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Direkte tlf.: 33 73 33 80 

Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for fol-

kebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 

 

Mødet blev afholdt torsdag den 8. januar 2015 kl. 10 – 15 i Kulturstyrelsen. 

 

Deltagere 

Publikumschef Kirsten Boelt (DB) 

Vicebibliotekschef Peter Høybye (DB) 

Bibliotekschef Bente Nielsen (BCF) 

Chef for Københavns Hovedbibliotek Jakob Heide Petersen (BCF) 

Konsulent Søren Teglskov (Skolelederforeningen) 

HB medlem Anette Grønholt Andersen (KSBF) 

Udviklingskonsulent Helle Bjerregård (DFS) 

Lektor Hans Elbeshausen (KU, IVA) 

Lektor Anna Karlskov Skyggebjerg (AU, DPU) 

Læringskonsulent Thomas Jensen (UVM) 

Chefkonsulent Jonna Holmgaard Larsen (KS)  

Kontorchef Tine Vind (KS) (Formand) 

Konsulent Kamma Kirk Sørensen (KS) (referent) 

 

Afbud 

Bibliotekschef Lars Bornæs (BCF) (Suppl. Jakob Heide Petersen) 

Næstformand Jørgen Peter Mandrup Nielsen (Skolelederforeningen) (Suppl. Søren Teglskov) 

 

 

Ad 1 Velkommen til nyt RUF v. Tine Vind 

Tine Vind bød det nye og udvidede Rådgivende Udvalg velkommen. Herefter orienterede 

hun om puljens navneskifte, der grunder i at skolebibliotekerne nu hedder pædagogiske 

læringscentre, og at puljen fremadrettet hedder ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og 

pædagogiske læringscentre. Da det var første møde fortsatte velkomsten med en præsen-

tationsrunde. 

 

1.1. Præsentation af medlemmerne 

Tine Vind, Kontorchef i Kulturstyrelsens kontor for Biblioteker, formand for rådet.  

Peter Høybye, repræsentant for Danmarks Biblioteksforening, desuden vicebiblioteks-

chef på biblioteket i Roskilde. 

Anette Grønholt, repræsentant for Kommunernes Skolebiblioteksforening, hvor hun er 

udviklings- og kommunikationskonsulent, desuden er hun selvstændig konsulent. 
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Kirsten Boelt, repræsentant for Danmarks Biblioteksforening, desuden publikumschef 

på hovedbiblioteket i Aalborg. 

Bente Nielsen, repræsentant for Bibliotekschefforeningen, desuden bibliotekschef i 

Guldborgsund. 

Søren Teglskov, repræsentant for Skolelederforeningen, hvor han er konsulent for sko-

leledelse. 

Anna Karlskov Skyggebjerg; repræsentant for Aarhus Universitet (DPU), hvor hun er 

lektor. 

Hans Elbeshausen, repræsentant for Københavns Universitet (IVA), hvor han er lektor. 

Jakob Heide Petersen, repræsentant for Bibliotekschefforeningen, desuden biblioteks-

chef på Københavns Hovedbibliotek. 

Helle Bjerregaard, repræsentant for Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor hun er udvik-

lingskonsulent. 

Thomas Jensen, pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet, faglig ansvarlig for 

den del af udviklingspuljen, der handler om det pædagogiske læringscenter.  

Jonna Holmgaard Larsen, chefkonsulent i Kulturstyrelsens kontor for Biblioteker og 

faglig ansvarlig for Udviklingspuljen. 

Kamma Kirk Sørensen, konsulent i Kulturstyrelsens kontor for Biblioteker. 

 

1.2. Godkendelse af dagsorden 

Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2 Kommissorium og forretningsorden 

Tine Vind orienterede om, at der nedsættes et nyt Rådgivende udvalg året efter et kom-

munalvalg – og der derfor er et nyt udvalg nu. I den anledning er der også formuleret et 

nyt kommissorium og udvalget er udvidet med fem organisationer/repræsentanter.  

 

2.1. Gennemgang af kommissorium og Forvaltningslovens bestemmelser om inha-

bilitet. 

Tine Vind pointerede, at udvalget er rådgivende, hvilket betyder, at den endelige be-

slutning ligger i Kulturstyrelsen. Hun understregede, at Kulturstyrelsen sætter stor pris 

på udvalgets kommentarer og tager dem meget seriøst i forhold til de endelige beslut-

ninger. 

 

Kulturstyrelsen følger bestemmelserne om inhabilitet og derfor må de personer, der er 

involveret i en ansøgning, forlade lokalet, mens det øvrige råd drøfter sagen. 

 

Kulturstyrelsen ønsker mere transparens i sagsbehandlingen. Det er derfor besluttet og 

beskrevet i kommissoriet, at udvalget behandler hver enkelt sag (defineret som an-

søgning og Kulturstyrelsens indstilling).  

 

2.2. Forslag til forretningsorden. Drøftelse og godkendelse. 

Forslaget til en forretningsorden blev vedtaget uden bemærkninger, hvorefter Tine gav 

ordet til Jonna Holmgaard. 

 

2.3. Oversigt over økonomi og indkomne ansøgninger. 
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Jonna gennemgik økonomien for årets ansøgningsrunde. Der er på Finans-

loven afsat 2,2 mio. til de pædagogske læringscentre og 17,2 mio. til folke-

bibliotekerne. Der er i materialet fra Kulturstyrelsen indstillet for 

17.060.430 til folkebibliotekerne og 723.200 til de pædagogiske lærings-

centre. 

  

På spørgsmål fra Jakob Heide om, hvilke bestræbelser Kulturstyrelsen har 

med hensyn til at udmønte midlerne (dvs. om KS ser det som et mål at ud-

dele alle midler) svarede Tine Vind og Jonna Holmgaard, at Kulturstyrelsen 

først og fremmest vurderer den faglige kvalitet. Jonna fortsatte med at be-

rette at Kulturstyrelsen ikke længere har mulighed for at overføre midler fra 

år til år – så derfor vil der højest sandsynligt blive opslået en ekstra runde i 

årets løb for tilbageløb og ubrugte midler. Thomas Jensen tilføjede, at det 

er ærgerligt ikke at kunne udmønte alle midlerne til de pædagogiske læ-

ringscentre, men at det er det eneste fagligt forsvarlige i forhold til ansøg-

ningernes kvalitet. 

 

Herefter berettede Jonna om processen forud for udmeldingen af puljen og 

indsatsområderne. Det foregående RUF kom med ideer på sidste års møde, 

herefter har Kulturstyrelsen formuleret indsatsområder, der blev drøftet 

med Kommunernes Landsforening, Danmarks Biblioteksforening og Under-

visningsministeriet, hvorefter Kulturministeren har kommenteret og ende-

ligt godkendt de seks faglige indsatsområder.  

 

Jonna orienterede videre om, at Kulturstyrelsen op mod ansøgningsfristen i 

aug./sep. 2014 afviklede to velbesøgte temamøder om ideudvikling og pro-

jektbeskrivelse i hhv. Silkeborg og Roskilde. 

 

Indstillinger: 

Jonna fortalte, at Kulturstyrelsen har indstillet projekter i henhold til puljens 

formål og kriterier, hvorefter hun repeterede dem: 

Overordnet mål:  

Udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 

 

Kriterier: 

o Nyhedsværdi 

o Fremtidsperspektiv 

o Praktisk anvendelighed og bredde 

 

o Desuden er samarbejde med andre biblioteker og institutioner 

mv. blevet prioriteret, herunder de, der sigter mod mere perma-

nente partnerskaber 

 

- Hver indstilling beror på en helhedsvurdering af ansøgningen. Kultursty-

relsen forsøger at hjælpe ansøgere på vej med en ansøgningsskabelon, 

så det er muligt at få det fulde billede af projektets kvaliteter og poten-

tialer. 
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- Kulturstyrelsen begrunder i år ikke rene tilsagn, kun afslag og delvise 

afslag. Denne beslutning er affødt af en intern rationalisering i Kultur-

styrelsen, der går på at det er væsentligst at forklare et afslag. 

 

Overordnet indtryk af ansøgningerne: 

Jonna havde to generelle kommentarer til årets ansøgninger. 

 

o En del projekter er beskrevet som rammeprojekter i meget over-

ordnede vendinger 

o Der er en tendens til at der søges store beløb til konsulenter 

 

Til rådets orientering fortalte Jonna, at Kulturstyrelsen i kølvandet på tilsagns-

brevene inviterer årets tilskudsmodtagere ind til en get-together den 26. febru-

ar med det formål, at koble relevante projekter sammen og give tilskudsmodta-

gere mulighed for at møde og få en dialog med de af Kulturstyrelsens konsulen-

ter, der skal følge projekterne. 

 

Mødereferatet sendes til godkendelse hos udvalgets medlemmer mandag den 12. januar. 

Referatet offentliggøres samme dag som ansøgere får tilsendt tilsagns- og afslagsbreve, 

dvs. inden udgangen af januar måned. 

  

Ad 3 Behandling af indstillinger fra ansøgningstermin 1. november 2014 

Efter Kulturstyrelsens indledning, overgik mødet til behandlingen af de enkelte 

sager. De blev behandlet indsatsområde for indsatsområde. Undervejs måtte 

inhabile kortvarigt forlade mødet.  

 

Læsevejledning: 

Inhabile medlemmer står i parentes ved de aktuelle sager.  

 

Projektets titel og afsender er markeret ved understregning, herunder fremgår 

rådets anbefaling. 

    

3.1. Biblioteker og udvidelse af brugergrupper 

 

MOOCs - Åben, online læring for alle, Statsbiblioteket 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om at anbefale Kulturstyrel-

sen at ændre afslaget til et tilsagn til en projektmodning med den betingel-

se at folkebibliotekerne får en mere tydelig rolle i projektet og at denne rol-

le ekspliciteres. 

 

Unge ikke-brugere og Biblioteket i Den Åbne Skole, Frederiksberg Kommu-

nes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Småt brændbart - biblioteket på kanten, Brønderslev bibliotek 
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RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Biblioteket i Nærheden, Svendborg Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Literacy og figurspil, Esbjerg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Biblioteket i city,Herning Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

ViborgSaloner-Samtalesaloner, Viborg Bibliotekerne - Hovedbiblioteket / 

Bogbussen 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Business 'n' Pleasure, Silkeborg Bibliotek 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kulturstyrelsen 

at fastholde tilsagnet. 

 

Model for det gode møde – sårbare familier og biblioteket, Randers Bibliotek 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kulturstyrelsen 

at fastholde tilsagnet med den bemærkning, at Kulturstyrelsen bør henvise 

til den effektmåling bibliotekerne allerede har udviklet i BIBDOK-regi.  

 

Folkebibliotekets sociale medansvar, Danmarks Biblioteksforening  

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

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

En god historie - en digital pakke til virksomhedens medarbejdere, Det digi-

tale bibliotek, Århus 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Din digitale vej - Fra digitale storforbrugere til digitale borgere, Odense 

Centralbibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Flere mænd på biblioteket, Svendborg Bibliotek 
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Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kulturstyrelsen 

at ændre tilsagnet til et afslag med begrundelse i manglende nyhedsværdi. 

 

FRi! Frihed til Frivillighed og Aktivt Medborgerskab i Biblioteket, Lokalbiblio-

tekerne Århus, Viby 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Projekt Vanebrud. Et særligt bibliotek for unge, Vejle Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Biblioteket som kulturel dynamo, Esbjerg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

BiblioTech - biblioteksformidling af ny teknologi, Horsens Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Kulturkarburator - et digitalt makerbibliotek, Københavns Hovedbibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Innovate, make, remake, Esbjerg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet til projektmodning. 

 

Learning Library, Køge Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Duo. En platform for studerende med læsevanskeligheder, Nota  

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kulturstyrelsen 

at ændre afslaget til et tilsagn med den bemærkning, at Kulturstyrelsen bør 

stille betingelser om, at folkebibliotekerne får en større rolle i projektet. 

 

Målgruppe-genereret bibliotekstilbud - hvilke ønsker har forskellige grupper 

af erhvervsaktive borgere til biblioteket? Hvidovre Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

  

Det lokalsamfundsdrevne bibliotek, Thorhauge Consulting v/Jens Christian 

Thorhauge 

(Bente Nielsen og Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 
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RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet til projektmodning. 

 

3.2. Biblioteksbetjening af børn 

 

Media Literacy, Blågårdens Bibliotek, Københavns Biblioteker 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF anbefalede Kulturstyrelsen at fastholde afslaget. 

 

Knæk Koden til Biblioteket, Personaleforeningen v/ Koldingbibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Bogen i bevægelse - en fysisk og sproglig oplevelse, Frederiksberg Kommu-

nes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

StoryLab, Viborg, Viborg Bibliotekerne - Hovedbiblioteket / Bogbussen 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

ORD-GEJST, Rødovre Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Nye former for samarbejde mellem folkebibliotek og skole, Horsens Biblio-

tek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Biblioteket som familieiværksætter - en god start, Horsens Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Ordbær! – børn skriver bøger på en dag, Gentofte Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Licens til leg - databasen i virkeligheden, Hørsholm Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Vidensjagt: model for fælles læringsrum, Gentofte Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 
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Minecraft - ægte død og ødelæggelse, Biblioteket Sønderborg 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Børn som kompetente brugere af det fælles bibliotekssystem, Aabenraa 

Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

App og læring, Esbjerg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Mød en historie - det iscenesatte Børnebiblioteks univers, Vejle Biblioteker-

ne 

Efter en generel drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kul-

turstyrelsen at fastholde afslaget. 

 

Det udvidede bibliotekstilbud i den nye folkeskolereform, Hedensted Biblio-

tekerne 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kultursty-

relsen at fastholde afslaget. 

 

Spotlight på børn og demokratisk dialog, Silkeborg Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Generelle kommentarer til indsatsområdet 

Anna Karlskov Skyggebjerg havde undervejs en generel kommentar til ind-

satsområdet om at det er en skam at de projekter, der involverer børnene 

direkte får afslag, mens projekter med metaperspektiver på biblioteksbetje-

ningen af børn få tilsagn. Jonna svarede, at det beror på ansøgningens kva-

litet, men var enig i det beklagelige i at børnene ikke i højere grad bliver 

medtænkt som aktive brugere. Hun tilføjede, at der evt. kan fokuseres på 

emnet ved næste års pulje. 

 

3.3. Det fysiske bibliotek 

 

HackDitBibliotek Modelprogram og brugerinddragelse, Vesthimmerlands 

Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

ESEHAVEN – Kulturrummet i byen – Idéfase, Esbjerg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 



   
  

9 

 

Biblioteksgenerator - Fra samling til samskabelse, Roskilde Bibliotek 

(Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om at anbefale Kulturstyrel-

sen at ændre afslaget til et tilsagn til en projektmodning under den forud-

sætning, at der i projektet fokuseres mere på rummets muligheder og min-

dre på fleksible installationer. 

 

Space Invaders - Unge indtager biblioteksrummet, Odense Centralbibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Biblioteket i læringsfællesskabet – med hvilke konsekvenser for særejet? 

Silkeborg Bibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Nye indholdskoncepter for fremtidens fysiske bibliotek, Københavns Hoved-

bibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Bibliotek og kultur på kanten, Vejle Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Casebaseret følgeforskning vedr. ABM-projekt, Lolland Bibliotekerne og Mu-

seum Lolland-Falster 

Efter en generel drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om at anbefale Kul-

turstyrelsen at fastholde afslaget. 

 

Vig Temabibliotek – identitet, kreativitet og lokalhistorie, Nykøbing Sj. Bib-

liotek 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kultursty-

relsen at fastholde tilsagnet. 

 

Generelle kommentarer til indsatsområdet 

Hans Elbeshausen spurgte ind til, hvad der gør forskellen på følgeforskning 

og konsulentbistand i Kulturstyrelsens vurdering. Jonna Holmgaard svarede, 

at Kulturstyrelsen ser forskning og konsulentbistand som to forskellige gen-

rer. Hun pointerede at Kulturstyrelsen ser positivt på følgeforskning i for-

bindelse med et projekt, men at der ikke gives midler til forskning eller en 

ph.d alene.  

Kulturstyrelsen ser positivt på inddragelse af relevante konsulenter i projek-

ter, men er skeptisk overfor konsulentydelser i de tilfælde, hvor udgifterne 
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næsten alene bæres af konsulenter og man derfor kan være bekymret for 

forankringen i biblioteket.  

 

3.4. Det pædagogiske læringscenter 

 

Udvikling af PLC som digitalt læringsmekka for skolens personale og ele-

verne, Vester Hassing Skole, Aalborg Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Skolen i en medialiseret tidsalder, Fonden Station Next 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

LæringsCenterets Fabulatorium, Rønneskolen, afd. Østre, Bornholm 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde indstillingen til projektmodning. 

 

Hvem er den grimme ælling? Tingløkkeskolen, Odense Kommune 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om at anbefale Kultursty-

relsen at ændre afslaget til et tilsagn under den forudsætning, at projektet 

mere eksplicit kobles til læringscenteret og projektets sigte med at under-

støtte sprogstimulering af børnene via forældrene tydeliggøres. 

 

LIM - Læring, inklusion og medialisering, Skårup Skole, Svendborg Kom-

mune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Minibibliotekaren - leg med litteratur og medier, Køge Bibliotek, Køge 

Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Skole, Kulturcenter og lokalsamfund - partnerskaber til gavn for alle par-

ter, Kildevældsskolen, Københavns Kommune: 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Pædagogisk læringscenter for det 21. århundrede, Dyvekeskolen, Køben-

havns Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Fremtidens folkeskole - Nu for ALLE drenge, Favrskov Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 
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Bibliotekskundskab gennem en narrativ tilgang med smartphones og tab-

lets, Højgårdskolen, Herning Kommune 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet.  

 

Generelle kommentarer til indsatsområdet 

Jakob Heide foreslog, at det kunne være en ide at gøre en indsats overfor 

de pædagogiske læringscentre i forhold til at skrive bedre ansøgninger op 

til den kommende ansøgningsrunde. 

 

3.5. Frie forsøg 

 

Data som samfundsbygger– Borgere – Big Data – Biblioteker, Roskilde Bib-

liotek 

(Peter Høybye og Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om at anbefale Kulturstyrel-

sen at ændre tilsagnet til et afslag med begrundelse i, at projektbeskrivel-

sen er uklar og udefineret. 

 

FrøLab - et bibliotek med jord under neglene, Valby Bibliotek, Københavns 

Biblioteker 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kultursty-

relsen at fastholde tilsagnet. 

 

Bruger- og medarbejderdrevet professionsudvikling, Danmarks Biblioteks-

forening 

(Peter Høybye, Hans Elbeshausen og Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelsen 

af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

GoogleGlass i Biblioteket, Aarhus IKT 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Ny Læring, Silkeborg Bibliotek 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kultursty-

relsen at fastholde tilsagnet. 

 

Digitale fodspor, Aarhus IKT 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 
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Lyd til Biblioteket, Københavns Hovedbibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Idéteket - videndeling, idégenering og synlighed, Danmarks Biblioteksfor-

ening 

(Peter Høybye, Bente Nielsen og Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelsen af 

denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Fokus som brændpunkt, Frederiksberg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

3.6. Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek 

 

Nye veje i bibliotekers litteraturformidling, Gladsaxe Hovedbibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om at anbefale Kulturstyrel-

sen at ændre tilsagnet til et afslag med begrundelse i manglende nyheds-

værdi. 

 

Litteraturformidling på de sociale medier, Københavns Hovedbibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Fiktionalitet: Formidling med litteraturens udtryk, Frederiksberg Kommunes 

Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

"Manuskriptet er det nemmeste" - skrivekurser, redaktion og selvudgivelse 

på biblioteket, København Hovedbibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Formidling i spændvidden - nye læsere på vej, Biblioteket Sønderborg 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Litteraturcrawl – Geocach, Esbjerg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 
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Det Litterære Udstillingshus, Frederiksberg Kommunes Biblioteker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

DIGIRUM. Oplev digital litteratur på biblioteket, Viby Bibliotek 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kultursty-

relsen at fastholde tilsagnet. 

 

Drejebog i litteraturformidling på sociale medier, Københavns Hovedbiblio-

tek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Vi sætter pris på litteraturen, Odense Centralbibliotek 

Efter en drøftelse blev RUF’s medlemmer enige om, at anbefale Kultursty-

relsen at fastholde tilsagnet. 

 

Læsestuff, Slagelse Bibliotekerne 

(Bente Nielsen og Peter Høybye deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Læsning giver livsglæde, Horsens Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Bookeaters Convention on Tour, Odense Centralbibliotek 

(Kirsten Boelt deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Eksistensekspressen, Vejle Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Nye fagligheder i litteraturformidlingen, Københavns Hovedbibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

3.7.  Unge og demokrati 

 

Indledningsvist påpegede Søren Teglskov at skolevalg, der udskrives den 

12. januar, kunne være relevant at påpege overfor bibliotekerne. 
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Demokrati Stafetten, Herning Bibliotekerne 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Digitale unge og demokratisk dannelse, Frederikssund Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Ta' nu stilling! - Meningsdannelse på bibliotekerne, Odense Centralbibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Demokrati - dit valg! Ballerup bibliotek 

(Jakob Heide deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Samtaledemokrati – demokratisk deltagelse hos unge, Aabenraa Bibliotek 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Hvad rager demokratiet mig? Hjørring Bibliotekerne 

(Hans Elbeshausen deltog ikke i drøftelsen af denne sag) 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Unge i det offentlige Danmark - hvordan gør vi? Esbjerg Kommunes Biblio-

teker 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde afslaget. 

 

Demokrati, anti-radikalisering og digital dannelse, Statsbiblioteket Biblio-

tekscenter for integration 

RUF havde ingen kommentarer og anbefalede dermed Kulturstyrelsen at 

fastholde tilsagnet. 

 

Ad 4 Drøftelse af foreløbige idéer til strategiske indsatsområder for næste 

års Udviklingspulje 

Jonna indledte med at sige, at de nye ideer, der måtte fremkomme på mødet, 

skal igennem en proces i løbet af foråret, der dette år starter med Kulturmini-

steren. Herefter bliver de strategiske indsatsområder drøftet med KL, DB og 

UVM. Medlemmerne af RUF vil også få mulighed for at kommentere indsatsom-

råderne inden de meldes ud.  

 

Vedr. de pædagogiske læringscentre 
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Anette Andersen, Søren Teglskov og Thomas Jensen var enige om, at der skal 

gøres en større indsats for at formidle puljen til skolerne og for at give dem et 

bedre afsæt for at søge midlerne. 

 

Thomas foreslog to mulige strategiske indsatser for de pædagogiske lærings-

centre: 

1) Læringsmålsstyrede undervisningsforløb / Pædagogisk læringscenter: Fokus 

på PLC’s vejledningsopgaver i forhold til gode tværfaglige, innovative under-

visningstiltag der er læringsmålsstyret. Det skal tage afsæt i spørgsmålet 

om hvad PLC kan gøre i forhold til tværfaglige emner og understøttende un-

dervisning i folkeskolen.  

2) Formidling der understøtter børnenes fritidslæsning 

 

Vedr. folkebiblioteksområdet 

Jakob Heide foreslog  

1) at etablere en indsats der læner sig op af den nye fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi, der skal formuleres i år 

2) at anvende ekstra midler fra puljen til videndeling. F.eks. ved at se på pro-

jekter (UP eller andre) der fortjener at komme bredere ud og gøre en ekstra 

indsats, der kan udbrede de gode eksempler. 

3) at arbejde med markedsføringsmetoder – bruge segmenteringsundersøgel-

sen som springbræt for at arbejde metodisk med målrettet markedsføring 

4) at se borgerne som ressource. Borgerne kan selv bidrage – der mangles 

koncepter for det. Ikke som frivillige, men mere at man indretter sin betje-

ning på en anden måde. 

5) at fokusere på, hvordan man både inviterer andre ind i bibliotekerne og 

hvordan bibliotekerne kan komme ud i andre rum. 

 

Kirsten Boelt foreslog følgende 

1) at der sættes større strategisk fokus på børne- og ungeområdet 

2) at fokusere på biblioteket som demokratisk sted – hvordan kan bibliotekets 

rum anvendes for væsentlige demokratiske debatter? 

  

Peter Høybye foreslog 

1) at der sættes strategisk fokus på musikområdet og bibliotekernes musikfor-

midling. Dette forslag fik opbakning af flere medlemmer 

2) Styrkelse af lokalbibliotekerne og se dem som drivkraft i lokaludviklingen 

 

Anna Karlskov Skyggebjerg påpegede følgende: 

1) at der er potentiale i at lade det æstetiskes betydning i biblioteksformidlin-

gen fylde mere end i de nuværende indsatsområder 

2) også at holde fokus på de ældre generationer  

 

Hans Elbeshausen havde to forslag, hhv: 

1) at fokusere på grænseområderne mellem det sociale og kulturelle i biblio-

teksformidlingen (f.eks. bruge det kulturelle til at bryde den sociale arv) 
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2) at sætte mental sundhed på dagsordenen for bibliotekerne, herunder at høj-

ne informations- og oplevelsesniveauet på det område 

 

Helle Bjerregård foreslog to emner: 

1) Unge, digitalisering og det offentlige 

2) Børn med særlige behov og deres forældre – der er et ikke udfyldt behov for 

understøttelse af denne gruppe 

 

Bente Nielsen anbefalede at de strategiske indsatsområder i beskrivelserne per-

spektiveres til noget konkret, så det er nemmere at forholde sig til på bibliote-

kerne. 

 

Tine Vind nævnte muligheden for at sætte fokus på Kulturministerens nyligt of-

fentliggjorte nationale visioner for folkeoplysningen, som nu er overladt til aktø-

rer, kommuner etc. at føre ud i livet. 

 

Jonna Holmgaard pointerede at Kultursministeren har valgt at sætte fokus på 

unge i 2015. 

 

Der var en fællesdrøftelse af differentieret biblioteksbetjening af unge alt efter 

hvilken ungdomsuddannelse de tager. 

 

Jakob Heide bad Kulturstyrelsen genoverveje muligheden for at kunne søge til 

mindre digitale projekter under Udviklingspuljen og at der bliver defineret et 

endnu skarpere snit i forhold til DDB’s pulje, der gør det nemmere for bibliote-

kerne at målrette deres projektansøgninger til rette pulje. 

 

Ad 5 Næste ordinære møde torsdag d. 7. januar 2016. 

Søren Teglskov påpegede, at den foreslåede dato falder sammen med et ho-

vedbestyrelsesmøde i Skolelederforeningen, så Jørgen Peter Mandrup Nielsen vil 

ikke kunne deltage. Til dette svarede Jonna, at Kulturstyrelsen muligvis kan 

rykke mødet til fredag den 8. januar. 

 

Ad 6 Eventuelt 

På Jonna Holmgaards forespørgsel fik Kulturstyrelsen nogle gode råd om form 

på mødematerialet til næste år, bl.a. at de sendes i pdf-format med nummere-

rede sager og sider. 

 

Der var ingen yderligere drøftelser under eventuelt og Tine Vind takkede for et 

godt og konstruktivt møde.  

 

 


