ved Ulla Maria Michaelsen og Dorthe Rise 

Læselyst kommer sjældent af sig selv. Vi skal skabe nogle rammer, 
hvor vi kan støtte, motivere og opmuntrer eleverne til at finde 
lysten til at læse.
I vores daglige arbejde som dansklærere kan vi se, at 
eleverne fravælger bøgerne frem for andre hurtige digitale 
oplevelser.
Vi skal finde deres lyst til at læse frem igen og vise dem, at 
bøgerne stadig kan noget.
Formålet med denne workshop er at komme med inspiration 
og ikke mindst praksisnære eksempler til, hvordan du som 
underviser med få greb og opmærksomhedspunkter kan 
styrke elevernes læselyst i
skoletiden og give gode fif til forældrene omkring læsning 
hjemme.

Kl. 13.00 - 14.00 Frokost

Kl. 13.30 - 15.30 Sprogbegejstring
ved Marianne Iben Hansen

Sproget skal mærkes! Ikke kun forståes med hovedet. Når vi 
arbejder med rim og remser, bliver ordene et legetøj, en lyst i 
munden, en puls i kroppen. Marianne Iben Hansen inviterer på 
inspirationstur i sit sproglige univers.

Kl. 15.30 Farvel, farvelsang og på gensyn næste år

Ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmeld dig HER inden 1/12-22. Så giver vi en 
drink i baren.

Deadline for tilmelding er den 4. januar 2023 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuZT10tneOBJKLel8Fb7UWpgrLaTxGUDVjs7-qU57bZjNv2Q/viewform?usp=sf_link


Praktiske oplysninger

Hvor: Best Western Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 
Viborg

Hvornår: Onsdag den 8. marts  og torsdag den 9. marts 2023

Konferenceafgift: Medlemmer af PLCF 3000 kr 
Ikke-medlemmer 3500 kr

Tilmelding: Bindende tilmelding sker elektronisk på denne adresse: 
http://viborgkonferencen.dk/tilmelding 
Sidste tilmelding: 4. januar 2023

Tilmeldingsregler: Medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening og 
Danmarks it-vejlederforening har førsteret til pladserne. 
Ikke-medlemmer skrives på en venteliste og får besked 
om deres deltagelse umiddelbart efter sidste 
tilmeldingsfrist.

Kontakt: Spørgsmål kan sendes til: 
kontakt@viborgkonferencen.dk

Læs mere på: Viborgkonferencen.dk

http://plcf.dk/kontakt/bliv-medlem/
http://viborgkonferencen.dk/tilmelding
http://viborgkonferencen.dk/

