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Deltagere: 

Publikumschef Kirsten Boelt (DB) 

Vicebibliotekschef Peter Høybye (DB) 

Bibliotekschef Pernille Schaltz (BCF) 

Bibliotekschef Lars Bornæs (BCF) 

Skoleleder Lene Burchardt Jensen (Skolelederforeningen) 

HB medlem Anette Grønholt Andersen (KFPLC) 

Udviklingskonsulent Helle Bjerregaard (DFS) 

Lektor Hans Elbeshausen (IVA) 

Lektor Anna Karlskov Skyggebjerg (DPU) 

Læringskonsulent Thomas Jensen (UVM) 

Bibliotekschef Britta Thuun-Petersen (BCF) 

Chefkonsulent Jonna Holmgaard Larsen (SLKS)  

Konsulent Karina Ersted Christensen (SLKS) 

Kontorchef Tine Vind (SLKS) (Formand) 

 

Afbud 

Næstformand Dorthe Andreasen (Skolelederforeningen) (Suppl. Lene Burchardt Jensen), 

Bibliotekschef Pernille Schaltz (Suppl. Britta Thuun-Petersen) 

Anna Karlskov Skyggebjerg 

 

Dagsorden 

1. Velkommen v. Tine Vind 

1.1. Kort præsentation af medlemmerne 

Tine Vind bød velkommen, hvorefter deltagerne kort præsenterede sig selv. Jonna Holmgaard 

orienterede om de indkomne afbud. 
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1.2. Kommissorium, habilitetsregler og forretningsorden. Kort repetition. 

Bilag: Kommissorium og bestemmelser om habilitet 

         Forretningsorden 

Tine Vind redegjorde for ovenstående regler, samt pointerede at medlemmerne af 

RUF er rådgivende, men den endelige beslutning er op til Slots – og Kulturstyrelsen. 

Tine pointerede, at den viden RUF erhvervede til mødet ikke må kommunikeres ud, 

før Slots – og Kulturstyrelsen har udsendt tilsagnsbreve og pressemeddelelse.  

 

1.3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering om økonomi og indkomne ansøgninger v. Jonna Holmgaard Larsen 

     Bilag: Kort oversigt over indkomne ansøgninger med indstillede beløb 

Jonna Holmgaard orienterede om, at der er indstillet for flere penge end der er til rådighed pga. Der 

er indstillet for 16.6 mio. kr., men bevillingen på Finansloven 2017 er på 13.0 mio. kr. Der er ikke-

forbrugte midler fra 2016 på 4. mio.kr.  

De 4 mio. kr. kan der søges om lov til at benytte i 2017, men her kan vi først regne med svar i februar 

2017. 

Jonna foreslår, at der prioriteres en række projekter, som kan indstilles til tilsagn, såfremt 

ansøgningen om de 4 mio. kr. bliver godkendt. 

Der er derfor 13. mio. kr. som der kan fordeles til projekterne nu.  

 

 

3. Behandling af indstillinger fra ansøgningstermin 1. november 2016 

Bilag: Vejledning til Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre 

Oversigt over ansøgninger med SLKS’ indstillinger 

 

Hans Elbeshausen har et par indledende bemærkninger til indstillingerne. Han bemærker, at der er 

stor forskel på, hvor stor succesraten er, indenfor de forskellige indsatsområder. Ved nogle 

indsatsområder er succesraten omkring 70% ved andre er succesraten omkring de 10%. Der bliver 

spurgt ind til om det er noget Styrelsen vurderer efter? Jonna Holmgaard svarer, at Styrelsen 

behandler ansøgningerne en efter en og ikke forholder sig til, hvordan succesraten er for hvert 

indsatsområde, men forholder sig til et ensartet kvalitetsniveau for alle projekter. 

 

Flere fra RUF pointerer at det handler om vægtning, nytænkning, og at børneområdet ikke så nyt. –  

Lars Bornæs bemærker, at det er de gennemgående vurderinger det handler om – han kan ikke se, at 

der er konsistens ml. begrundelserne der bruges til afslag eller tilsagn. Han rejser spørgsmålet, om 

det skyldes, at det er forskellige sagsbehandlere der behandler sagerne? Til det svarer Tine Vind, at 

en nyhedsværdi ikke er eksakt videnskab, men at det bl.a. er grunden til, at RUF-mødet bliver 

afholdt.  

 

Thomas Jensen har et par overordnede bemærkning til indsatsområdet Børn og Unge: 

- Det er specielt i år. Det har fået flest ansøgninger, men også et meget broget felt af 

ansøgninger. 
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- I år er det ikke et selvstændigt PLC indsatsområde, men det er integreret under Børn og 

Unge - indsatsområdet.  

Jonna Holmgaard svarer, at det med sammenlægningen har været et politisk krav. Det giver en 

administrativ udfordring, men intentionen er at forbedre samarbejdet. Der er enighed om, at dette 

ser ud til at være lykkes. 

 

3.1. Børn og Unge 

                       Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Børn og Unge 

                       Covernotat om de modtagne ansøgninger 

 

Bevæg dig klog 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen.  

 

Når læsning og lyst går hånd i hånd 

(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag)  

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Our Democratic Europe 

(Britta Thuun-Petersen og Lars Bornæs deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

Med den bemærkning, at det skal skrives ind, hvorledes deltagelse i demokratiklubber fordrer 

demokratideltagelse. Behovsanalysen skal være mere præcis, den teoretiske antagelse skal være 

mere udbygget.  

 

Brainy & Fit 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Biblioteksbanden.dk 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. Men med en tydeligere begrundelse, da det virker uklart.  

 

Skab din egen Wiki 

(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag)  

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

 

Digitale fodspor - tag sikre skridt 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen, men med tilrettet begrundelse. Det handler om personsikkerhed og ikke om 

datasikkerhed.  
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Studieunivers til ungdomsuddannelserne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Elevfokus, motivation og effekt 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til afslag.  

Afslaget skal være begrundet i manglende nyhedsværdi. 

 

Frilæsning med eReolen Go 

(Lars Bornæs og Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Rundt om barnet 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til vente-listen.  

Det skal stå som bemærkning, at der med fordel kan indgås samarbejde med dem der udbyder 

læsning/undervisning gratis. Måske kan forældre ikke læse.  

 

Brætspil som læringsredskab 

(Britta Thuun-Petersen deltog ikke i drøftelserne af denne sag)  

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

 

Hvad siger børnene egentlig? 
(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 
 
 
Pionermodellen mellem skole og folkebibliotek 
(Lars Bornæs og Britta Thuun-Petersen deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 
 
 
 
Læring gennem leg - hvordan kan making styrke og udvikle samarbejdet mellem folkeskoler og 
folkebiblioteker 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen.  

Med den bemærkning, at videndelingsaspektet skal skærpes, herunder hvordan er metoden og hvad 

skal der til for at andre kan bruge det? 
Det skal skrives ind, at projektet kan hente erfaring hos Fablab. 
  
Humanoidrobotten som sprogven 
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Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen.  
Men at afslaget skal være begrundet i, at det er for teknologitungt.  
 
Sproget Sprudler i Nyborg 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til afslag, begrundet i manglende nyhedsværdi.  
 
Sprogambassadører - nye veje for en tidlig indsats 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 
 
 
Familiesprog - for de 3-5 årige 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 
indstillingen til vente-listen.  
 
 
Dannelse gennem læsning og produktion af visuelle fortællinger 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 
 
 
Læseløft 10-13 år – med frivillige i skoler og biblioteker 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 
Med den bemærkning, at skolerne skal inddrages i projektplanlægningen og, at der med fordel kan 
hentes erfaringer fra Billundsskolen.  
 
PLC som omdrejningspunkt for innovationsdidaktik 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen.  
 
 
Fang Fortællingen 
(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. Med den bemærkning, at det skal sandsynliggøres, hvordan udstillingen kan bruges 
aktivt i formidling, når udstillingen rejser rundt. Den formidlingspakke der kommer ud skal bruges til 
formidling. 
 
Principiel snak om installationer: 
Alle deltager i denne diskussion. 

- Er det dyrt, kommer de rundt, kommer formidleren med? 

- Lars pointe at 80% af resultatet er hos dem der udviklede det. 
Hvilke muligheder har man for at flytte viden? At skrive en manual er sikkert ikke nok.  
Derfor skal der stå ved de omrejsende installationer, at der skal indgå en overvejelse af videns 
flytning.  
Taktilt er ellers noget der bliver efterlyst på den anden side, svært at eksportere noget der er skabt 
et sted, f. eks. i samarbejde med brugerne. 
En udstilling bidrager også til det rum, det står i, men ønske om mere fokus på koblingen. 
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Spørgsmålet er, om det virkelig kan turnere, altså hvad er det for værdi der turnerer? 
Angsten at få noget passivt ind i rummet. Hvordan kan man undgå at pacificere brugeren?. 
Vi har noget der skal produceres og gøres aktivt -  sammen. Det er ikke nok, at det bare kommer ud 
og skal stå. Det skal stadig være formidling. 
 
Konklusionen på drøftelserne var, at ved installationer der skal turnere, skal det sandsynliggøres, at 
det kan bruges til aktiv formidling andre steder. 
 
 
Mod 21th Century Learning Skills - læsning, litteratur og co-creation 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 
 
 
Ord Magi - unge tekster der rykker 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 
indstillingen til afslag. Med den begrundelse at det mangler nyhedsværdi, ligger tæt op ad 
forfatterskolen.  
 
Ambassadørnetværk - målrettet ordblindeundervisere i folkeskolen 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 
 
Legende læsning – Sprogstimulering af førskolebørn i nytilkomne flygtningefamilier i Hillerød 
Kommune. 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 
 
PLC som platform for fablab og designtænkning 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 
indstillingen til afslag. Med den begrundelse, at det er lokalt.  
 
 
Bibboxen - elevernes eget digitale bibliotek 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 
 
 
Stille stemmer får lyd 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 
 

 

                        

3.2. Digital formidling 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Digital formidling 

Covernotat om de modtagne ansøgninger 

 

23 Maker ting – App 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 
indstillingen til vente-listen.  
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Fremtidens kuraterede fysiske- og digitale formidling 

Jonna Holmgaard pointerede, at der skal formuleres en mere korrekt begrundelse. 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

 

Lyd, billede og video på sociale medier 

(Lars Bornæs og Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelserne af denne sag)  
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

Virtual Reality - et nyt bibliotksrum for læring 

(Britta Thuun-Petersen og Lars Bornæs, deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

App-formidling til borgerne – en mediestrategi 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

Det digitale i det fysiske 
(Peter Høybye og Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 
Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen, med den bevillingsforudsætning, at Styrelsen ser prototyperne, før der gås videre med 
projektet. Det er meget vigtigt, at prototyperne er der. 

 

 

Video som formidlingsværktøj 

(Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til afslag, med den begrundelse, at det er kompetenceudvikling. 

 

 

Model for kampagneapp til børn (modning) 
(Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af dennes sag) 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

Bibliotekstilbud på folkeskolens læringsplatforme 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

 

Lokationsbaseret formidling 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen.  
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Historien på gaden 

(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag)   

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til tilsagn. Det skal indskærpes at det skal fremgå at, biblioteket vil bruge det i 

formidlingen. 

 

Ny teknologi i Det Litterære Udstillingshus 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

 

ProjektApp til tablet og smartphone 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

Den Digitale Bibliotekar 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

 

 

 

3.3. Litteraturens rolle i fremtidens bibliotek 

                     Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Litteraturens rolle i   

                     fremtidens bibliotek. 

                     Covernotat om de modtagne ansøgninger 

 

Ny Nordisk 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen.  

 

Bogbloggere i bibliotekernes Litteraturformidling 

(Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

Litteraturen i spil 

(Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

 

Vi læses ved 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 
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Litterære kort 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

Digital formidling af klassikere 

(Kirsten Boelt og Peter Høybye deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 
RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 
indstillingen. 

 

Orakelmaskinen 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til vente-listen.  

 

 

ALICE IRL - fiktionalitetsformidling i det fysiske rum 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til projektmodning.   

 

 

Fremtidens biblioteksrum og formidling 

(Kirsten Boelt og Peter Høybye deltog ikke i drøftelserne af denne sag) 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

fastholdes.  

 

Audioguides til formidling af bibliotekets samling 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

 

Når faglitteraturen bliver levende 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at ændre 

indstillingen til afslag. Med begrundelsen, manglende nyhedsværdi.  

 

 

BibTuben - Bibliotekets YouTube-kanal for unge 

(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

ændres til projektmodning, hvor det skal undersøges om der er et reelt behov.  

 

Littlab-Laboratoriet 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Sproguniverser - litteraturens rolle når ord fattes 

(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 
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RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Litteraturens nye veje 

(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

 

Non-readers i biblioteksrummet 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

RO(man)TID - På sporet af den tabte tid 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

ændres til vente-listen.  

 

 

Audiobook Boom 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Det bedste af 2 verdener 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Produktion af flere lydbøger 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Brugerne som litterære formidlere 

(Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

ændres til afslag. Begrundelse, at metode og teori er uklart beskrevet og der mangler nyhedsværdi. 

 

Fødselsforberedelse med litteraturen som redskab 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

ændres til tilsagn.  

 

Room of Stories 

(Britta Thuun-Petersen deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

International børnelitteratufestival 

(Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 
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RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Rum-værk: Den 4-dimensionale tekst 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

ændres til vente-listen.   

Med skærpelse omkring udsendelse, der skal være en skrivelse der viser, hvordan andre får gavn af 

det. 

 

Læsesteder - en litterær installation 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

ændres til afslag, pga. manglende nyhedsværdi.  

 

 

 

 

3.4. Frie forsøg 

 

 

Synergi Biblioteker Borgerservice 

(Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af denne sag)  

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

 

Biblioteker og sundhed - et matchmaking projekt 

(Britta Thuun-Petersen og Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag)  

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

fastholdes.  

 

Leg, så ka' du lære det! 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

 

(Selv)organisering af brugerdreven aktivitet 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Data-maker-spaces – projektmodning 

(Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Open Library 2.0 

(Lars Bornæs deltog ikke i drøftelsen af denne sag)  
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Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

fastholdes. Bevillingskrav, at de skal brede sig mere ud, så det ikke kun handler om og har fokus på 

Region Midtjylland.  

 

Pendlerbog 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen at fastholde 

indstillingen. 

 

Verdensmål, samskabelse og bæredygtig udvikling 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Slots- og Kulturstyrelsen at indstillingen 

fastholdes.  

 

Konklusion alle er enige i ovenstående resultatet. Det bekræftes, at de projekter der står på vente-

listen, er dem der, såfremt vi får lov at bruge de 4 mio. bliver givet tilsagn. Det bliver aftalt, at 

styrelsen kigger på afslagene igen, og ser om der er nogle der alligevel kan komme ”ind i 

varmen” i og med, at der er penge til det. Er der sådanne projekter, bliver de sendt rundt til RUF 

igen. Såfremt der er mulighed for at få ekstra midler, så skal det sendes til godkendelse hos RUF.  

   

4. Orientering om planlagt ’get-together møde’ for nye projekter d. 9. marts v. Tine Vind 

Kort introduktion til formålet herunder at det er nyttigt at nye bibliotekschefer kommer med. 

Tidspunktet vil fremgå af tilsagnsbrevene.  Tine Vind opfordrer RUF til at de genopfrisker for deres 

projektejere, at det er vigtigt med ordentlige og gode ansøgninger. 

Ingen af RUF’s medlemmer har nogle kommentarer til, hvordan ansøgningsprocessen, tilsagn og 

afslag bliver modtaget. Men der er generelt et indtryk af at sektoren er glade for de ekstra tegn i 

ansøgningen. 

 

 

5. Drøftelse af foreløbige ideer til strategiske indsatsområder for 2018 

 

Lars Bornæs, vil gerne have, at der bliver taget udgangspunkt i folkebibliotekernes udfordringer og 

hvor det er, at de mister det politiske grundlag, for der at finde indsatsområder. 

Opremsning af problemstillinger: 

- Et problem, at vi ikke kender hinandens sprog – didaktik. (Folkebiblioteker og skoler 

imellem) 

- Analoge materialer bliver digitaliseret, hvad sætter vi i stedet? 

- Fokuserer, hvad er bibliotekets opgave, måske skal det begrænses lidt? Og i stedet have 

fokus på udfordringen overfor politikere og brugere. 

- Civilsamfundet, arbejdet med frivillige, samskabelse (indsatsområde) 

 

Peter Høybye: 

Forslag til udfordringer: 

- Hvilket behov er der ude i kommunen? Hvad med restgruppen der er udenfor samfundet? 

Hvilken indgang har de til bibliotekerne?  

- Forslag til indsatsområde: Fællesskaber, der inkluderer. 

 

Lene Burchardt Jensen 
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Problematikker:  

- Hvad er kerneydelsen?  

- Udfordringen med analoge materialer.  

- Viden om kildekritik, Lene vil gerne kunne købe det på biblioteket (indsatsområde) 

 

Jonna henviser til Centralbibliotekerne som har fået midler til værktøjer til kildekritik, SøgSmart osv, 

som alle biblioteker kan bruge. 

 

Hans Elbeshausen 

Ønsker mere fokus på demokrati og demokratideltagelse. Han mener ikke, at der er nok af 

demokrati projekter? Det er derfor et godt indsatsområde. Politisk oplysningsarbejde. 

- Generelt er ansøgerne meget optaget af lokalt og kommunalt fokus. – men civilsamfundet 

har også en stor rolle, se det bredere og mere forankret i civilsamfundet. 

 

 

Kirsten Boelt 

Generelt undren over de meget få ansøgninger under frie forsøg, interessant, hvad betyder det?  

Forslag til indsatsområder: 

- Oplysningsforpligtigelse der ligger i Biblioteket, udvikle de demokratiske borgere 

(indsatsområde) 

- Ikke-brugerne (indsatsområder) 

- Litteraturen har fået mange midler denne gang, ikke nødvendigt igen. 

- Bruger vi de mange besøgende der kommer ind på biblioteket (indsatsområde) 

 

Britta Thuun-Petersen 

Udfordringen er at biblioteket har SÅ mange kerneopgaver. Udfordringen er, at få folk til at forstå 

det.  

- Demokrati og mestring af kerneopgaver (indsatsområder) 

 

Thomas Jensen 

- Samarbejde om demokrati, både børn og biblioteker. Indsatsområde til skole og biblioteker 

-  Kildekritik, sproglig udvikling, hvordan går man til en tekst, læsestrategier (indsatsområder) 

- Innovative læringsprocesser (indsatsområde) 

 

Anette Grønholt Andersen 

- PLC har mange kompetencer, gør det noget ved folkebiblioteks samarbejdet? Fordi mange 

forskellige fagligheder, hvordan rummer man dette projekt – svækker det samarbejdet? 

- Kulturambassadørkasket – et projekt de allerede har i gang. Afsøge om der er behov for 

sådan en kontaktperson, der formidler kontakt til skolerne og omvendt. 

 

Peter 

- Erhvervslivet kan ikke finde vej til den åbne skole. Biblioteket bedt om at være guide her til. 

- Borgerservice, har vi haft dette indsatsområde? – fordi det mangler og er stadig en 

udfordring og er især bibliotekets udfordringer. 
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Tine Vind 

- Tine påpeger, at der er meget med den digitale dannelse, måske nu vi skal lave noget 

sammen, hvor også civilsamfundet måske inddrages. 

Til snakken om ikke-brugerne, påpeger Tine, at Styrelsen ikke er moden til en ny undersøgelse, da 

der lige er afholdt Bruger og Benchmarks undersøgelse. Spørgsmålet er om vi ved nok om ikke-

brugerne til et indsatsområde? 

 

Kirstens svar til spørgsmålet om ikke-bruger er, at tænketanken har nogle resultater, derfor mener 

hun, at det er modent til et indsatsområde. 

Lene vil også gerne have det undersøgt, hvad det er ikke-brugerne skal bruge biblioteket til? Dette er 

nok ikke at låne bøgerne, men mere at uddanne til demokrati? 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

Jonna Holmgaard ønskede processen evalueret med følgende to spørgsmål.  

Lever ansøgningerne op til indsatsområderne? Hvordan har denne proces været? 

 

Lever ansøgningerne op til indsatsområderne? 

Der er en generel usikkerhed om, hvorvidt det lykkes det at inddrage forskellige biblioteker og 

kommuner. Jonna svarede, at hun har udarbejdet data, som viser, at der er stor spredning. Ca. 92 

kommuner der har fået midler over en 5-årig periode indtil 2015. 

 

Hvordan har dette møde været? 

Enighed blandt RUF, det har været rigtigt godt med denne sammensætning af RUF, der er forskellige 

interesser der bliver hørt. At det har været en god proces, både det udsendte materiale og mødet. 

Generelt lød det fra RUF at, det har været gode ansøgninger i år, det var det ikke sidste år. Hvad er 

forskellen? 

Her blev der budt ind med følgende observationer,  

- Skolefronten, de har fået kræfter tilbage efter reform. 

- Økonomi, omstillingsprojekter har taget kræfter. Sidste år hørte vi, at de ikke søgte, fordi 

puljen var blevet skåret. Derfor er det vigtigt at sige, at vi meget gerne vil have ansøgninger. 

Der er et generelt ønske om, at det skal fastholdes, at der skal være plads til principielle diskussioner, 

det har der været plads til i dag. Det har været godt.  

Stor tilfredshed med udsendelse af materialer. 

 

 

 

/Karina Ersted Christensen 

Mail: kec@slks.dk, Telefon: +45 33 74 50 32  


