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Folkebibliotek 
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 Marie Østergård, bibliotekschef Aarhus, Bibliotekschefforeningen 

 Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg, Danmarks Biblioteksforening 

 

Afbud: 

 Laura Linding Frandsen, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

 

Fra sekretariatet:  

 Signe Thomsen, specialkonsulent, SLKS, ansvarlig for Udviklingspuljen 

 Kamma Kirk Sørensen, specialkonsulent, SLKS, sekretær for udvalget 

Dagsorden 

 

Ad 1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Annette Bach 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2. Gensidig orientering 

Mulighed for at orientere udvalget om sager, der er relevante for 

udvalgsarbejdet eller biblioteksudviklingen i øvrigt. 

 

Annette orienterede om tilsagn til BOGgladpuljen, hvor 78 kommuner 

skal indkøbe bøger, der vil ramme ca. 100.000 børn. Desuden nævnte hun 

offentliggørelsen af to rapporter; hhv. kortlægningen af læselystprojekter 

og evaluering af indsatsen Læselyst og læsefællesskaber i skolernes 

fritidsordninger, der viser positive resultater fra samarbejdet mellem 

pædagogerne og bibliotekerne i form af bl.a. øget læselyst hos børnene. 

 



 

Side 2 

SLKS orienterede desuden om hjemsendelse og reorganisering i Center for 

Kunst og Biblioteker efter nytår. 

 

Marie fortalte, at Bibliotekschefforeningen ved at planlægge årsmøde i 

bibliotekschefforeningen og at de i den forbindelse vil invitere både SFO-

projekterne og BOGglad-tiltag ind til fremlæggelse. 

 

Karoline orienterede om, at det nye KL-udvalg på kulturområdet 

konstitueres i marts og vil kunne mødes med ministeren i april. 

Hun tilføjede at KL har aktiviteter i foråret, der vil involvere 

biblioteksområdet, bl.a. på konferencer og i forbindelse med kurser for de 

ny kultur- og fritidspolitikere. 

 

Lars kunne berette, at der skal vælges nyt formandskab for Danmarks 

Biblioteksforening. Det bliver afgjort i april efter at repræsentantskabet 

er valgt. 

 

Pia orienterede om, at der er en ny bekendtgørelse for PLC’erne på vej, 

der definerer tre opgaver, hvorunder det lægges op til at bibliotekerne er 

partnere under en af opgaverne. 

 

 

Ad 3. Evaluering af puljeopslag og ansøgningsrunde 2021, 

sagsfremstilling 1 

Udvalget har gennemført sit første år med Udviklingspuljen for 

Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscenter og skal nu evaluere 

puljevejledning, indsatsområder og behandlingsforløbet mhp. justeringer 

og tilpasninger til det kommende års runde. 

 

Bilag a) Puljevejledning UP 2021 

Bilag b) Kortlægning af Læselystprojekter 2014-2019 

 

Udvalget kommenterede forløbet og materialet for udviklingspuljen 2021. 

Et flertal var positivt stemte for i 2022 at fortsætte med de seks 

indsatsområder fra 2021, men med overvejelser om justering af 

egenfinansieringen og ansøgningstidspunktet.  

 

Der ud over var der opbakning til at justere ansøgningsskemaet, så der 

kommer større fokus på, hvilken udfordring projektet ønsker at løse og 

hvordan, hvor mange borgere i målgruppen projektet kommer til 

gavn/rammer, hvordan projektet skal implementeres/forankres i driften 

eller forventes at ændre driften efterfølgende samt med tilføjelse af en 

længere samlet projektbeskrivelse i fritekst. Der skal desuden opfordres 

til øget brug af data. 

 



 

Side 3 

Evalueringen pegede også på, at det var en fordel at både egenfinansiering 

og kravet om nyhedsværdi var fjernet for projekter under 100.000, så flere 

kommuner søgte puljen. Udvalget mente, at der var potentiale for at 

tænke mere i udbredelse af de gode projekter (breddeudrulning) 

fremadrettet og at centralbibliotekerne evt. ville kunne spille en 

understøttende rolle.  

 

I forhold til sekretariatets behandling af ansøgningsrunden ønskede 

udvalget bedre understøttelse, flere faglige vurderinger under 

behandlingsprocessen, særligt for de mindre projekter, og øget facilitering 

ift. principielle drøftelser på selve behandlingsmødet. Der var dog enighed 

om, at det er Udvalget, der behandler på foreliggende grundlag, træffer 

beslutning og bærer ansvaret.  

 

Der var endvidere enighed om, at puljen generelt skal formidles bedre, 

herunder at der skal afvikles informationsmøder eller lignende for 

ansøgere op til næste ansøgningsrunde. 

 

Afsluttende blev det besluttet at udvalgsmedlemmerne sender eksempler 

til sekretariatet på tiltag, hvor der er tale om udvikling af driften. 

 

Forud for mødet i januar kommer sekretariatet med bud på ny 

puljevejledning og kriterierne drøftes, herunder egenfinansiering og 

materialeudgifter.  

 

Forud for mødet i april reviderer sekretariatet ansøgningsskema mv. 

 

Ad 4. Principiel drøftelse efter oplæg fra Københavns biblioteker  

Udvalget drøfter et notat (vedlagt som bilag til UP ansøgning) fra 

Københavns Kommunes Biblioteker vedr. udviklingspuljeansøgning til 

projektet Flere fysiske børnebøger på bibliotekerne. Her fremgår flg: 

 

”Såfremt Strategisk Biblioteksudvalg vurderer, at projektet ikke egner sig 

til støtte fra Udviklingspuljen, er det imidlertid forhåbningen, at udvalget 

alligevel vil kigge nærmere på projektet - enten som et selvstændigt 

udviklingsinitiativ, som udvalget igangsætter for eventuelt overskydende 

midler fra Udviklingspuljen 2021 eller med prioriterede udviklingsmidler i 

de kommende år.” 

 

Bilag c) Notat fra København Kommunes Biblioteker 

 

Jakob fremlagde punktet, der herefter indgik som en del af de principielle 

drøftelser under pkt. 5. 

 

Ad 5. Drøftelse af næste års indsatsområder / initiativer 



 

Side 4 

Udvalget skal drøfte mulige indsatsområder og andre udviklingsinitiativer 

for udviklingsmidlerne i 2022 med henblik på at udarbejde et oplæg til 

ministeren. 

 

De tre pejlemærker er valgt for en tre-årig periode og vil derfor også være 

overskriften for puljen i 2022. Udvalget var desuden enige om at foreslå 

ministeren at fortsætte med de 6 indsatsområder fra 2021, evt. med 

mindre justeringer i formuleringerne. 

 

Udvalget bragte en række aktuelle emner i spil, som mulige emner for et 

initiativ i 2022, herunder: 

 

 Digitale børnematerialer 

 Breddeudrulning af modelprojekter, der har vist sig at gøre en 

forskel 

 Understøttelse af demokrati, debatkultur og dialog  

 Fokus på fakta – fx wiki-samarbejde  

 Udvikling i samarbejde ml. PLC og folkebibliotekerne  

 Øget fokus på studerende 

 

Det blev aftalt at sekretariatet udarbejder oplæg forud for mødet i januar. 

 

 

Ad 6. Gennemgang af Udvalgets årshjul for 2022, sagsfremstilling 2 

 

Det blev aftalt at årshjulet for 2022 revideres, så forberedelsen til 2023 

igangsættes tidligere, med henblik på at rykke ansøgningsfristen til første 

halvår 2023.  

 

Ad 7. Mødets gang 

Kort respons fra udvalget på mødets gang og mødemateriale. 

 

Udvalget havde ingen kommentarer. 

 

Ad 8. Eventuelt 

 

Der var ingen yderligere drøftelser, og Annette rundede af med at ønske 

alle en glædelig jul. 

 


