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Tilskud til projekter under Udviklingspuljen for folkebiblioteker
og pædagogiske læringscentre 2022

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Lejre
Bibliotek &
Arkiv

Biblioteket,
deltagelse og
blivende
drivkraft i et
lokalsamfund

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Aarhus
Kommunes
Biblioteker

Hyperlokal,
demokratisk
debat og
samtale

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Projektresumé
Tildelt beløb
Projektet vil undersøge, hvordan
mindre filialbiblioteker kan være
katalysatorer for deltagelse og
blivende drivkraft, så biblioteksrum
og -personale motiverer til virkelyst
og samarbejde i lokalområdet.
Gennem konkrete cases og med
hjælp fra eksterne
demokratikonsulenter afholdes en
række workshops med borgere, hvor
samarbejdsformer og workshopformater afprøves og evalueres.
Projektet resulterer i en prototype,
et katalog over idéer, metoder og
gode råd til samarbejdende
filialbiblioteker.
475.100 kr.
Mulighederne for at deltage i den
offentlige samtale har aldrig været
mere mangfoldige. Samtidig viser
undersøgelser, at debattonen
afskrækker flertallet af danskerne
fra at deltage. For at styrke den
offentlige samtale, debatkulturen og
lokale fællesskaber vil biblioteker,
lokale medier og DMJX sammen
gennemføre debat- og
samtalearrangementer med fokus
på lokale emner. Projektet afsluttes
med en konference på Dokk1, hvor
resultaterne deles med andre
biblioteker, lokalmedier og forskere. 737.497 kr.

Side 2

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Aarhus
Kommunes
Biblioteker

Børnenes
demokrati

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Hørsholm
Bibliotek

Går vejen til
biblioteket og
litteraturfæll
esskaber for
unge via
TikTok?

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Projektresumé
Tildelt beløb
I tværfagligt samarbejde mellem
biblioteker, skoler og forskere skal
projektet udvikle og afprøve
aktiviteter, der forbereder
skoleelever fra 4. til 6. klasse til
deltagelse og medansvar i et
samfund med frihed og folkestyre.
Målet er, at børnene får erfaringer
med demokratisk handling, styrket
deres handlekompetence og øget
deres demokratiske selvtillid.
Metoder og aktiviteter
dokumenteres løbende, evalueres
efter forskningsmæssige kriterier og
stilles til rådighed i et online
katalog.
1.426.596 kr.
I samarbejde med vores ungepanel
udvikles en biblioteks TikTok kanal,
hvor kommunikation og
brugerdeltagelse er essentiel i
formidlingen af biblioteket og
litteraturoplevelser. De unge skal
opleve at være medskabere og på
den måde være en bærende og
ligeværdig del af
formidlingsprocessen. Målet er, at
deltagelseskulturen og 'communityfølelsen' fra TikTok skal trække
tråde ind i det fysiske bibliotek,
hvor de unge både har mulighed for
at engagere sig og oplever sig selv
som central medspiller.
70.000 kr.

Side 3

Ansøger

Projekttitel

Aalborg
Bibliotekerne Vores læseby

Brønderslev
Bibliotek

Herrebekendt
skaber fællesskabels
ei
fortællecafé

Indsatsområde

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Projektresumé
Tildelt beløb
It takes a village to raise a child"
Måske kræver det også en hel by at
ændre læsekulturen blandt børn. I
et samarbejde mellem folkebibliotek
og skole udvikles en model for,
hvordan et lokalsamfund kan
engagere hele byen i at være
Læseby. Vi undersøger rollerne for
de samlende instanser i byen og
prøver at finde nye veje til at
motivere både børn og voksne til at
læse for fællesskabets og oplevelsens
skyld ved, at de møder læsning og
litteratur på uventede måder i hele
landsbyen."
407.878 kr.
Projektet skal samle en gruppe af
sårbare ensomme ældre mænd i
Brslev Kom landomr til en
fortællecafe, hvor livshistorie og
mestringsstrategier skal forenes for
at modgå ensomhed. Kultur skal
bruges som løftestang for et
voksende problem, der påvirker
både den mentale og fysiske
sundhed. Med en fællesskabende
metode arbejdes der på tværs af
sektorer og civilsamfund, og giver
bibl nye indsigter i, hvordan der kan
arbejdes strategisk med udvikl af
fællesskaber, hvor fortællingen er i
centrum.
99.858 kr.

Side 4

Ansøger

Projekttitel

Center for
Kultur og
Borgerservice Biblioteket Frederikshav et fællesskab
n Kommune for unge

Frederikssun
d
Frederiksund Forfatterskab
Bibliotekerne er

Indsatsområde

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Projektresumé
Via en samskabende, relationel
tilgang og et tværfagligt
netværkssamarbejde mellem unge,
pædagogisk- og bibliotekspersonale,
vil Frederikhavn Bibliotek styrke
fællesskabet, den demokratiske
samtale og deltagelseskulturen for
unge på biblioteket i åbningstiden
og i det selvbetjente bibliotek.
Projektet skal ændre opfattelsen og
forståelsen af det selvbetjente
bibliotek, så unge bliver
ambassadører og tager aktivt
medejerskab ift. biblioteket som et
rum, hvor der er og skal være plads
til alle.

Tildelt beløb

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

Frederikssund Forfatterskaber er et
samarbejdsprojekt mellem
Frederikssund Bibliotekerne og
Forfatternetværket i Frederikssund.
Vi vil udvikle og afholde en række
workshops, som styrker
udviklingsmulighederne og
talentudviklingen blandt
forfatterspirer i Frederikssund.
Undervejs vil vi skabe grundlag for
fællesskab og netværksdannelse.
Formålet er, at forløbene
efterfølgende skal udmønte sig
til egentlige skrivegrupper for de
deltagende, så forfatterskabet som
kunstnerisk udtryksform styrkes.
116.200 kr.

70.000 kr.

Side 5

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Skive
Bibliotek

Biblioteksbus
sen på Road
trip med
arrangement
er.

Drivkraft i
stærke og
bæredygtige
lokalsamfund

RegnbueREP

Fremme fri og
lige adgang til
viden

Solrød
Bibliotek og
Kulturhus

Projektresumé
Tildelt beløb
Skive Bibliotek samarbejder med
skolens PLC i de små seje
lokalsamfund og med museernes
formidlingsafdelinger, således at vi
kan lave foredrag og arrangementer,
der på tværs af generationerne,
samler de små samfund om fælles
aktiviteter. Med Biblioteksbussen
som den bærende platform og
samlingspunkt, tager vi udvalgte
emner, materialer og formidlere
med på en tur ud til landsbyerne.
Således kan byens borgere der,
møde hinanden på tværs af
aldersgrupper. Fællesskab og fælles
viden er vores mål.
295.320 kr.
RegnbueREP er et læsefællesskab
for unge LGBTQIA+-personer, der
fokuserer på vigtigheden af
repræsentation i forbindelse med
identitetsdannelse.
Afstigmatisering, spejling og
fællesskab er i højsædet. Der er
fokus på at fremme fri og lige
adgang til repræsentation, viden og
LGBTI-emner. Fællesskabet og
litteraturen skal afhjælpe den
mistrivsel, der findes blandt unge
LGBTQIA+-personer, og skal sætte
unge regnbue-personer i forbindelse
med kvalificeret repræsentation i
litteratur, film og musik.
87.250 kr.

Side 6

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Albertslund
Bibliotek

Den litterære lige adgang til
folkehøring
viden

BIBLIOTEK
ET på
Rentemester
vej
(Københavns
Biblioteker)

Hej forældre,
Hallo
parents,
Marhaban bi- Fremme fri og
al-aba wallige adgang til
umahat
viden

Fremme fri og

Projektresumé
Tildelt beløb
Den litterære folkehøring er et nyt
formidlingsformat, hvor
folkeoplysning og aktiv
borgerdeltagelse fremmes via
litteraturen. Folkehøringen beror på
en proces, hvor eksperter informerer
og uddyber et emne for borgerne og
åbner den fælles refleksion og
samtale. I den litterære folkehøring
er de inviterede eksperter forfattere
og formidlere og understøtter
borgerne i at udvikle nogle
statements / manifester, der
kommer til at indgå i et fælles
produkt, der kan deles, udstilles og
meget mere
380.000 kr.
I et lokalt samarbejde
ml. BIBLIOTEKET og
Beboerprojekt Nordvest sættes
fokus kommunikation til forældre
om børns læsning, læseinspiration
og vigtigheden af læsning. Det skal
ske med målrettet afdækning af
kommunikationskanaler til forældre
med anden kulturel og sproglig
baggrund end dansk. Projektet skal
være et formodningsprojekt der skal
gøre os klogere på hvilke
kommunikationsindsatser og kanaler der vil virke i samarbejdet
med målgruppen og hvad der
bør laves af kommende
udviklingstiltag.
70.000 kr.

Side 7

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Tagensbo
Skole

Åbent
bibliotek på
Tagensbo
skole

Fremme fri og
lige adgang til
viden

Børn&Unge
Viborg
Kommune

Litterære
oplevelser og
fællesskaber

Litteraturen i
nye former

Projektresumé
Tildelt beløb
Tagensbo Skole, BIBLIOTEKET på
Rentemestervej og Beboerprojekt
Nordvest vil med Åbent Bibliotek"
udvikle et koncept, der har fokus på
at give forældrene med børn i 0.-3.
klasse, der har sproglig/læseudfordringer, konkrete metoder til
at styrke en god læsekultur i
hjemmet samt styrke deres viden
om og adgang til relevant
børnelitteratur. Målet er at øge
andelen af lystlæsere samt benytte
skolen som platform til at styrke
brobygning mellem forældrene og de
fysiske samt digitale bibliotekstilbud"
334.277 kr.
Elever i Viborg Kommune skal have
litterære oplevelser og fællesskaber.
Projektet har særligt fokus på, at
litteratur kan åbne en verden af
underholdning, viden, dannelse og
styrke evnen til koncentration og
fordybelse. Der er derudover fokus
på, hvordan PLC skal understøtte
lærere og pædagogers arbejde med
elevernes læreprocesser, vejlede om
kulturtilbud, litteratur og læsning,
herunder også bøger til elevernes
fritidslæsning, så projektet øger
børnenes læsning også efter projekts
afslutning.
290.156 kr.

Side 8

Ansøger

Projekttitel

Dagplejernes
Viborg
Bibliotekerne bibliotek

Indsatsområde

Litteraturen i
nye former

Et fagligt
tilbud til
dagplejere og
hjemmepasse Litteraturen i
Østerbro
Bibliotekerne re
nye former

Projektresumé
Tildelt beløb
Med afsæt i en undersøgelse af
bibliotekernes koncepter rettet mod
dagplejen foretaget af
Bibliotekernes Sprogspor samler
projektet op på best practice,
udvikler nye formidlingskoncepter
til brug for folkebiblioteker og
dagplejere samt initierer en national
inspirationsdag. Projektet bygger
således videre på erfaringer,
anbefalinger og en analyse, der bl.a.
peger på dagplejernes behov for
konkret indhold og materiale, som
er lige til at gå til. Projektets
resultater samles på sprogsporet.dk. 228.400 kr.
Vi ønsker at undersøge tesen om der
mangler et fagligt bibliotekstilbud
til dagplejere og hjemmepassere
inden for sprogstimulering hos 1-3
årige og generel Library Literacy. I
forløbet undersøges om der er behov
for sprogstimulering og et
bibliotekstilbud som en
hverdagsaktivitet, det kan
understøtte sprogforståelse hos
børn, der ikke kommer i kommunale
dagtilbud. Projektmodningen er et
samarbejde mellem Fredericia
bibliotek og Østerbro bibliotekerne i
Københavns Kommune.
59.200 kr.

Side 9

Ansøger

Projekttitel

Favrskov
Kommune

VR som
læringsresso
urce i skolens Litteraturen i
PLC
nye former

Aalborg
Bibliotekerne
(medansøger
e Herning og
Aarhus
Bibliotekerne Det starter
med børnene
)

Indsatsområde

Litteraturen i
nye former

Projektresumé
Tildelt beløb
Projektet skal undersøge og
afdække praktisk og didaktiske
rammer for, hvordan skolernes PLC
i Favrskov Kommunes kan inspirere
til og understøtte inddragelse af VR
til produktion af narrative
fortællinger og understøtte
teknologiforståelse i skolens almenog specialklasseundervisning. Det
skal munde ud i konkretisering af
PLC-tilbud, som skabeloner,
stilladseringsværktøjer og coteaching tilbud. De udviklede
ressourcer deles til inspiration for
andre gennem forløb i
læringsplatformen.
278.146 kr.
Projektet skal revolutionere
bibliotekernes tilgang til at arbejde
med børns læsekultur ved at gøre
børneinddragelse til en kongstanke,
når bibliotekerne formidler til børn.
Projektet skal udvikle og udbrede
biblioteksmetoder for
børneinddragelse, der skal
kvalificere litteraturformidling til
børn på mellemtrinnet for at styrke
læselysten. På baggrund af
metoderne til børneinddragelse
udvikles en ny samarbejdsmodel til
at lave nationale kampagner, der
manifesterer sig både fysisk og
digitalt.
2.117.611 kr.

Side 10

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Oplæsning
som
performativ
Frederikssun og
samskabende Litteraturen i
d
Bibliotekerne aktivitet
nye former

Herlev
Bibliotek

Med ord og
billeder, når
børn er
formidlere

Litteraturen i
nye former

Projektresumé
Tildelt beløb
Med fokus på oplæsning som en
performativ og samskabende
aktivitet vil projektet skabe fælles
læseglæde og en synlig og styrket
læsekultur. Målet er, at eleverne i 7.
klasse mærker glæde ved at
videreformidle velforberedte
oplæsninger for 2. klasse, og at
eleverne i 2. klasse mærker
oplæsningerne med indlevelse.
Målet er også, at se på nye
muligheder for samarbejde mellem
folkebibliotek og skoler/PLC'er i
forhold til at understøtte et mere
lystfyldt og frivilligt tilvalg at
litteratur.
325.000 kr.
Gennem ord og billeder undersøger
vi, hvordan børn kan formidle
faglitteratur til børn. Vi inviterer
børnene med ind i maskinrummet,
hvor formidlingen bliver til. Med
inspiration fra metoden design
thinking og med fokus på en
stedsspecifik, rummelig og
nærværende formidling skaber vi
formidling sammen med
børnene.Projektets resultater vil
sætte rammerne for en idealmetode
for samarbejde mellem bibliotek og
lokale kulturinstitutioner om
litteraturformidling af børn til børn. 70.000 kr.

Side 11

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Syddjurs
Bibliotek

Litteratur på
arbejde Læselyst på
arbejdspladse Litteraturen i
n
nye former

Horsens
kommunes
biblioteker

Fra ung på
TikTok til
ung på
biblioteket

Litteraturen i
nye former

Projektresumé
Tildelt beløb
Projektet Litteratur på arbejde Læselyst på arbejdspladsen" vil
undersøge om det er muligt at øge
læselysten hos voksne ved at gøre
litteraturen tilgængelig og
formidlingen nærværende på
arbejdspladsen. I samarbejde med
medarbejderne i en lokal
virksomhed opbygges en samling og
i forbindelse med den afholder
biblioteket formidlingsaktiviteter i
arbejdstiden. Forventningen er, at
tilgængeligheden og formidlingen vil
øge læselysten og viden om
litteraturens mange fysiske og
digitale former."
40.000 kr.
Som det fremgår af data fra den
årlige biblioteksstatistik fra
Danmarks Statistik har det fysiske
udlån været dalende siden COVID19 satte verden mere eller mindre i
stå. Især de unge er næsten stoppet
med at besøge bibliotekerne. Derfor
vil vi samarbejde med læseglade,
ikke-biblioteksvante unge i alderen
13-20 år, som er på TikTok og
bruger Booktoks som inspiration til
lystlæsning. Det gør vi for at
udforske, hvordan biblioteket kan
imødekomme deres interesse for
læsning.
89.358 kr.

Side 12

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Sorø
Bibliotek og
Bykontor

LitteraTuren
læseoplevelse Litteraturen i
r i det fri
nye former

Glostrup
Bibliotek

Litteratur på Litteraturen i
bassinkanten nye former

Tønder
Kommunes
Biblioteker

Del
læseglæden

Litteraturen i
nye former

Projektresumé
Med LitteraTuren ønsker Sorø
Bibliotek at tilbyde en anderledes
litteraturformidling, hvor det
skrevne ord går hånd i hånd med
oplevelser i det fri. Gennem to
skræddersyede gå-ruter, vil gennem
fortælling, tekst, tænkepauser og
dialog i henholdsvis folder og app
gøre litteraturen tilgængelig,
nærværende og lige til at tage med
på tur. Vi håber på den måde at føje
en ekstra dimension til den stigende
glæde ved at komme ud i naturen,
som mange har oplevet gennem de
sidste år.
Litteratur på bassinkanten er en
oplæsningsarrangementsrække i
samarbejde med Glostrup
Svømmehal. Flydende rundt i det
bløde vand i varmtvandsbassinet
tages borgerne med ind i
litteraturens verden, når der bliver
læst højt. Gennem et tværæstetisk
samarbejde suppleres oplæsningen
med video- og lydmateriale, som
skaber en unik og sansemættet
ramme for den litterære oplevelse.
Projektet ønsker at gentænke den
klassiske boganmeldelse og
undersøge, om arbejdet med
boganmeldelser i nye formater (lyd,
foto og video) og gennem
anbefalinger fra elev til elev kan
skabe øget læselyst, samt gøre
læsningen relevant for målgruppen,
da den sættes i spil i en kreativ og
social kontekst. Med projektet vil vi
gerne skabe flere lystlæsere, ved at
engagere børnene i formidlingen af
deres egne læseoplevelser gennem
digitale og levende medier.

Tildelt beløb

50.000 kr.

87.500 kr.

118.980 kr.

Side 13

Ansøger

Projekttitel

Danmarks
Biblioteksfor
ening

Biblioteksbru
g i dag og i
morgen:
Viden & greb Frie forsøg

B.L.O.P Biblioteksintr
oduktion med
Herning
Bibliotekerne AR

Indsatsområde

Udvikle digitale
services,
platforme og
formater

Projektresumé
Tildelt beløb
Tænketanken vil med en
segmenteringsundersøgelse skabe
ny viden om målgrupper og
udviklingsmuligheder for
folkebiblioteker. Fake news,
udsathed og udfordret læsekultur er
samfundsproblemer, som biblioteker
kan bidrage til at løse. Det kræver
at flere borgere bliver brugere. Data
viser, at 50% bruger bibliotekerne.
Det er status quo siden 2013 og
brugerne er fortsat mest
resursestærke borgere.
Undersøgelsen vil derfor lægge op til
3 udviklingsspor: Social ulighed,
publikumsudvikling og lokale rum
1.648.665 kr.
Projektet leverer en model for
biblioteksintroduktion baseret på
3D-scanning af det fysiske
biblioteksrum og AR-teknologi. Med
en mere legende tilgang til
biblioteksintroduktion og gennem
interaktion med den virtuelle vært
BLOP - i første omgang målrettet
elever fra 6.-9. kl. - kombinerer
projektet et klassisk
biblioteksprodukt med den
allernyeste formidlingsteknologi.
Modellen kan efterfølgende
implementeres på landets
biblioteker og udvides til andre
målgrupper.
282.600 kr.

Side 14

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Et fokuseret
Det Digitale digitalt
Folkebibliote folkebibliotek
stilbud
k

Udvikle digitale
services,
platforme og
formater

Den digitale
medieudvikli
Det Digitale ng og
Folkebibliote bibliotekerne
s rolle
k

Udvikle digitale
services,
platforme og
formater

Projektresumé
Tildelt beløb
Der opstilles et samlet scenarie for
folkebibliotekernes digitale tilbud
med strategiske til- og fravalg, der
skærpes og tilpasses via brugertest
og bred inddragelse af
folkebibliotekerne. Resultatet af
projektet er et solidt
beslutningsoplæg til en
konsolidering af folkebibliotekernes
digitale tilbud til borgerne med
fokus på, at få et mere attraktivt
tilbud til borgerne, få afklaret de 4
nettjenesters rolle i et konsolideret
tilbud og få mest mulig ud af
folkebibliotekernes økonomiske
rammer.
515.000 kr.
Det digitale mediemarked er i
rivende udvikling ligesom brugen af
bibliotekernes digitale tilbud - ikke
mindst pga. corona-nedlukningerne.
Dette projekt tager udgangspunkt i
det digitale marked som økosystem
og undersøger udviklingen i
formater og aktører, medievaner og forbrug, brugerpræferencer og vandringer med udgangspunkt i
biblioteket for at give bibliotekerne
et bedre beslutningsgrundlag, fsva.
bibliotekets digitale tilbud. Forlagsog forfatterside bidrager gennem
deres organisationer.
398.230 kr.

Side 15

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Biblioteksbru
gernes
Det Digitale forhold til
Folkebibliote tekstlicenser
ne
k

Udvikle digitale
services,
platforme og
formater

Inspiration
Litteratursid til unges
lystlæsning
en

Udvikle digitale
services,
platforme og
formater

Projektresumé
Tildelt beløb
Folkebiblioteker stiller et væld af
digital viden, information og
kulturelt indhold til rådighed for
borgerne. Ser man bort fra e-bøger,
lydbøger og film er benyttelsen
meget lav. Det er ikke
tilfredsstillende set i lyset af, at
DDF forhandler 70 licenser og at
bibliotekerne samlet bruger 12 mio.
kr. årligt på disse licenser. I
modningsprojektet, vil vi derfor
undersøge de barrierer, der kan
være for at slutbrugerne finder og
benytter det digitale indhold,
bibliotekerne stiller til rådighed.
90.550 kr.
Projektet skal undersøge, hvordan
Litteratursiden kan inspirere unge
til at læse mere og fastholde
læsningen. Med Design Thinking
som metode laves en grundig
forundersøgelse med
fokusgruppeinterviews med mindst
30 unge fra 16-25 år med henblik på
at finde ud af, gennem hvilke
platforme og digitale formater, vi
bedst når de unge. Afsættet er, at vi
skal fange de unge på tværs af
medier og ikke blot via ét medie.
Herefter planlægges og igangsættes
de initiativer, som undersøgelsen
leder frem til.
606.658 kr.

Side 16

Ansøger

Biblioteket
Sønderborg

Sydhavnens
Bibliotek

Projekttitel

Indsatsområde

Intelligent
Materiale
Indkøb

Udvikle digitale
services,
platforme og
formater

Det Levende
Bibliotek

Udvikle digitale
services,
platforme og
formater

De digitale
Viborg
Bibliotekerne detektiver

Udbygge data
literacy og
teknologiforståel
se

Projektresumé
Ved at udnytte datagrundlaget i
Intelligent Materiale Styring (IMS)
og FBS (Cicero) vil udviklingen af et
Intelligent Materiale Indkøb (IMImodul) skabe det tredje ben i IMS
arkitekturen. IMI vil skabe et
kredsløb, hvor eksisterende data
skaber ny viden og danner et nyt
grundlag, hvilket kan anvendes i
materialevalget. IMS bibliotekerne
er; Ballerup, Frederiksberg,
Gladsaxe, København, Næsteved,
Odense, Sønderborg, Vejle, Ålborg
og Aarhus.
Med Det Levende Bibliotek
transformeres Sydhavnens Bibliotek
til et interaktivt univers af
litteratur. Vi vil skabe en række
digitale litteraturaktiviteter, der gør
biblioteket til et attraktivt
besøgssted for hele København
gennem anderledes
litteraturoplevelser for alle
aldre.Det Levende Biblioteks første
tre projekter er Den Bevægende
Historie" - en interaktiv
litteraturvandring
Projektet bidrager til at styrke
børns kildekritiske sans og
teknologiforståelse i indskolingen og
på mellemtrinnet og til at udvide og
nuancere børnenes blik på mis-, desog malinformation. Der udvikles
læringsforløb, som kan udbydes af
folkebiblioteker og spiller sammen
med trin- og læringsmål i dansk.
Centralt står en legende,
inddragende og narrativ tilgang og
brug af VR-appen CoSpaces, hvor
eleverne sendes ud på en rejse i et
3D-univers med engagerende
oplevelser, opdagelser og opgaver.

Tildelt beløb

485.000 kr.

65.000 kr.

604.425 kr.

Side 17

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Projektresumé
Tildelt beløb
For at så mange elever og forældre
som muligt kan spejle sig i samtaler
og aktiviteter om FNs Verdensmål,
forudsætter det en åbenhed for
inddragelsen af flere sprog. Det
sprogvenlige PLC" skal være et
samlingssted, hvor nytænkning i
materiale- og sprogvalg, indretning
og aktiviteter styrker børnenes lyst
Det
til at læse og lære. PLC skal gennem
sprogvenlige
anerkendende tilgange til elevernes
PLC - en
sprog skabe rammer for
flersproget
sammenhængskraft og en
Skovvangsko bro til FN´s
Understøtte FN’s deltagelseskultur, der bidrager til
verdensmål
len
verdensmål
alle skolens elevers dannelse. "
177.945 kr.
UDFORDRINGER: Flertallet af
børn i DK får aldrig oplevelser i
naturen. Manglende viden om natur
og fælles naturoplevelser er et
problem for det enkelt barn og for
demokrati i en bæredygtig
fremtid.Vi skal undersøge, hvordan
biblioteker kan blive platforme for
naturdannelse for børn og
familier.Fire biblioteker i Randers
Ringkøbing, Svendborg og Aarhus
Naturdannels
deltager i modningsprojektet i
e med børn og
design af udviklingsprojektet og
familier - et
TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
modningsproj Understøtte FN’s med aktører indenfor FLERE
Aarhus
Bibliotekerne ekt
verdensmål
VIDENSARENAER
70.000 kr.

Side 18

Ansøger

Projekttitel

Indsatsområde

Projektresumé
Vi sætter FN's 17 verdensmål på
den lokale (og på sigt også
nationale) dagsorden i UGE 17. Vi
udvikler og afprøver prototyper for
en samskabelsesproces med lokale
aktører som skal rulle konceptet ud
i de deltagende kommuner og
resultere i en række lokale
handlefællesskaber. På baggrund af
vores erfaringer laver vi et
inspirationspapir og så udbredes
Verdensmål i
Esbjerg
UGE 17 konceptet til resten af
uge 17 - lokal Understøtte FN’s landets biblioteker i samarbejde
Kommunes
samskabelse verdensmål
Biblioteker
med DB2030 og CHORA2030.
Projektets parter vil rejse to 2030skove i Frederikssund med henblik
på at koble lærings-, kultur- og
fællesskabsforløb på, så kommunens
borgere, børn, unge og voksne, kan
tilegne sig viden om grøn omstilling,
bæredygtighed, biodiversitet og
klimaet på en konkret måde.
Borgerne vil i forskellige regi også
lære at omsætte denne viden til
LÆR handling. Afsluttende vil alle
FORSTÅ erfaringer, empiri og
GRO: 2030lærervejledninger samles til et
Frederikssun skove i
samlet dokument, som kan deles
Frederikssun
d
Understøtte FN’s med lignende institutioner i andre
Bibliotekerne d""
verdensmål
kommuner.
Klokkerholm i verdensklasse skal
udvikle FN Verdensmål til
hverdagsmål via borgerinddragende
og aktivistiske tiltag.
Verdensklassen skal udvælge,
arbejde med og give gode råd videre
om, hvordan FN Verdensmål kan
gøres til en operationaliserbar
hverdagspraksis, og sammen med
Klokkerholm
biblioteket synliggøre og inspirere
i
andre borgere i kommunen til at
Brønderslev verdensklass Understøtte FN’s være medspillere til en bæredygtig
e
Bibliotek
verdensmål
udvikling i Brønderslev Kommune.

Tildelt beløb

98.385 kr.

754.860 kr.

99.487 kr.
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