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REFERAT  

Ad 1) Velkommen v. Tine Vind 

Tine bød velkommen og ledte over til præsentationsrunden. 

Ad 1.1) Kort præsentation af medlemmerne 



 

Side 2 

Deltagerne præsenterede sig og deres organisationer.  

Grundet problemer med den jyske togtrafik blev Lars Bornæs forsinket og Britta 

Thuun-Petersen helt forhindret i at nå frem. Britta havde sendt sine 

kommentarer pr. mail, og de blev inddraget undervejs i drøftelserne af sagerne. 

Ad 1.2) Kommissorium, habilitetsregler og forretningsorden. Kort 

repetition  

Tine repeterede kort kommissoriet og habilitetsregler. Desuden understregede 

hun, at mødets drøftelser er fortrolige, indtil tilsagns- og afslagsbreve er sendt 

ud. 

 

Det nuværende RUF har nu siddet i fire år, og ifølge kommissoriet er det dermed 

sidste år. De repræsenterede organisationer vil blive kontaktet med henblik på 

at udpege medlemmer til det kommende RUF. SLKS konstituerer udvalget i løbet 

af 2018. Tine takkede det siddende RUF for deres indsats og værdifulde input. 

Ad 1.3) Godkendelse af dagsorden 

Dagordenen blev godkendt uden ændringer. 

Ad 2) Orientering om økonomi og indkomne ansøgninger v. Gitte Beha 

Smed 

Gitte gav status på årets ansøgningsrunde: 

 Der er afsat 13 mio. på Finansloven 2018. Heraf er 1 ½ mio. allokeret til 

udvikling af Pædagogiske Læringscentre.  

 Der er indkommet i alt 53 ansøgninger, og der er søgt for 12.928.591 kr. i 

2018 og 5.498.241 kr. i 2019.  

 

Der er kommet færre ansøgninger end de tidligere år. Især har færre PLC’er 

søgt. En årsag kan være, at indsatsområdet rettet mod børneområdet er 

fokuseret omkring større børn. Traditionelt har mange ansøgninger været rettet 

mod mindre børn. 

 

Gitte berettede, at ansøgere måske også navigerer mod DDB’s projektpulje, da 

antallet af ansøgninger til DDB er fordoblet fra 12 i 2016 til 24 ved sensete 

ansøgningsrunde. 

 

Hans Elbeshausen spurgte ind til, hvordan puljens størrelse defineres. Tine 

fortalte, at beløbet defineres på finansloven. 

 

Tine bad herefter mødedeltagerne om at komme med bud på årsagen til de 

færre ansøgninger. 

  

Kirsten Boelt påpegede, at der var to indsatsområder der handlede specifikt om 

læsning, og at der måske manglede mere generelle indsatsområder som f.eks. 



 

Side 3 

generel udvikling af betjening af børn og unge. Hun anbefalede, at der tænkes 

mere bredt i forhold til næste års indsatsområder. 

 

Peter Høybye spurgte ind til størrelsen på de ansøgende biblioteker. Tine 

svarede, at både mindre og større biblioteker har søgt, og der generelt er en 

tendens til, at flere indgår samarbejde. 

 

Anna Karlskov Skyggebjerg spurgte, hvorvidt PLC’erne er bevidste om denne 

pulje. Anette Grønholt Andersens bud var, at omstillingen til det nye 

bibliotekssystem tager meget opmærksomhed i praksis for PLC’erne, så det er et 

ressourcespørgsmål. Thomas Jensen svarede, at han var overrasket over de få 

ansøgninger, da indsatsområdet talte ind i en aktuel problemstilling. Han 

tilføjede, at der er en grad af projekttrængsel, da der er mange aktører omkring 

skolen jf. reformen. Lille RUF’s tilbagemelding er, at der er skåret meget i 

ressourcerne til PLC’erne. 

 

Lars Bornæs påpegede, at egenfinansieringen kan besværliggøre ansøgning for 

de mindre skoler. Hans erfaring er, at mange skoler navigerer efter den 

kommunale kontekst, og indsatsområdet er måske ikke relevant i alle 

sammenhænge.  

 

Hans Elbeshausen mente, der generelt kan arbejdes med, hvordan 

ansøgningsmaterialet udarbejdes fra SLKS’ side, så det er mere intuitivt for 

ansøgere. Hans pointe var, at det bør skærpes, hvad der egentlig forventes af 

ansøgere; ikke at slække på kriterierne. 

Kirsten Boelt sagde, at ansøgningerne skal være gennemarbejdede, og hun 

mente at ansøgningsskemaet understøtter det. I forhold til folkebibliotekerne 

tilbyder CB’erne bistand i forbindelse med idegenerering og ansøgningsproces. 

 

Gitte sagde, at SLKS vil se på ansøgningsskemaet og evt. revidere det i det 

kommende år. En måde kunne være at udarbejde en bedre og mere 

fyldestgørende vejledning til skemaet. 

 

Kirsten Boelt spurgte til muligheden for at definere en fast lønsats/tilskud til løn, 

da budgetterne varierer meget fra ansøgning til ansøgning på det punkt. SLKS 

lovede at overveje, hvordan det kan imødegås. 

 

Afslutningsvist for punkt 2 informerede Gitte om, at der er forøget fokus på 

projekternes mål og hvorvidt de opnår dem. Målene skal derfor være tydelige, 

og de skrives også i tilsagnsbrevet.  

Ad 3) Behandling af indstillinger fra ansøgningstermin 1. november 

2017 

Ad 3.1) Børn og unges lystbetonede læsning 
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Under dette indsatsområde indkom 14 ansøgninger, heraf var 7 indstillet til 

tilsagn, 7 til afslag. Da der ingen generelle kommentarer var fra RUF, startede 

behandlingen af sagerne én for én. 

”Sprogrobotten”, Københavns Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen.  

Bookflix – Besøg din indre actionbiograf, Odense Kommune 

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

Kulturstyrelsen at genoverveje indstillingen.  

Den kritiske tanke: Vores Blå Planet, Frederiksberg Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Fællesskab og læsning – Vi guider børn til læselyst, Herning Kommune 

Inhabil: Lars Bornæs 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Hashtag BogFan – et læselystprojekt, Horsens Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Here be dragons, Esbjerg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Lyst til faglitteratur, Randers Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Lystbetonet læsning gennem relationsinspiration, Pilegårdsskolen, Tårnby 

Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Lystlæsning i Gymnasie & Udskoling, Københavns Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 
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Læs piger – et læse- og motivationsprojekt, Vejle Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

LæseHelte – comming up, Sønderborg Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med bemærkning om, at der skal øget 

fokus på projektets kvalitative mål samt effekten af indsatsen. 

Læseheste i Hjallerup 

Inhabil: Kirsten Boelt 

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

Kulturstyrelsen at genoverveje indstillingen.  

Skæbnemageren – et litterært oplevelsesrum i Virtual Reality, Ringsted 

Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen. 

Virtual Reality som værktøj til litteraturformidling, Gentofte Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Ad 3.2) Det pædagogiske læringscenters rolle i den lokale 

kapacitetsopbygning 

Under dette indsatsområde indkom der 6 ansøgninger i alt. Heraf var 3 indstillet 

til tilsagn og 3 til afslag. Der var ingen yderligere generelle kommentarer til 

indsatsområdet.  

Eksperimenterende læringsrum på Nørre Aaby Bibliotek, Middelfart Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Et skridt videre med Min Uddannelse gennem Skoletube, Randers Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Fra Skolebibliotek til læringscenter, Favrskov Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 
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Kodning som et inkluderende tilbud fra PLC, Favrskov Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Udvikling af mikrovejledningsforløb, Favrskov Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med en bemærkning om, at ansøger bør 

tage kontakt til eksempelvis Aalborg Kommune, der har arbejdet systematisk 

med kompetenceudvikling indenfor mikrovejledning. 

Vækstbiblioteket, Trekløverskolen, Silkeborg Kommune 

Inhabil: Lars Bornæs  

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Ad 3.3 Formidling af digitale ressourcer i biblioteksrummet 

Under dette indsatsområde indkom der i alt 5 ansøgninger. Alle 5 var indstillet til 

tilsagn. Der var ingen generelle bemærkninger til indsatsområdet.  

 

Det digitale i det lokale – Verdensbiblioteket, Det Kgl. Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet (DLB), Komm. Forening Pædagogiske 

Læringscentre 

Inhabil: Anette Grønholt Andersen 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den kommentar, at projektet bør 

indsnævre, hvilke typer af digital litteratur de vil fokusere på. 

Escape! – intro til det sammenhængende bibliotek, Vejle Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den kommentar, at ansøger bør 

eftersende et uddybet metodegrundlag for projektet.  

Frem i lyset med det digitale bibliotek, Horsens Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Robotten, min læsemakker, Aarhus Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen. 

Ad 3.4) Frie forsøg 
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Der kom i alt 16 ansøgninger under indsatsområdet frie forsøg. Heraf var 10 

ansøgninger indstillet til tilsagn og 6 indstillet til afslag. Der var ingen yderligere 

kommentarer inden behandlingen af sagerne. 

Bib to go, Ringsted Bibliotek 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med en bemærkning om, at der i 

tilsagnsbrevet bør tilføjes krav om en vis grad af betjening samt samarbejde 

med andre kommuner i lignende situationer. 

BibTubenAkademiet, Odense Kommune 

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

Kulturstyrelsen at genoverveje indstillingen. 

Borgerlaboratoriet, Vallensbæk Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Børn fortæller historier på tværs af kommuner, Langeland Kommune 

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

Kulturstyrelsen at genoverveje indstillingen til en projektmodning.  

Data-demokrati: Datadannelse på biblioteket, Aarhus Kommune 

Inhabile: Britta Thuun-Petersen (Viborg Bibliotek), Peter Høybye (Roskilde 

Bibliotekerne) 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med en bemærkning om, at ansøger bør 

konkretisere, hvad der ligger i det lokale engagement, og hvad der ligger i 

dannelsesbenet af projektet. 

Den naturlige metode – Formidling i børnebiblioteket 2.0, Esbjerg Kommunes 

Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Fra hemmelig til tilgængelig, Vejle Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med en bemærkning om, at ansøger bør 

konkretisere projektet og uddybe, hvilken rolle lokalarkiverne kan/skal spille. 

Fællessang + - En metode til guidet fællessang, Viborg Kommune 

Inhabil: Britta Thuun-Petersen (Viborg Kommune) 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen. 
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Giv brugeren indhold fra apps og lignende medier, Odense Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med en bemærkning om, at ansøger bør 

præcisere 1) deres mål, 2) hvordan slutproduktet tænkes udbredt og 3) flere 

kategorier end beskrevet i ansøgningen. 

International børnelitteraturfestival, Aarhus Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen. 

Litteratur hver dag – En national kampagne, Herning Kommune 

Inhabil: Kirsten Boelt (Aalborg Bibliotekerne) 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at begrundelsen 

bør præciseres. 

Lyt lige – den musikalske kuffert, Vejle Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Læringscirkler – e-læring i fællesskab, Herning Kommune 

Inhabile: Kirsten Boelt (Aalborg Bibliotekerne), Lars Bornæs (Silkeborg Bibliotek) 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at de bør 

indhente erfaring og primære samarbejdspartnere blandt 

folkeoplysningsområdets aktører. 

Oplevelser og udtryk i nuet – Kvalificering af formidling af kunst og kultur til 

børn i skolen, University College Syddanmark 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Programming i danske biblioteker, Herning Kommune 

Inhabil: Lars Bornæs 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Relationsbiblioteket – varige spor i børns liv, Brønderslev Kommune 

Inhabil: Kirsten Boelt 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at begrundelsen 

bør ændres. 
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Ad 3.5) Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek 

Der indkom i alt 12 ansøgninger til indsatsområdet. Heraf er 10 indstillet til 

tilsagn og 2 til afslag. Der var ikke yderligere indledende drøftelser før 

behandling af indsatsområdet. 

Faglitteratur i nyt kort lydformat, Aarhus Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Fortælleforældre – Sprogets nuancerede univers, Skive Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at ansøger bør 

beskrive, hvordan de vil måle effekten af indsatsen. 

Litteraturvinkler, Odense Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Lokal og digital, fremtidens bibliotek, Randers Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at ansøger bør 

inddrage erfaringer fra projektet ”Litteratur på farten” samt udfolde en plan for, 

hvordan de vil dokumentere målene for det digitale område i projektet.  

 

LYT – Bibliotekernes podcast om lyrik, Silkeborg Kommune 

Inhabil: Lars Bornæs (Silkeborg Kommune) 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at ansøger skal 

orientere sig om lignende projekter på andre områder, f.eks. Roskilde 

Bibliotekernes Lydspor (Musikpodcast). 

Lytteratur – litteraturoplevelser gennem flere sanser, Hvidovre Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Læs Mand, Ringkøbing-Skjern Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Læseblus – en guide til brugerdrevne fællesskaber, Køge Bibliotekerne 

Inhabil: Peter Høybye 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at ansøger skal 
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uddybe, hvordan projektet er en videreudvikling af den klassiske borgerdrevne 

læsekreds. 

Læsefamilier, Aalborg Kommune 

Inhabil: Kirsten Boelt (Aalborg Kommune) 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen. 

 

Ny teknologi i sanselig formidling, Frederiksberg Kommune 

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

Kulturstyrelsen at fastholde indstillingen med den bemærkning, at ansøger bør 

inddrage flere relevante samarbejdspartnere med plads i styregruppen, og at der 

bør fremligge en turneringsplan, der kan sandsynliggøre udbredelsen af 

installationen.  

 

Nyt nyhedsbrev, Helsingør Kommunes Biblioteker 

Inhabil: Peter Høybye 

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

Kulturstyrelsen at genoverveje indstillingen. 

Unge kulturentreprenører hacker biblioteket 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Slots- og Kulturstyrelsen 

at fastholde indstillingen. 

Ad 4) Orientering om planlagt hilse-på-møde for nye projekter v. Tine 

Vind 

Tine orienterede om, at SLKS planlægger et hilse-på-møde for årets 

tilskudsmodtagere lige før påske. Invitationen kommer sammen med udsendelse 

af tilsagnsbreve. 

 

Ad 5) Drøftelse af foreløbige ideer til strategiske indsatsområder for 

2019 

SLKS bad deltagerne komme med tanker og ideer til næste års indsatsområder.  

 

Kirsten Boelt anbefalede et indsatsområde om det performative bibliotek, og at 

et generelt indsatsområde om børnebiblioteksudvikling genindføres. Hun 

efterspurgte mindre specifikke og mere generelle indsatsområdebeskrivelser, 

hvor også brugerperspektiv og -inddragelse kan tænkes med.  

 

Hans Elbeshausen foreslog, at frie forsøg nedlægges, og at SLKS mere målrettet 

udmelderen ønsket udviklingsretning. Hans foreslog endvidere, at metodedelen i 

ansøgningsmaterialet opgraderes, og ansøgere bedes holde fokus på, hvordan 

projektet skal gennemføres.  
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Lars Bornæs tilkendegav en interesse for læringsperspektivet generelt og særligt 

folkebibliotekerne i forhold til læringsuniverserne og skolerne. Derudover 

bakkede han op om, at der arbejdes med bibliotekets performative rum, og gav 

integrationen af makerspaces, fablabs og lydstudier som eksempel.  

 

Hans Elbeshausen tilføjede, at der med udgangspunkt i læringsperspektivet 

kunne tales om forskellige former for læring. Derudover foreslog Hans også unge 

og demokrati som et væsentligt og langtfra udtømt område i forhold til 

bibliotekernes indsats. 

 

Thomas Jensen bakkede op om forslaget unge og demokrati 

 

Anna Karlskov Skyggebjerg foreslog, at etnisk integration kunne være et aktuelt 

og relevant indsatsområde for folkebibliotekerne. 

Ad 6) Eventuelt 

På forespørgsel fra Tine Vind tilkendegav deltagerne, at de gerne vil give en 

tilbagemelding på et evt. revideret ansøgningsskema inden næste 

ansøgningsrunde. 

Gitte Smed bad deltagerne om en hurtig respons på mødereferatet af hensyn til 

hurtigst mulig tilbagemelding til ansøgere.  

Der var ikke yderligere drøftelser under eventuelt. Tine Vind takkede for 

udvalgets fireårige indsats og kvitterede for et godt og konstruktivt møde.  

 


