Notat

Danmark Læser
Kommissorium for og sammensætning af dommerkomité
Kommissorium
Dommerkomitéens opgave er at:
 udvælge – blandt alle de indkomne ansøgninger – de 12 modelkommuner, der skal deltage i konkurrencen.
 træffe beslutning om, hvor stort et tilskud de 12 kommuner skal tildeles.
 kåre vinderen af konkurrencen blandt de 12 kommuner på baggrund af
en vurdering af indsatsen i de deltagende kommuner.
 deltage i formidlingen af initiativet – blandt andet ved at deltage i presseaktiviteter og andre aftalte begivenheder, som f.eks. kåringen af vinderkommunen i marts 2015.
Kriterier for valg af de 12 modelkommuner
I udvælgelsen af modelkommunerne skal dommerkomitéen især lægge
vægt på følgende:
· Ansøgningen rummer overvejelser vedrørende valg af målgrupper
for læseaktiviteterne.
· Aktiviteterne bygger på samarbejde mellem de aktører, der har den
største viden om og stærkeste kontakt med de valgte målgrupper,
for eksempel foreninger, sportsklubber, arbejdspladser og boligselskaber.
· Aktiviteterne er originale og har nyhedsværdi. Nyhedsværdien af en
læseaktivitet kan godt ligge i, at en allerede afprøvet, god model videreudvikles og omplantes i en ny sammenhæng, ligesom det nyskabende element også kan bestå i afprøvningen af utraditionelle
partnerskaber.
· Ansøgningen kommer med et bud på effektmåling og sandsynliggør,
at indsatsen vil få flere borgere til at læse skønlitteratur.
· Aktiviteterne rummer et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.
· Ansøgningen rummer bud på mulighederne for forankring af aktiviteterne efter projektperioden.
Der stilles krav om lokal medfinansiering, for eksempel i form af kommunale midler og/eller sponsorstøtte. Det er desuden en forudsætning for
ansøgningen, at de enkelte modelkommuner internt organiserer sig på en
måde, der sikrer gode rammer for projekterne og fokus på formuleringen
af en langsigtet strategi for fremme af læsning i kommunen.

H.C. Andersens Boulevard 2 • DK-1553 København V • +45 3373 3373 • www.kulturstyrelsen.dk • post@kulturstyrelsen.dk

Sammensætning af dommerkomité
Komitéen består af 5 medlemmer, som tilsammen har indsigt i læseforskning, adfærdsændringer/motivation, popularisering af litteratur, kommunikation, brugerinddragelse, foreningsliv og kommunale forhold.
I komitéen skal der tilstræbes køns-og aldersmæssig balance.
Komitéen vil have en formand.
Komitéen sekretariatsbetjenes af Kulturstyrelsen.
Personer fra instanser, der selv kan søge om at blive modelkommune, kan
ikke sidde i dommerkomitéen.
Kompetencebehov/profiler for medlemmerne af dommerkomitéen
Følgende kompetencer ønskes dækket i dommerkomitéen:
 læseforskningsmæssig kompetence
 viden om adfærdsændringer/motivation
 forskningsmæssig viden om civilsamfundet
 viden om den kommunale praksis - fx med biblioteksbaggrund
 viden om branchen
 kreativt og anderledes tilgang til læsning
Formandshvervet placeres hos et af de ovennævnte 5 medlemmer.
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