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TENDENSER  I BIBLIOTEKSDANMARK  

Børns læselyst  

Børn og unges lyst til at læse er i fokus på landets folkebiblioteker. I 2017 arbejdede 94,8 % af folkebibliotekerne 

med at styrke børn og  unges læselyst  - enten som fast aktivitet eller som projekt. 82,5 % af bibliotekerne 

samarbejdede  med skoler om styrkelse af læselyst. Til at styrke læselysten er der benyttet flere forskellige midler, 

aktiviteter og platforme, bl.a. ebøger og  netlydbøger fra eReolen Go  og  aktiviteter som forfatterarrangementer, 

læsegrupper og booktalks.  

 

Sprogstimulering  

På landets folkebiblioteker er der fokus på den tidlige stimulering af børns sprog. Cirka  83 % af landets  

folkebiblioteker har arbejdet med sprogstimulering i 2017, heraf en stor del i samarbejde med pædagoger og  med 

øvrige  samarbejdspartnere  som f.eks.  talepædagoger, dagplejere og den  kommunale sundhedspleje.  

 

Samarbejder med skoler  

Et stort antal  folkebiblioteker havde  tilbud og  samarbejder med folkeskolerne  i 2017, bl.a. med baggrund i Åben 

skole-samarbejdet. 75,3 % angiver at de har faste aktiviteter eller projekter  i samarbejde med folkeskolerne. Et  

stigende antal biblioteker havde f.eks.  undervisningstilbud omkring litteratur og læsning, samt  digital dannelse  i 

forbindelse med Åben skole. I 2017 havde 83,5 % af bibliotekerne undervisningstilbud omkring litteratur og  

læsning til folkeskolerne, hvilket er en stigning på 3,5 procentpoint i forhold til året før.  Herudover havde 

bibliotekerne og folkeskolerne bl.a.  samarbejder om informationssøgning,  biblioteksorientering og makerspace

aktiviteter.  

 

Litteraturformidling  

Rundt om på landets folkebiblioteker  blev  der  afholdt et væld af litteratur-arrangementer  og aktiviteter i løbet af 

2017. Som en del af  folkebibliotekernes litteraturformidling blev der afholdt næsten 900 forfatterarrangementer. 

Dermed er antallet af forfatterarrangementer for  voksne er steget med ca.  10  % i forhold til  2016. Af yderligere  

aktiviteter  blev der afholdt næsten 2.000 litteraturformidlings-arrangementer for  voksne,  f.eks. booktalks, 

læsekredse og læseklubber, litteratur-quizzer,  foredrag om årets bogudgivelser, bogcaféer og  litterære vandringer.   

 

Nye opgaver  

Næsten 31 % af landets kommunale biblioteksvæsener har fået nye opgaver i 2017. Her kan f.eks.  nævnes  

borgerservice-opgaver, udvidede og formaliserede samarbejder med folkeskoler og institutioner, drift af kulturhuse, 

samskabelsesopgaver  (uddybes nedenfor)  og makerspaces.  

 

Borgerinddragelse, samskabelse og frivillige  

Langt  de fleste af landets folkebiblioteker har i 2017 arbejdet med borgerinddragelse og samskabelse. I 86 af 

landets 97 kommunale biblioteksvæsener har der været inddraget borgere  omkring udvikling af nye 

bibliotekstilbud  og  afholdelse af arrangementer.  I 61 kommuner har man arbejdet  med samskabelse i forskellige 

processer og omkring et væld af projekter,  f.eks.  makerspaces, digital dannelse og biblioteksudvikling. Næsten 80 % 

angiver, at bibliotekerne har  inddraget  frivillige i løbet af 2017, bl.a. i forbindelse med arrangementer, IT-

vejledning og coding pirates-aktiviteter.  

 

Digital dannelse  

Inden  for bibliotekernes tilbud om it-læring var informationssøgning det,  der oftest blev afholdt kurser i, i 2017. 

Herudover har bibliotekerne afholdt kurser i bl.a. offentlig digital selvbetjening og it-sikkerhed. I tre ud af fire 

kommuner tilbød biblioteket it-vejledning i åbne it-caféer.  

 

Digitalt materialeindkøb stiger  

Bibliotekernes indkøb af elektroniske ressourcer udgør gennemsnitligt 23,5 % af materialeindkøbet. Heraf udgør 

netlydbøger 31,7 %, e-bøger  30,3 %, tekstlicenser 21,6 % og film 16,7 %, i gennemsnit på landsplan. Der  er  en  

stigning i bibliotekernes indkøb af elektroniske ressourcer på ca. 2 procentpoint  i forhold til det samlede 

materialeindkøb  året før.  

 

Ny biblioteker opført eller på vej  

Seks respondenter har anført, at der er blevet bygget et nyt bibliotek  i kommunen i 2017, hvilket er ét mere end i 

2016. 11 % har angivet, at der er aktuelle planer om at bygge nyt bibliotek i kommunen. I næsten halvdelen af 

landets kommuner har der  i 2017  været gennemført nyindretning af eksisterende biblioteker.  



 

 

 BIBLIOTEKSBAROMETER FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2017 | TENDENSER I 

BIBLIOTEKSDANMARK 

2 

 



FOLKEBIBLIOTEKERS ORGANISERING 
 

NØGLETAL 

Næsten 31 % af landets kommunale 

biblioteksvæsener har fået nye 

opgaver i 2017. 

 
 

Næsten 31 % af landets kommunale biblioteksvæsener har fået nye opgaver i 2017, f.eks. borgerservice-opgaver, og 

udvidede og formaliserede samarbejder med folkeskoler og institutioner.  

 

Landets folkebiblioteker er organiseret på forskellige måder og med forskellige ledelsesmæssige strukturer. F.eks. 

var bibliotek og borgerservice i 18,6 % af kommunerne i 2017 samlet i én institution under en chef. I en række 

kommuner var biblioteket knyttet organisatorisk sammen om en række øvrige tjenester og funktioner (med fælles 

leder), eksempelvis var biblioteket i 33,3 % af kommunerne knyttet sammen med lokalhistorisk arkiv. 

 

Der sker løbende ændringer i bibliotekslandskabet. I 12,4 % af landets kommuner er kommunale enheder lagt 

sammen med biblioteket i 2017. Her er bl.a. tale om sammenlægninger med borgerservice og kulturhuse. 

Herunder følger besvarelserne for spørgsmålene. 
 

4. Angiv hvilken afdeling/hvilket område i kommunen, som biblioteket tilhørte i 2017? 
 

Hovedparten af landets folkebiblioteker er organiserede i områder som kultur, fritid, borgerservice og turisme. Se 

detaljerede svar i Bilag 1. 

 

5. Er bibliotek og borgerservice samlet i én institution under én chef? 
 

 Respondenter Procent 

Ja 18 18,6 % 

Nej 79 81,4 % 

I alt 97 100,0 % 

 

5.1. Er bibliotek og borgerservice samlet i én institution under én chef?  
Hvis nej, så angiv da om (sæt kryds) - Biblioteket delte hus med/lagde hus til Borgerservice? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 18 22,8 % 

Nej 61 77,2 % 

I alt 79 100,0 % 
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5.1. Er bibliotek og borgerservice samlet i én institution under én chef?  
 Hvis nej, så angiv da om (sæt kryds) - Bibliotekets personale i en eller flere filialer udførte borgerserviceopgaver, 

som udstedelse af pas, kørekort, vejledning i NemId og brevafstemning.  

 

 Respond  enter  Procent 

 Ja 39   49,4 % 
 

 Nej 40   50,6 % 
 

 I alt  79  100,0 %  

 

6  . Hvilke øvrige tjenester/funktioner var biblioteket knyttet organisatorisk sammen med

(  fælles leder)?
 

  Respondenter  Procent 

Biograf   4   4,2 % 

Folkeskole (Pædagogisk Læringscenter, PLC)   6   6,2 % 

Kulturhus  26   27,1 %  

 Lokalhistorisk arkiv 32   33,3 %  

 Turistinformation 18   18,8 %  

Stadsarkiv   8   8,3 % 

Andre (hvis andre, angiv hvilke)  23   24,0 %  

 Ingen 31   32,3 %  

 I alt  96  

 

6.1. Hvilke øvrige tjenester/funktioner var biblioteket knyttet organisatorisk sammen med 

 (fælles leder)?  
 

 Andre (hvis andre, angiv hvilke): 

 

   Byarkiv, folkeoplysning

   Børnekulturhus

   Folkeuniversitetet

  Fritid, Sund By 

   frivillige foreninger og aftenskoler

  Fællessamling skolebiblioteker 

  Hallen og foreninger 

  Idræt 

  Kommunens kulturafdeling 

   Kultur- og fritidssekretariatet, Idrætssektionen 

  Kulturforvaltning 

   Kørselskontor, ydelsesområdet og kontrolenhed

   Lejernes Landsorg.

   Lokalt kunstmuseum

   Museer

   Musikskole (2)

  Musikskole, byparken Christians Gave, Ungdomshuset URT og medborgerhuset Plantagehuset 
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 Odder Bibliotek er sekretariat for folkeoplysningsområdet?

 Oplevelsescenter Garderhøj

 Sport og Fritid

 Teater

 To integrerede biblioteker, hvor bibliotekslederen er leder af PLC. Balletskolen Village Ballet-Nyborg.

 Tværfaglig Myndighed

7. Hvilke funktioner/tjenester lagde biblioteket hus til/delte hus med?

Respondenter Procent 

Advokatvagt 53 54,6 % 

Biograf 16 16,5 % 

Familierådgivning 10 10,3 % 

Kulturhus 39 40,2 % 

Lokalhistorisk arkiv 55 56,7 % 

Museum 3 3,1 % 

Politi 13 13,4 % 

Studievejledning 10 10,3 % 

Sundhedsplejerske 21 21,6 % 

Turistinformation 27 27,8 % 

Andre former for rådgivning (angiv hvilke) 38 39,2 % 

Andre (angiv hvilke) 27 27,8 % 

Ingen 6 6,2 % 

I alt 97 

8. Er der blevet lagt kommunale enheder sammen med biblioteket i 2017?

Respondenter Procent 

Ja 12 12,4 % 

Nej 85 87,6 % 

I alt	 97 100,0 % 

8.1. Hvilke kommunale enheder er blevet lagt sammen med biblioteket i 2017? 

 Børn og Skole

 Borgerservice (3)

 frontbetjeninger af borgerservice i lokalbibliotekerne

 Vollsmose Kulturhus

 Billund Kommunes Museer

 Borgerservice, Sund By, Fritid

 Kommunens kulturadministration (kulturkonsulent og sek. for Kulturelt Samråd) er organisatorisk lagt

sammen med biblioteket

 Kulturhus (2)

 Kulturhuse og teater
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9. Havde kommunen en biblioteksstrategi?

Respondenter Procent 

Ja 48 49,5 % 

Nej 49 50,5 % 

I alt 97 100,0 % 

 
 

   

    

    

    

10. Havde biblioteket en digital biblioteksstrategi?

Respondenter Procent 

Ja 22 22,7 % 

Nej 75 77,3 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 
 

   

    

    

    

11. Medvirkede biblioteket i 2017 i et formaliseret samarbejde i kommunen omkring

digitalisering?

Respondenter Procent 

Ja 45 46,4 % 

Nej 52 53,6 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 
 

   

    

    

    

12. Har biblioteket fået nye opgaver i 2017?

Respondenter Procent 

Ja 30 30,9 % 

Nej 67 69,1 % 

I alt	 97 100,0 % 

 

 
 

  

  

  

   

  

   

 

  

   

  

  

  

12.1. Hvilke nye opgaver har biblioteket fået i 2017? 

 Ansvar for implementering i kulturpolitik, deltagelse og facilitering af Kulturelt Samråd

 Arbejde med at få mere liv/aktivitet i byens midte

 Borgerservice (2)

 Der er etableret brugergrupper osm arbejder med arrangementsudvikling og -afholdelse

 Drift af kulturhus, udlån af hjælpemidler

 Drift og ledelse af balletskolen Village Ballet-Nyborg samt administration af Landporten, hus med kultur- og

idrætsfaciliteter.

 Etablering af børnekulturhus. Afholdelse af årlig Lysfest

 Festivaler. Nogle opgaver er selvvalgte og almene kompetenceudviklende til intern program metode.

 Formaliseret samarbejde skoler og inst.

 Frontbetjening i borgerservice

 Hjælpemiddelbibliotek
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 Internationalt samarbejde: Erasmus+ projektet ”Our Democratic Europe”, Nordplus projektet ”Createams in

Library” 

 Kulturhus delen i Multikulturhuset 

 Lille biblioteksfilial i sportsarena 

 Læringslaboratorium - FABLAB 

 Læselyst 

 Makerspace og Mediebox. Silkeborg Bibliotekerne har lavet Makerspace og  Mediebox for at borgerne kan få

fingrene i ny teknologi og software at udvikle deres kompetencer i digital fremstilling. Vi har fokus på hvordan

man arbejder med en designproces fra idé til færdig model eller prototype. 

 Pas og Kørekort 

 projekter omkring læselyst og digitalisering 

 Projektleder for kommunal begivenhed i regi af kultursamarbejdet 

 Samarbejde med folkeskoler 

 Samarbejde om tidlig sprogstimulering med daginstitutionernes støttekorps, daginstitutioner og Musik og 

kulturskolen 

 Samskabelsesopgaver 

 Turistinformation 

 Tværfagligt samarbejde og faste tværfaglige teams 

Ny hjemmeside 

Ny arrangementskatalog 

SoMe- og digital formidling 

Projekter 

Udvidet skole-samarbejde 

Organisering, flytning og indretning af midlertidig bibliotek på flere matrikler 

 Udlån af små hjælpemidler 

 Valgsted. Brevstemmer til Kommunalvalget 2017. 

 Virtuel Reality 

Bibliotekscafé 

 Ældrerådsvalg 
 

  
 

   

    

     

    

     

    

 

13. Hvem havde i 2017 det ledelsesmæssige ansvar for biblioteket i jeres kommune?

Respondenter Procent 

Bibliotekschef 63 64,9 % 

Biblioteks- og borgerservicechef 17 17,5 % 

Kulturchef med afdelingsledere 8 8,2 % 

Anden (angiv hvem) 9 9,3 % 

I alt	 97 100,0 % 

13. Hvem havde i 2017  det ledelsesmæssige ansvar for biblioteket  i jeres kommune?  
 

Anden (angiv  hvem):  

 

 Biblioteks- og borgerservicechef med afdelingsledere 

 Biblioteksleder 
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 Erhvers-, Turist- og Kulturchef 

 Jeg vil jo sige at det er bibliotekslederen der har ansvaret, men over mig sidder en skole- og kulturchef som har

det overordnede ansvar på hele kulturområdet 

 Kultur- og fritidschef, der også er bibliotekschef 

 Kulturhus- og  bibliotekschef 

 Kulturkonsulenten 

 Leder af Kultur af kulturområdet Jeanni Scalamonti 

 Leder af kulturhuse, teater og biblioteker 
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SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER
 

NØGLETAL 

I 73,2 % af landets kommuner 

havde folkebibliotekerne 

samarbejde med den lokale 

folkeoplysning 

Det er meget udbredt at folkebibliotekerne har eksterne samarbejdspartnere. I 2017 var der f.eks. i 73,2 % af 

kommunerne, biblioteker der havde et partnerskab med den lokale folkeoplysning. En stigning i forhold til 2016, 

hvor det var 68,9 %1, der kunne svare ja til dette. Rundt omkring i landet kom samarbejdet bl.a. til udtryk igennem 

afholdelse af fælles arrangementer, hvilket gjorde sig gældende i 85,9 % af tilfældene. Derimod var det sjældnere, 

at der var tale om samarbejde om undervisningsaktiviteter. Kun i omkring hvert tiende tilfælde havde samarbejdet 

omfattet dette. 

Derudover var især lokale foreninger og musikskoler at finde blandt folkebibliotekernes samarbejdspartnere. I 87 

ud af 97 kommuner havde biblioteket et samarbejde med lokale foreninger. I 88 ud af 97 tilfælde var der et 

samarbejde imellem folkebiblioteket og kommunens musikskoler. I begge tilfælde var der hovedsageligt tale om 

samarbejde af uformel karakter. Herunder følger besvarelserne for spørgsmålene. 

14. Har biblioteket haft samarbejde med den lokale folkeoplysning?

   

    

    

    

 

 
 

   

    

    

     

    

   

Respondenter Procent 

Ja 71 73,2 % 

Nej 26 26,8 % 

I alt 97 100,0 % 

14.1. Hvilke(t) samarbejde(r) har biblioteket haft med den lokale folkeoplysning? 

Respondenter Procent 

Afholdelse af fælles arrangementer 61 85,9 % 

Samarbejde om undervisning 7 9,9 % 

Koordinering af programmer 32 45,1 % 

Andet/andre, angiv da hvilke(t) 14 19,7 % 

I alt 71 

14.1. Hvilke(t) samarbejde(r) har biblioteket haft med den lokale folkeoplysning?  
 

Andet/andre, angiv da hvilke(t):  

 

 afholdelse af Allerød på kryds og Tværs 

 benyttelse af lokaler 

 Erindrings skriveværksted. 

 gensidig PR 

 ledelse, koordinering 

                                                           
1  Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2016, 36.  

9 SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER | BIBLIOTEKSBAROMETER FOR 

FOLKEBIBLIOTEKER 2017 



 

 

 Lokaler 

 Løbende kommunikation 

 Markedsføring 

 Odder Bibliotek er sekretariat for folkeoplysningsområdet? frivillige foreninger  og aftenskoler 

 Rygestopkurser 

 Teaterfestival 

 Udarbejdelsen af en samarbejdsaftale 

 Udlån af lokaler 

 Udlånt lokaler 
 

  
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Biografer

Respondenter Procent 

Uformelt 35 59,3 % 

Formelt 25 42,4 % 

Strategisk 8 13,6 % 

Økonomisk 6 10,2 % 

I alt 59 

  

   

    

    

    

    

   

5. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Boligorganisationer

Respondenter Procent 

Uformelt 15 46,9 % 

Formelt 17 53,1 % 

Strategisk 9 28,1 % 

Økonomisk 3 9,4 % 

I alt 32 

 

 

1

 

 
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket?

Erhvervsdrivende/virksomheder

Respondenter Procent 

Uformelt 31 66,0 % 

Formelt 13 27,7 % 

Strategisk 8 17,0 % 

Økonomisk 10 21,3 % 

I alt 47 

 

  



  

 

 

 

BIBLIOTEKSBAROMETER FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2017 | SAMARBEJDER OG 

PARTNERSKABER 

10 



  

 

11 SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER | BIBLIOTEKSBAROMETER FOR 

FOLKEBIBLIOTEKER 2017 

 

 

  
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Fonde

Respondenter Procent 

Uformelt 3 12,5 % 

Formelt 12 50,0 % 

Strategisk 7 29,2 % 

Økonomisk 14 58,3 % 

I alt 24 

 

  
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Højskoler

Respondenter Procent 

Uformelt 16 72,7 % 

Formelt 7 31,8 % 

Strategisk 2 9,1 % 

Økonomisk 3 13,6 % 

I alt 22 

 

  
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Interesseorganisationer

Respondenter Procent 

Uformelt 32 68,1 % 

Formelt 19 40,4 % 

Strategisk 5 10,6 % 

Økonomisk 2 4,3 % 

I alt 47 

 

   
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? - Kirke- og menighedsråd

Respondenter Procent 

Uformelt 38 70,4 % 

Formelt 18 33,3 % 

Strategisk 7 13,0 % 

Økonomisk 6 11,1 % 

I alt 54 

 

  



 

 

 
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket?

Kunstforeninger/gallerier

Respondenter Procent 

Uformelt 35 63,6 % 

Formelt 23 41,8 % 

Strategisk 4 7,3 % 

Økonomisk 3 5,5 % 

I alt 55 

 

  
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? - Lokale foreninger

Respondenter Procent 

Uformelt 60 69,0 % 

Formelt 37 42,5 % 

Strategisk 10 11,5 % 

Økonomisk 6 6,9 % 

I alt 87 

 

  

 
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? - Lokale og regionale

medier

Respondenter Procent 

Uformelt 37 67,3 % 

Formelt 17 30,9 % 

Strategisk 6 10,9 % 

Økonomisk 2 3,6 % 

I alt 55 

 

  
 

   

    

    

    

    

   

 

  

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Museer

Respondenter Procent 

Uformelt 34 49,3 % 

Formelt 41 59,4 % 

Strategisk 14 20,3 % 

Økonomisk 7 10,1 % 

I alt 69 
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15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Musikskoler

Respondenter Procent 

Uformelt 52 59,1 % 

Formelt 42 47,7 % 

Strategisk 11 12,5 % 

Økonomisk 7 8,0 % 

I alt 88 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? - Ministerier, råd og

styrelser

Respondenter Procent 

Uformelt 6 15,0 % 

Formelt 28 70,0 % 

Strategisk 8 20,0 % 

Økonomisk 21 52,5 % 

I alt 40 

 

  
 

   

    

    

    

    

   

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? - Nationale medier

Respondenter Procent 

Uformelt 15 55,6 % 

Formelt 12 44,4 % 

Strategisk 3 11,1 % 

Økonomisk 2 7,4 % 

I alt 27 

 

  
 

   

    

    

    

    

   

 

15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Teatre

Respondenter Procent 

Uformelt 23 47,9 % 

Formelt 28 58,3 % 

Strategisk 5 10,4 % 

Økonomisk 8 16,7 % 

I alt 48 
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15. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket? – Andre

Respondenter Procent 

Uformelt 27 67,5 % 

Formelt 16 40,0 % 

Strategisk 8 20,0 % 

Økonomisk 5 12,5 % 

I alt 40 
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ARRANGEMENTER OG KLUBAKTIVITETER
 

NØGLETAL 

Der blev i 2017 afholdt 1.812 

foredrag rundt omkring på landets 

biblioteker. 

I 2017 var der 1.087 

litteraturarrangementer på 

folkebibliotekerne. 

På landets folkebiblioteker var der i 

alt 1.125 musikarrangementer for 

voksne i 2017. 

1.005 gange i årets løb kunne der 

opleves børneteater på 

bibliotekerne. 

Bibliotekerne er ofte sociale mødesteder og lokale samlingspunkter. Blandt andet lægger de hus til læseklubber, 

sprogcaféer, strikkeklubber og meget mere. 

I 2017 blev der afholdt foredrag 1.812 gange på biblioteker landet over. Litteraturformidlingsarrangementer fandt 

sted 1.807 gange. Bibliotekernes litteraturformidling har mange former. Foruden læseklubber og forfatterforedrag 

var litteraturen i fokus landet over igennem bl.a. bogcaféer, højtlæsning og litteraturquiz. Året bød også på 

musikalske oplevelser i form af musikarrangementer for voksne, der kunne opleves 1.125 gange. 

2017 bød også på mange børneoplevelser ude på bibliotekerne. 1.005 gange var det muligt at opleve børneteater og 

838 gange blev der afholdt musikarrangementer for børn. Derudover var der i årets løb adskillige øvrige 

arrangementer på bibliotekerne henvendt til børnefamilier. Lige fra kreative workshops til Minecraft

arrangementer og filmforevisninger såvel som babycaféer for de helt små (og deres forældre). Herunder følger 

besvarelserne for spørgsmålene. 

16. Hvilke arrangementer har biblioteket afholdt (omfatter ikke brugerundervisning)? Angiv

antal

Debatarrangementer - I 

huset 

Minimum, 

antal 

0 

Maksimum, 

antal 

149 

Gennemsnit, 

antal 

5,29 

Biblioteker, 

antal tal 

97 

Afholdte 

arrangementer 

i alt i alt 

513 

Debatarrangementer 

Udenfor huset 

0 8 0,59 46 27 

Foredrag - I huset 

Foredrag - Udenfor huset 

0 

0 

162 

22 

18,68 

1,78 

97 

51 

1.812 

91 

Forfatterarrangementer, 

børn - I huset 

0 45 2,84 97 275 
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Forfatterarrangementer, 

børn - Udenfor huset 

0 7 0,31 48 15 

Forfatterarrangementer, 

voksne - I huset 

0 136 8,47 97 882 

Forfatterarrangementer, 

voksne - Udenfor huset 

0 11 0,90 52 47 

Litteraturformidling (fx 

booktalks) ved bibliotekets 

personale - I huset 

0 239 18,63 97 1.807 

Litteraturformidling (fx 

booktalks) ved bibliotekets 

personale - Udenfor huset 

0 27 3,07 55 169 

Litteraturformidling (fx 

booktalks) ved brugerne - I 

huset 

0 30 1,76 97 171 

Litteraturformidling (fx 

booktalks) ved brugerne 

Udenfor huset 

0 15 0,46 46 21 

Lokalhistoriske 

arrangementer - I huset 

0 34 3,92 97 380 

Lokalhistoriske 

arrangementer - Udenfor 

huset 

0 20 1,63 51 83 

Musikarrangementer, børn 

I huset 

0 127 8,64 97 838 

Musikarrangementer, børn 

Udenfor huset 

0 12 0,52 50 26 

Musikarrangementer, 

voksne - I huset 

0 160 11,60 97 1.125 

Musikarrangementer, 

voksne - Udenfor huset 

0 9 0,71 48 34 

Teaterarrangementer, børn 

- I huset

0 152 10,36 97 1.005 

Teaterarrangementer, børn 

- Udenfor huset

0 19 1,87 55 103 

Teaterarrangementer, 

voksne - I huset 

0 50 0,80 97 78 

Teaterarrangementer, 

voksne - Udenfor huset 

0 4 0,23 48 11 

Øvrige arrangementer, børn 

- I huset

0 994 74,76 97 7.252 

Øvrige arrangementer, børn 

- Udenfor huset

0 40 4,22 55 232 

Øvrige arrangementer, 

voksne - I huset 

0 562 38,85 97 3.768 

Øvrige arrangementer, 

voksne - Udenfor huset 

0 20 3,20 59 189 
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16.1. Bibliotekernes øvrige arrangementer  for  voksne  
 

Dette afsnit indeholder de  åbne besvarelser om hvilke øvrige arrangementer  for voksne, der blev afholdt på 

bibliotekerne i 2017.  De åbne besvarelser fremgår alle på de følgende sider og er grupperet  i disse kategorier:  

 

 Aktiviteter uden for huset 

 Biblioteksoplysning 

 Debat, oplysning og møder 

 Film 

 Foredrag / viden-arrangementer 

 Højtider/events/arrangementer 

 Litteratur 

 Læringsaktiviteter 

 Musik/ Fællessang / performance 

 Sundhed og  velvære 

 Udstillinger 

 Workshops / kreative aktiviteter  

 Div. arrangementer 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, Aktiviteter uden for huset  

 Besøg på politimuseum 

 Biblioteket på lokal forårsmesse 

 Biblioteksklubben besøger Folkemødet 

 Biblo på udebane 

 Bogbus Bookinger 

 Bogforum (2) 

 Bogforumbesøg 

 Bogforumtur 

 Bogmessetur 

 Busture til Bogforum (3) 

 Busture, byture mm. 

 Byvandring 

 Byvandring, bogforum, debutantpris, , events, festivaller 

 Byvandringer, 

 Dogwalkn´talk 

 Frø pop-up 

 Ghost walks 

 Guidede ture 

 Gåtur og en god historie 

 Klosterbesøg 

 Kulturelle aktiviteter ud af huset for biblioteksklubben f.eks. Museumsbesøg på Arken 

 Litterær byvandring 

 Lysvandring 

 Med Endomondo rundt i Nykøbing mm 

 Sejltur til Eskildsø 

 Skulpturvandring 

 Til Ordkraft 

 Til Skaldyrsfestival 
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 Ud til kunsten

 Udflugter

 Virksomhedsbesøg

16.1 Øvrige arrangementer, Biblioteksoplysning 

 Bibliotekets talkshow

 Biblioteksklubarrangementer (2)

 Biblioteksorientering (3)

 Klog på en time

 Receptioner

 Rundvisninger

16.1 Øvrige arrangementer, Debat, oplysning og møder 

 "Når kulturer mødes under paraplyen" Aarup

 "Open by Night" Aarup

 Advokater om arveregler

 Borger til borgerarrangementer

 Borgerserviceoplysningsarrangementer

 Dialektarrangement

 Expat dinner

 Familieiværksættere

 Filosofiske læsekredse

 Folkekøkken

 Foreningstorv:, DM i Skills

 Foreningstorvet: Astronomiforeningen

 Foreningstorvet: Boomerangposer

 Foreningstorvet: Headspace

 Foreningstorvet: Lyngquilterne

 Foreningstorvet: SOS Børnebyerne

 Forældremøde

 Fredagscafe, Seniorliv på valgfag

 Fællesspisning,

 Førstehjælp

 Højskoledag

 Nytårskur

 Offentlig brugergruppemøde

 Open by Night (besøg med Det Mobile Bibliotek)

 Quiz aftener

 Samtalecaféer.

 Samtalesaloner (3)

 Spørgehjørne

 Tirsdags- og Torsdagstræf (kun for mænd)

 Torsdagstræf, Tirsdagstræf

 Uddannelsesdag

 Valgarrangementer (2)

 Velkomstmøde nye borgere

 Velkomsttur for nytilflyttere
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16.1 Øvrige  arrangementer, Film  

 Biblio-bio 

 Danmarksfilm for  unge ildsjæle 

 Dokumentarfilm og filmforevisning 

 Dokumentarfilm. 

 Film (7) 

 Film dok 

 Film eller film og litteratur i kombination 

 Filmaften 

 Filmaftener for voksne 

 Filmcafe 

 Filmforevisninger (4) 

 Filmforevisninger af dokumentarfilm fra filmstriben.dk 

 Kort- og dokumentarfilmklub 

 Med biblioteket i biografen 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, Foredrag / viden-arrangementer  

 Borgmesteren fortæller 

 Den digitale time med gæster fra DSB 

 Direktøren fortæller 

 Foredrag 

 Foredrag Emil Eriksen 

Foredrag: Chris Minh Doky 

 Fortællecafé 

 Læreren fortæller 

 Mad versus Fødevarer 

 Middelalderdag, Asserbo Slotsruin 

 Naturen på flyvestationen 

 Ole's fisketips 

 Præsten fortæller, 

 Streaminforedrag 

 Studiekreds 

 Viden om himmelrummet 
 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, Højtider/events/arrangementer  

 Biblioteksjubilæum 

 Blå Nat 

 By Night 

 Byfester 

 Fjordens dag 

 Fortællingens Dag v. Lokal fortællekreds 

 Fødselsdag på  lokalbibliotek 

 Golden Days 

 Havehygge i Skibby 

 Havnens Dag  
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 Håndarbejdets Dag 

 Jubilæumsarr 

 Julehyggearrangement 

 Kulturdag 

 Kulturfest, 

 Kulturnat (3) 

 Kulturnat på  de 3 biblioteker 

 Kulturnatsarrangmenter 

 Kulturnatten 

 Kulturnatten LYS  -multikultruhusets dag 

 Kyndelmisse 

 Levende låger  kulturarrangement i december 

 Naturens dag, 

 Open by night 

 Skumringsaften i Norden 

 Skumringsaften m Foreningen Norden 

 Skumringstid 

 Skumringstime (4) 

 Skumringstime - Forening Norden 

 Snake City Markedsdag 

 Sommerfest, 

 Sovekoncert og litterært indslag til fællesspisning i vestegnens kulturuge 

 Syriske dage i Rudersdal m.m. 

 Tordenskjoldsdage 

 Trekantens Festuge 

 Åbningsarrangementer ift. Borgernes Hus 
 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, Litteratur   

 "Bogpusherne" præsenterede årets væsentligste nye bøger 

 Bogbyttedag 

 Bogbyttedage 

 Bogclub 

 Bog-film arrangementer (Bøf, bog og bif) 

 Fortæl dit liv: Sådan skriver du dine erindringer 

 Fortælleraftener 

 Glæden ved at læse 

 Godnatlæsning for voksne 

 Hold hjernen i Swing 

 Introduktioner til læseklubber 

 Levende læsning 

 Litteratur Quiz 

 Litteraturbanko 

 Litteraturbroderi 

 Litteraturbyttedag 

 Litterær sejlads 

 Litterær sejlads 

 Litterærbyvandring 
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 Litterære vandringer 

 Lun på ord litteraturfestival over to dage m.m. 

 Novelle workshop 

 Om at skrive 

 Oplæsningsarrangementer 

 Poesiarr. 

 Poesimaskine 

 Reception for  novellekonkurrence 

 Skrivegruppe  for unge 

Skrivegruppe  for voksne 

 Vild med bøger 

 Writerspace 

 Årets børnelitteratur 

 

16.1 Øvrige  arrangementer,  Læringsaktiviteter   

 App-cafe for ordblinde 

 Datastue 

 intro til 3D print 

 Intro til læseklub 

 IT-Cafeer (2) 

 IT-kurser (2) 

 Netcafé 

 ny teknologi. 

 ordblindecafé 

 Ordblinde-workshop 

 programmering 

 Sprogcaféer (3) 

 Sprogfitness 

 Sprogstimulering for unge mødre 

 VR, robotter 

 Workshops om digitale tilbud 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, Musik/ fællessang / performance   

 Dans 

 Danseforestilling 

 Deltagelse i musik og kulturdage 

 Fællessang, 

 Koncerter i samarbejde med restaurant 

 Lytteklubben pausen 

 Lytteklubber (2) 

 Morgensang 

 Reception for  musikbibliotekets 50 års jubilæum 

 Sang 

 Scenen er din 

 Spil dansk 
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16.1 Øvrige  arrangementer, åbne svar: Sundhed og velvære   

 Ammecafé 

 Babycafeer 

 Babycaféer fx før stehjælp 

 Baby-stimulastik 

 Babymassage 

 Unge og Sorg  –  Caféaften 

 Babytræf 

 Barselscaféer  (3) 

 Besøg af sind 

 Foreningstorvet: Hjertestarterdagen 

 Førstehjælp 

 Få bug med din eksamensangst-kursus 

 Gigtforeningen Hurup 

 Hjælp til høreapparater 

 KultuRask 

 Kunstterapiworkshop 

 massage og motorik 

 Mindfulness 

 Motionsbanko 

 Omsorgsfulde Onsdage (hygge-arrangementer) 

 Run for fun 

 Selvhjælp Herning 

 Sindets dag 

 Sundhed på nettet 

 Sundhedsdag (2) 

 Sundhedsmesse 

 Sundhedstjek 

 Sundhedsuge 

 Team Rynkeby 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, åbne svar: Udstillinger   

 Art2Change 

 Fernisering fotoudstilling "Modstrøm" 

 Ferniseringer (3) 

 Ferniseringer og artisttalks for kunst udstillinger 

 Ferniseringer ved udstillinger 

 Fotoudstillinger 

 Grafik på Dokk1 

 Kunstudstillinger 

 Samarbejder med foreninger og museum 
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 Skulpturfestival 

 Udstillinger (3) 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, åbne svar: Udstillinger   

 Art2Change 

 Fernisering fotoudstilling "Modstrøm" 

 Ferniseringer (3) 

 Ferniseringer og artisttalks for kunst udstillinger 

 Ferniseringer ved udstillinger 

 Fotoudstillinger 

 Grafik på Dokk1 

 Kunstudstillinger 

 Samarbejder med foreninger og museum 

 Skulpturfestival 

 Udstillinger (3) 

 

16.1 Øvrige  arrangementer, Workshops / kreative aktiviteter  

 Akvarelcafé 

 Bl.a. Diverse workshops 

 Broderiklub 

 English book 

Årets nye bøger 

 Fantasy workshop (2) 

 Fortælleværksted 

 Hobby arrangementer 

 Hobbyarrangementer, 

 Hæklearrangement 

 Hækleworkshop (2) 

 Håndarbejdcafe 

Div. Workshops 

 Hånsarbejde (strikkeklub) 

 Juledekorationer (bø/vo) 

 Juleklip 

 Krea arrangement med interkulturelt møde mellem kvinder fra Marokko (i samarbejde med Kunstakademiets 

Designskole, 

 Kreativ cafe 

 Kreative værksteder (3) 

 Kreative workshops (2) 

 Kreative workshops, f.eks. Juleklip. 

 Krea-workshops 

 Kreaaktiviteter 

 Kreaarrangement med interkultureltmøde mellem kvinder i samarbejde med Dansk-Srilankansk forening 

 Makerdag 

 Makerspace 

 Malerværksted Tegnekursus 

 Modelbyggeværksted, 

 Nørklecafé, 
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16.1 Øvrige  arrangementer, Diverse  arrangementer   

 Biler på afveje (Off Road Kulturfestival) 

 Bogsalg (2) 

 Brætspil (2) 

 Horror night 

 Brætspilsaften (2) 

 Brætspilscafé (2) 

 Brætspilsdag 

 Brætspilsevent 

 Brætspilshygge 

 Brætspilsklub 

 Byttemarked (2) 

 Børn og mad 

 Dans mellem  bøgerne 

 Dyreshow 

 EM i Triatlon 

 Etapestart DK Rundt for Børnecancer-fonden 

 Expat dinner 

 Familiedag med kreativ workshop for  børn og  voksne 

 Fællesspisning 

 Glasloppemarked 

 Green kids (spilpræsentation) 

 Historisk marked 

 Introduktion til brætspil for familier 

 Julemærkehjemmet 

 Perleplade workshop 

 Re-design dit loppefund 

 Repaircafé, 

 Slægtsforskning og et væld af andre 

 Stikke og hækle workshop, 

 Strik for begyndere 

 Strik og design 

 Strik og hækling 

 Strikke workshop 

 Strikkearr. 

 Strikkearrangementer 

 Strikkecaféer (6) 

 Strikkeklub (2) 

 Strikkeworkshop (2) 

 Workshop i bl.a. Vævestrik, fermentering 

 Workshops  (3) 

 Workshops hækling, formentering 

 Workshops ift teknik, programmering, filmskabelse 

 Workshops, dans, yoga 

 Workshops, DIY 

 Åben lab 
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 Just dance 

 Kreativitet, sprog, fremmede kulturer 

 Meet and Greet cykelrytteren Christina Siggaard 

 Netværksteder 

 Nytårskur for  melemmer af biblioteksklubben 

 Pandekagebagning 

 Plante- og frøbytte 

 Plantebyttedag 

 Portugisisk aften (rejseforedrag og portvin) 

 Quiznight 

 Samle-/byttedag 

 Sanketur i naturen 

 Skak 

 Skattejagt 

 Stikkeoplæsning 

 Subkulturen rykker ind 

 Sydfynske syrendage 

 The Bug Lady 

 Tøjbytte 

 Virtual reality arrangementer 

 Vores by 

 Vurderingsdage med auktionshus 

 Værter med hjerter 

 Workshop for klubmedlemmer, 

 Æbledag 

 

16.2. Bibliotekernes øvrige arrangementer for  børn  
 

Dette afsnit indeholder de  åbne besvarelser om hvilke øvrige arrangementer for børn,  der blev afholdt på 

bibliotekerne i 2017. De åbne besvarelser fremgår alle på de følgende sider og er grupperet  i disse kategorier:  

 

 Digital dannelse / programmering  / gaming / makerspace 

 Familie-arrangementer / småbørn 

 Film 

 Højtider / events 

 Læselyst / litteratur 

 Samarbejder med institutioner, dagpleje og skoler 

 Sprogstimulering / læsefærdigheder / skrivning 

 Viden / science 

 Workshops / kreative værksteder 

 Arrangementer uden for biblioteket 

 Diverse arrangementer 

 

Øvrige arrangementer for børn: Digital dannelse / programmering /  gaming / makerspace  

 7 Fifa-turneringer 

 Coding Pirates 

 counterplay 

 DiggiPippi 
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 Digitale præsentationer 

 Digitital dannelse 

 E-sport 

 FIFA (2) 

 FIFA-turneringer (4) 

 fighting  game community 

 Gadgets 

 Gamerworkshops i efterårsferie 

 Gaming 

 Gaming arrangementer 

 Interaktivt gulv 

 Kodeklub for børn 

 Kodning  (DR-samarbejde) 

 Kursus i coding 

 Leg & lær med robotter 

 Makerspace 

 Micobit 

 Mindcraft (6) 

 Minecraftarrangementer 

 Naturvidenskabsfestival  m. makerspace og 3D-print 

 Pokémon events 

 Pokomonsjov på biblioteket 

 Programmering og innovation 

 Robotleg 

 Robotworkshop (2) 

 Virtual Reality (2) 

 Webetik 

 Workshops ift teknik,  

 Åbent TestLab  

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Familie-arrangementer / småbørn  

 Baby caféer (massage, førstehjælp) 

 Baby onsdage 

 Baby-bibliotek for forældre på barsel 

 Babycafe (4) 

 Babycafe med  sundhedsplejen 

 Babyrytmik (3) 

 Babyworkshop 

 Barselsarrangementer 

 Barselscafér (3) 

 Besøg af mødregrupper 

 Bevægelse (tigertræning for familier) 

 Caféaften om børn og sorg 

 Eventyrtimer (2) 

 Familiedag for børn og voksne 

 Familie-yoga (3) 

 Fars legestue (2) 
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 Godnathistorie med spisning 

 Historiefortælling og  hygge med Mødrehjælpen 

 Legedage 

 Legestue 

 Pyjamas Bio 

 Red Barnets familieklub 

 Rytmik 

 Spise-sammen i familien 

 Spædbørnsmotorik 

 Stimulastik 

 Sundhedsplejerske 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Film  

 "Vild med film" 

 21 Bioklubber 

 Bamsebio 

 Biblio bio 

 Biblobiffen 

 Børnefilm 

 Film (9) 

 Film i efterårsferien 

 Film og historie 

 Filmforevisninger/filmfremvisninger (11) 

 Filmklub 

 Filmklubber 

 Filmstribens fantastiske filmfremvisning 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Højtider / events  

 Børnekulturfestival 

 Børnekulturnats-uge 

 De Dødes Nat 

 Det store juleshow 

 EM-aktiviteter 

 Events 

 Fastelavn (5) 

 Fastelavnsbyttedag 

 Feriecamp 

 Festivaller 

 Halloween (8) 

 Hillerøds levende julekalender 

 Julebilledbanko 

 Julebingo 

 Julefortællinger 

 Julehygge med dekorering af adventslys 

 Juleklip 

 Juletræspyntning (3) 

 Juleværksted 
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 Juleåbent m. julehygge og kreative arrangementer 

 Kulturdag for de 4 årige 

 Kulturnat 

 Kulturnat på  de 3 biblioteker 

 Kulturnatten 

 Kyndelmisse 

 Nat på biblioteket 

 Nissesjov 

 Nordisk Biblioteksuge 

 Påskequiz 

 Påskeworkshops 

 Skt. Hans 

 Slaraffen- kulturfestival for  børn 

 Spil dansk 

 Vinterferie- og efterårsferiearrangementer: kreativt værksted 

 Åbningsarrangementer  ifm. Borgernes Hus 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Læselyst / litteratur  

 Bogbordet 

 Bogklub 

 Bogklubber –  bogæderne 

 Bogkuffertsjov 

 Bogpræsentation 

 Bogstart 

 Bogstavjagt 

 Bogvogterkursus 

 Bolsjelæsning 

 Book en bogbus 

 Book-talks 

 Forfatterskole (3) 

 Fortælletimer 

 Godnathistorie læsning 

 Harry Potter uge 

 Historiefortælling 

 Hogwartzekspressen 

 Højtlæsning (4) 

 Højtlæsning for alle 

 Højtlæsning i børnebiblioteket 

 Højtlæsning i stor cirkeline udstilling 

 Højtlæsningslørdag 

 Krea-arrangementer i samarbejde med Læsefidusen 

 Litteratur for  unge 

 Litteraturbanko 

 Læs med en hund og bliv en bedre læser 

 Læseaktiviteter 

 Læsedysten 

 Læsehunde (3) 
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 Læsemarathon 

 Mange arrangementer med en bibliotekar, der i skikkelse af Skovnissen Posse fortæller og læser op for de

mindre børn 

 Novellekonkurrence 

 Oplæsning af digte 

 Poetryslam 

 Readathon 

 Skriveskole 

 Skriveværksted 

 Skriveworkshop 

 Skriveworkshop for børn 

 Smart Parat Svar (5) 

 Sommerbogen (3) 

 Sommerbogskonkurrence 

 Sommerferielæsning 

 Start, Parat Svar 

 Træd ind i fortællingen 

 Youtubere højtlæsning 

 Årets nye bøger 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Samarbejder med institutioner, dagpleje og skoler  

 Biblioteksorienteringer 

 Børn i dagtilbud til aktivitetsudstilling 

 Børnehave 

 Dagpleje 

 Dagplejedage 

 Dagplejetræf 

 Film for børnehaver 

 Film for dagplejen 

 Fortællearrangementer for 0. klasse 

 Målrettede arrangementer for børnehaver 

 Oplæsninger i samarbejde med Mødrehjælpen 

 Quiz for skoler 

 Samarbejde med pædagogstuderende 

 Samarbejde med sundhedsplejersker 

 Samarbejder med sundhedsplejen 

 Sansearr. for  dagplejebørn 

 Skolesamarbejde 

 Småbørnscafé i samarb. med Asylcenter 

 Teateruge på skole 

 Workshop for dagplejen 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Sprogstimulering /læsefærdigheder / skrivning  

 DUO (Arrangement for Ordblinde) 

 Ordblindenerværk 

 Rimordleg 

 Sprogfitness (9) 
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 Sproggymnastik 

 Sprogstimulering 

 Sprogtrold 

 Tryk på sproget: Kom ind og leg sproget ind 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Viden/science  

 5 Læringsworkshops 

 Besøg fra knutheborg safaripark 

 Filosofi for børn 

 Forskningen  Døgn 

 forskningens døgn 

 Forskningens  døgn: Slangegift og modgift 

 Kemishow 

 Krybdyr og superkræfter 

 Naturvidenskabelig indslag 

 Ny teknologi 

 Sceience i Albertslund: Arbejdsplads i rummet 

 Science show 

 Scienceklub 

 Smag fremtidens mad 

 Superkryb 

 Temadag om Fake News 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Workshops / kreative værksteder  

 Animationsworkshops (2) 

 Ballonopsendelser 

 Bamsehospital (3) 

 Byg et rollespilssværd 

 Børnene hækler 

 Design din egen rispapirlampe 

 Diverse Workshops 

 DIY 

 Edit24 (mobilfilmkonkurrence) (3) 

 Edit24galla 

 Filmværksteder 

 Filmworkshop 

 Håndarbejde 

 Julegaveworkshops 

 Kartoffeltryk workshop 

 krea-aktiviteter 

 Krea-arrangementer f.eks ”byg din egen bog” og lignende 

 Kreaflunkerne 

 Kreaklub 

 Krealab 

 Kreativ ferie: Fantastisk genbrug 

 Kreativ ferie: Leg med skrot 

 Kreativ ferie: Sjov med papircupcakes 
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 Kreativ lørdag: Male på sten 

 Kreativ lørdag: tandbørsterobotter 

 Kreative arrangementer og  aktiviteter 

 Kreative arrangementer, 

 Kreative værksteder/kreative workshops (19) 

 Kunstworkshops 

 Lav din egen badge, 

 Legeværksteder 

 LEGO byggedag 

 Læringsaktiviteter, værksteder, 

 Mimbo Jimbo workshop 

 Modellervoks 

 Motion picture 

 Negleworkshop 

 Perleworkshop (2) 

 Rullingeworkshop 

 Skrallebang leger med bøger 

 Tegnecafe 

 Tegnekonkurrence 

 Tegneworkshop (2) 

 Værksteder 

 Værkstedsarrangementer 

 Workshops (17) 

 Workshops for børn  og familier 

 Workshops i skoleferierne 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Arrangementer uden for biblioteket   

 Arr. på Smakkecenter (naturformidling) 

 Byvandringer 

 Deltagelse i børnefestuge med selvstændigt bibliotekstelt 

 Dyrskue 

 Kulturfestivalbidrag 

 Kulturmødet 

 Kunst-og  gys-tur i Tickon (land-art-park) 

 Metaldetektortur 

 Parkour 

 Pokemon Jagt 

 Tur til BonBon Land 

 Tur til Harry  Potter/Magiske dage i Odense 

 Tur til Harry  Potterfestival 

 Udendørs legearrangementer 

 Zoo 

 Zoo besøg 

 

16.2 Øvrige  arrangementer for børn:  Diverse  arrangementer   

 100 børnedage 

 2 års fødselsdage 
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 2-årsfødselsdag 

 Aftensmad på biblioteket 

 Arrangementer i forbindelse med Allerød på kryds og tværs 

 Bamsedag 

 Bamsehospitalet 

 Besøg af ”Dyrene fra Hakkebakkeskoven” fra MCH 

 biblioleg 

 Biblo-leg  

 Billedbogsgrandprix 

 bogbus-bookinger 

 Bogormens Madklub m, Boom 

 bordfodbold-turnering 

 Bordhockey 

 Brætspil (6) 

 Børn og hunde 

 Børneaktiviteter/workshops, f.eks. popupværksteder (med personale) 

 Børnefødselsdage m. klubaktiviteter 

 Børnevalg (3) 

 Børneyoga 

 Cirkus/gøgl 

 Cirkusskole (2) 

 Det flyvende kuffert cirkus 

 Dyreshow 

 Fjordens dag 

 Fortællinger 

 Fredag d. 13 

  Fællesspisning 

 Fødselsdage for de 5 årige i kommunen 

 Førstehjælp 

 Grisen Buzz 

 Herocrest 

 Hundetræning 

 Ice for  Kids (2) 

 Jægerdag 

 Klassefest 

 Klinten til biblioteket 

 Klovnefestival 

 Konkurrencer (2) 

 Kreativ Ferie 

 Kreativ fredag 

 Kreativ lørdag: Vikingeperler, Ballonopsendelse, Streetparade, InSpiredag 

 Krible-krable,  

 Kulturinstitutionernes skattejagt 

 Kulturstier 

 Kælegris 

 Lege i gamle dage 

 Legedage 
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 Livlige Lørdage 

 Loppe og byttemarked 

 Lørdagsguf 

 Majslabyrinten 

 Marionetdukketeater 

 MGP: Mens  vi venter 

 Mus for en dag 

 Nomerjagt 

 Nomer-træning 

 Pandekage 

 Pandekagedag 

 Per Vers 

 Plej din søde tand 

 præster under pres 

 Quiz 

 Rekord lørdag 

 Rollespil (3) 

 Skattejagter (3) 

 Sommer i hallen 

 Sommerferieaktiviter 

 Spanish reading 

 Spillearrangementer 

 Store legedag 

 Sæbebobleshow 

 Søndagssjov med div. mindre arrangementer 

 Teselskab med bamser 

 Troldejagt 

 Trylleshow 

 Udstillinger (2) 

 Udstillinger af børnekunst 

 Weekendsjov: Mindfulness-yoga for børn 

 Yoga 

 Youtube-foredrag (2) 

 Youtuber 

 Youtubere på besøg 

 

16.3. Angiv her hvad  litteraturformidling  omfattede?  
 

De åbne besvarelser er efterfølgende grupperet i følgende:  

 Litteraturformidling, voksne 

 Litteraturformidling, børn 

 

Litteraturformidling, voksne   

 "Bogsnak" fast ugentligt i biblioteksrummet 

 "Det store Bogshow" 

 "Omkring forfatterskaber" 

 "Årets bøger" 
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 10 booktalks for voksne 

 24 timers Readathon 

 Anbefalinger 

 Anbefalinger fra læser til læser 

 Anbefalinger på facebook, 

 Anmeldere fortæller om årets bøger 

 Anmelderklub 

 Besøg af forfattere 

 Besøg, foredrag, udstillinger 

 Black out poetry 

 Boganbefalinger for voksne ved en bibliotekar 

 Bogbingo 

 Bogcafe med efterårets nye udgivelse 

 BogCafé v. Bibliotekspersonale 

 Bogcafe, lang(b)ordsmiddag, højtlæsning 

 Bogcafe: Historien om Danmark del I 

 Bogcafe: Historien om Danmark del II 

 Bogcaféer (23) 

 Bogcaféer hvor personalet præsenterer bøger 

 Bogklubber (2) 

 Bogoplæg før filmfremvisning 

 Bogpræsentationer 

 Bogpræsentationer (yndlingslæsning) 

 Bogreception 

 Bogsnak i naturen 

 Bogåbner (2) 

 Book en bibliotekar 

 Booktalks (29) 

 Borgernes input 

 Bustur til Bogforum 

 De tidsrejsende litteræres klub 

 DR Romanklub 

 En lang række bogcaféer 

 Eventyrbogbus 

 Familielæseklub 

 Fantasyfestival 

 Filmatiserede bøger 

 Filmforevisning : "Læs bogen - se filmen" 

 Foredrag 

 Foredrag om sæsonens bøger 

 Forfatterarrangementer 

 Forfatterbesøg med opfølgende læseklubber 

 Forfatterforedrag (7) 

 Forfattermøder 

 Forfatternes forhal samarbejde 

 Forfatterværksted 

 Formidling (2) 
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 Formidling af genrer,  noveller og digte 

 Fortælleaftener 

 Fortællecafe 

 Fortællersalon 

 Fælleslæsning 

 Genreforedrag 

 Genrepræsentation 

 Gladiator: læsesession 

 Godnatlæsning for voksne 

 Grønlandsk litteratur 

 Guided fælleslæsning 

 Guidet fælleslæsning (5) 

 Guidet læsning sammen med hhv udsatte borgere og hhv i kirken 

 Halsnæs Bogfest  

 Harry Potter 

 Herlufsholm Fantasy Bogmesse, 

 Højtlæsning (8) 

 Højtlæsning i forbindelse med højtider 

 Inspirationsaften for læsekredse (2) 

 Inspirationsarrangementer 

 Introduktion til læsekredse 

 Kaffe - kage - og  –  klassiker 

 Kaffe & historier 

 Karen Blixen 

 Kend dine klassikere 

 Kulturcafeer 

 Leif Davidsen  

 Littera-gå-tur 

 Litteratur lige ud ad landevejen 

 Litteratur på farten 

 Litteratur på farten i den lokale sejlklub 

 Litteraturbingo 

 Litteraturcafé (2) 

 Litteraturfestival 

 Litteraturfestival (en gang årligt) 

 Litteraturforedrag 

 litteraturformidlerens input 

 Litteraturformidling 

 Litteraturkredse 

 Litteraturquiz (4) 

 Litteratursalon: nye danske slægtsromaner. 

 Litterære vandringer (2) 

 Lokal bagedyst-vinder og Proust 

 Lyrikcafe 

 Lyrikforedrag 

 Lyttesaloner 

 Læsehund 
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 Læseklubaftener 

 Læseklubber (2) 

 Læseklubber - understøttelse af brugerdrevne læseklubber samt biblioteksdrevne læseklubber med formidling 

af metoder mhp. efterfølgende at gøre læseklubben selvkørende 

 Læsekredsaften for voksne 

 Læsekredsarbejde 

 Læsekredse (4) 

 Læsekredse arrangeret af biblioteket 

 Læsekredsopstart (3) 

 Maleri og bøger 

 Mich Vraa 

 Moderne slægtsromaner 

 Morgengry oplæsning i hele kommunen i samarbejde med pædagogseminariet 

 Morten Sabroe  

 Møde med forfattere, oversættere 

 Møde med læsekredse 

 Novelleklub med guidet fælleslæsning 

 Novelleworkshop 

 Oplæsning (4) 

 Oplæsningsarrangementer 

 Opstart af læsekredse 

 Orange Scene (foredrag af bibliotekets personale) 

 Orientering om læsekredse 

 Peter Øvig  

 Poesiarr 

 Poetryslam 

 Præsentation af nye bøger (bø/vo) 

 På små ben (kulturformidling) 

 Readathon 

 Romanklubber (2) 

 Romansnak 

 Skolebesøg 

 Skrivelounge 

 Skriveværksted 

 Sommerbogen 2017 

 Start læseklub 

 Stillelæsning 

 Større formidlingsaktiviteter med fokus på den meget personlige og engagerede formidling. 

 Sæsonens bøger (2) 

 Søg og du skal finde  x2 

 Tekster på vej 

 Tema-læseklubber 

 Udstillinger (2) 

 Ulvetime m højtlæsning 

 Vandretur med forfattere 

 Vinterbogscafé 

 Årets nye bøger arrangement (5) 
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16.3. Litteraturformidling,  børn  

 14 booktalks for børn 

 Biblioteksorienteringer (2) 

 Booktalks for  børn (3) 

 Booktalks for  børn og  unge på biblioteket 

 Booktalks for  skoleklasser (2) 

 booktalks for skoleklasser ved sommerbogen 

 Booktalks for  skoler (4) 

 Fantasyfestival 

 Højtlæsning for de små 

 Projekt på én  skole med booktalk, depot og anmeldelser 

 Præsentation af nye bøger (bø/vo) 

 Sprogfitness i samarbejde med pædagogseminariet 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

        

       

      

      

      

      

      

       

      

  

 
    

      

       

       

      

17. Lagde biblioteket hus til klubber, caféer eller lignende? (angiv antal – hvis ingen, skriv 0)

Minimum, 

antal 

Maksimum, 

antal 

Gennemsnit 

antal 

Respondenter 

antal 

Anmelderklub - Initieret af biblioteket 0,00 8,00 0,15 97 

Biblioteksklub - Initieret af biblioteket 0,00 7,00 0,47 97 

Børnehaveklub - Initieret af biblioteket 0,00 3,00 0,09 97 

Fagbogsklub - Initieret af biblioteket 0,00 2,00 0,10 97 

Kodning/programmeringsklub - Initieret af biblioteket 0,00 53,00 0,81 97 

Læseklub - Initieret af biblioteket 0,00 120,00 8,38 97 

Læseklub - Initieret af biblioteket 0,00 50,00 2,37 97 

Lytteklub/musik-klub - Initieret af biblioteket 0,00 14,00 1,12 97 

Makerspace - Initieret af biblioteket 0,00 50,00 1,34 97 

Skriveværksted (fx forfatterværksted) - Initieret af 

biblioteket 

0,00 24,00 1,28 97 

Sprogcafe - Initieret af biblioteket 0,00 208,00 3,14 97 

Strikkeklub - Initieret af biblioteket 0,00 36,00 2,45 97 

Studiekreds - Initieret af biblioteket 0,00 11,00 0,31 97 

Andre - Initieret af biblioteket, antal klubber mv. 0,00 43,00 1,58 97 

17.1. Lagde biblioteket hus til klubber, caféer eller lignende? Hvis andre, angiv da hvilke:  
 

 "The Economist" 

 Advokatvagt 

 Aliance Francaise 

 Ammecafé 

 Ammeklub 

 Arkitekturforløb for børn 

 Babycafé faciliteret af sundhedsplejen 
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 Beboermøder 

 Biblioteket huser hver dag i snit 8 foreninger som benytter lokaler. Alt fra Ældresagen til antenneforeninger 

 Bibliotekets Venner  - tre afdelinger 

 Bogklub for gode børnelæsere (4. kl.) 

 Bookeaters 

 Brætspil v rollespilsforeninger i Slagelse og Korsør 

 Brætspilscaféer (3) 

 Børneklubber (5) 

 Børnepanel 

 Café (2) 

 Coding Pirates (3) 

 Cykelklubarrangement 

 Dagplejertræf 

 Den venlige café: IT-café for tosprogede 

 DR Romanklub 

 Eksperimentarium for børn 

 En enkelt lektiecafe 

 Familielæsekredse 

 filmklub 

 Foreningsmøder 

 Fotoklub (2) 

 Fransk samtalegruppe 

 Fredagscaféer (2) 

 Fædreklub 

 Fællesspisning 

 Gamerklub 

 Guidet fælleslæsning (2) 

 Historieklub 

 Hjælp til nydansker netværk 

 Hækleklub 

 Høreforeningen 

 Håndarbejdscaféer 

 IT- Cafe fra Ældresagen 

 IT-café (6) 

 Klub for  unge 

 Kodeklub i samarbejde med Kodefidusen Holbæk 

 Kortklib 

 Kreacafe 

 Kreacafe voksne 

 Krea-værksteder 

 Krimiklub 

 Kræftens bekæmpelse 

 Kulturgruppe 

 Kunstgruppen, der varetager udstillinger i cafeen 

 Kvindeklub fra flygtningecenter 

 Legeklub for småbørn 

 Legestuer 
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 Lektiecafé (6) 

 Lektiecafe m. frivillige 

 Lektiecafe v Ungdommens Røde Kors 

 Lektiehjælpere 

 Litteraturklubber 

 Lystfiskere 

 Lytteklub 

 læseklub i et røde kors netværkshus 

 Læseklubber (4) 

 Læsekreds (3) 

 Læsekreds for kvinder med anden etnisk baggrund 

 Magic the Dragon kortspillere 

 Malerdamer 

 Mange forældremøder holdes på biblioteket både i 2017 2018 

 Minecraft Klub (2) 

 Mødested for grupper 

 Mødregruppe (2) 

 Månedens frivilligforening 

 Natteravnene –  Tappernøje holdt (og holder stadig) møder på biblioteket 

 Novelleklub 

 Nørdeniravana (Spille-klub for større børn) 

 Nørklecafé 

 Ordblindecafe 

 Patchworkcafé 

 Pensionistklub 

 Poesiklub 

 Pokémon klub 

 Quilteklubber 

 Røde Kors Sprogcafe 

 Samtalegrupper 

 Samtalesaloner i samarbejde med Holbæk Samtalesaloner 

 Sang 

 Skriveriet 

 Skriveværksted 

 Slægsforskning 

 Spilleklub for børn/unge 

 Spilleklubber 

 Sprogcaféer (5) 

 Strikkeklubber (6) 

 Studiekredse (3) 

 Tappernøjes Akuthjælpere holdt (og holder stadig) møder på biblioteket 

 Tilflyttegruppe. 

 Tirsdags café 

 Tirsdags- og Torsdagstræf (kun for mænd) 

 Turismens venner 

 Ukulelespil 

 Undervisning  af Folkeoplysningsforbund 
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 Ung Skriveklub 

 Venligboerne Tappernøje holdt cafe-møder hver mandag på biblioteket. 

 Videnscafé - integration 

 Ældrebanko 

 Ældresagen (2) 

 Ældresagens IT-cafe 

 Åben familierådgivning 



DIGITAL DANNELSE  OG IT-HJÆLP  
 

NØGLETAL  

 

I 62,9 % af kommunerne blev der 

afholdt  kursus i informationssøgning 

på bibliotekerne.  
 

59,8 % deltog i samarbejdet om Den 

fællesoffentlige  

digitaliseringsstrategi  ved at tilbyde 

hjælp til mindre IT -parate 

virksomheder.  
 

Informationssøgning er blandt bibliotekarernes spidskompetencer, og det som flest biblioteker afholder kursus i, 

når de udbyder IT-kurser. I 2017 blev der afholdt kursus i informationssøgning på bibliotekerne i 62,9 % af 

kommunerne.  Derudover var det især kurser i bibliotekets egne digitale tilbud (60,8 %), der var på bibliotekernes 

digitale dagsorden i løbet af 2017.   

 

Derudover var der mange af de adspurgte, der svarede, at bibliotekerne tilbyder hjælp til mindre IT-parate 

virksomheder. Hjælp til mindre IT-parate virksomheder  er et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og Slots- og  

Kulturstyrelsen om Den fællesoffentlige digitaliserings-strategi. I 2017 var det i 59,8 % af kommunerne muligt for 

mindre virksomheder at gå på biblioteket og få hjælp til at indberette oplysninger digitalt til det offentlige.  

 

 
 

   

    

    

    

 

18. Har biblioteket i 2017 afholdt kurser i offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk,

NemID, digital post m.m)?

Respondenter Procent 

Ja 43 44,3 % 

Nej 54 55,7 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 
 

   

    

    

    

18. Har biblioteket i 2017 afholdt kurser i generel it-anvendelse (fx office-pakken,

internettet, email, billedbehandling)?

Respondenter Procent 

Ja 40 41,3 % 

Nej 57 58,7 % 

I alt 97 100,0 % 
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http:borger.dk


 

 
 

   

    

    

    

18. Har biblioteket i 2017 afholdt kurser i brug af sociale medier mv. (FX Facebook, Twitter, 

Instagram)? 

Respondenter Procent 

Ja 33 34,0 % 

Nej 64 66,0 % 

I alt 97 100,0 % 

 

  

 
 

   

    

    

    

 

18. Har biblioteket i 2017 afholdt kurser i brug af digitalt udstyr (som smartphones og 

tablets)? 

Respondenter Procent 

Ja 48 49,5 % 

Nej 49 51,5 % 

I alt 97 100,0 % 

  

   

    

    

    

8. Har biblioteket i 2017 afholdt kurser i informationssøgning? 

Respondenter Procent 

Ja 61 62,9 % 

Nej 36 37,1 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 
 

   

    

    

    

18. Har biblioteket i 2017 afholdt kurser i IT-sikkerhed? 

Respondenter Procent 

Ja 46 47,4 % 

Nej 51 52,6 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 
 

   

    

    

    

18. Har biblioteket i 2017 afholdt kurser i bibliotekets digitale tilbud? 

Respondenter Procent 

Ja 59 60,8 % 

Nej 38 39,2 % 

I alt 97 100,0 % 

 

1



 
 

   

    

    

    

19. Tilbød biblioteket it-vejledning i åbne it-caféer? 

Respondenter Procent 

Ja 73 75,3 % 

Nej 24 24,7 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 

 

 

BIBLIOTEKSBAROMETER FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2017 | DIGITAL DANNELSE OG IT

HJÆLP 

42 



 

 
 

   

    

    

    

20. Har biblioteket i 2017 tilbudt hjælp til mindre IT-parate virksomheder (samarbejde med 

Erhvervsstyrelsen om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi)? 

Respondenter Procent 

Ja 58 59,8 %
 

Nej 39 40,2 %
 

I alt	 97 100,0 % 

 

20.1. Har biblioteket i 2017 tilbudt hjælp til mindre IT-parate virksomheder (samarbejde  

med Erhvervsstyrelsen om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi)? Hvis ja, angiv da 

hvordan/hvor  

 	 Brugerne har  haft mulighed for at afholde møder med personale, der har vejledt dem i støtte af telefonisk 

support med Erhvervsstyrelsen og Nets  

 	 De har fået hjælp ved henvendelse.  

 	 Fast tilbud  

 	 Hjælp & rådgivning  

 	 Hjælp med nemid til mindre private virksomheder  

	  Hjælp og assistance til Nem-ID, Virk.dk samt andre off. tjenester  

 	 Hjælp til digitalpost, NemId mv.  

 	 Hjælp til diverse indberetninger  

 	 Hjælp til Medarbejdersignatur i Bibliotekerne  

 	 Hjælp til Nemid  

 	 Hjælp til oprettelse af digitale postkasser/erhvervssignatur  

 	 Hjælp til selvbetjening på virk.dk  

 	 hjælp ved fysisk fremmøde i Farum og Værløse  

 	 Hot-linie, personlig hjælp  

	  I bibliotekets  åbningstid  

	  Individuel rådgivning på Holbæk Bibliotek  

 	 Individuel vejledning på biblioteket  

 	 Individuelle forløb  

	  Ja - individuel hjælp på biblioteket  

 	 Ja, ved konkrete henvendelser  

	  Ja, via hjemmeside  

	  Løbende stillet kompetencer til rådighed  

 	 Oplæg om procedurer, Book-en-tid til hjælp  

 	 Personlig vejledning på biblioteket.  

 	 Personligt fremmøde på Biblioteket  

 	 På bibliotekerne  

	  På biblioteket  

 	 På biblioteket - "hjælp med  NemID"  

 	 På biblioteket/via mail/telefon v/ 2 dedikerede medarbejdere  

 	 På konkret forespørgsel og som emne i åben it-café: Den digitale time  

 	 Som et stående tilbud  

 	 Telefonhjælp  

 	 Telefonisk betjening og ved borgerhenvendelse. De har bl.a. drejet sig om anvendelse af digitale løsninger  
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	 Tidsbestilling på samtlige af kommunens biblioteker, hvor borgerne kunne bestille nemid

medarbejdersignatur. Ydermere har Fuglebjerg Udviklingshus løbende tilbudt hjælp til de små virksomheder, 

der ligger på 1. sal i huset. 

	 Tilbud om at komme på biblioteket for at få hjælp til oprettelse af digital postkasse 

	 Tilbud via Bibliotekets hjemmeside og flyers mm. 14 virksomheder/foreninger blev hjulpet i 2017 på 

biblioteket. 

	 Tilbuddet er ikke anvendt i 2017 

	 Tilbudt hjælp til oprettelse af medarbejdersignatur, digital post mm ved personlig henvendelse på biblioteket 

	 Tilbyder personlig hjælp 

	 Typisk opstartshjælp som foregik på bibliotekerne 

	 Ved henvendelse på biblioteket 

	 Ved henvendelse, konkrete aftale m. erfarne medarbejdere 

	 Ved henvendelse. En medarbejder har kompetencen. 

	 Ved konkrete forespørgsler 

	 Ved personligt fremmøde på biblioteket 

	 Vejleder ansat 

	 Vejledning efter aftale 

	 Vi har haft tilbud om at mindre virksomheder kan henvende sig og vi giver individuel hjælp, eksempelvis 

udstedelse af digital signatur, oprettelse af CVR.nr 

	 Via "Bestil en bibliotekar" 

	 Via hjemmesiden 

	 Via Højbjerg Bibliotek kan man få rådgivning på hjemmesiden eller pr telefon. 

	 Virksamtaler (vejledning i fx NemID) 

	 Åben rådgivning v/tovholder 

	 Åbent tilbud 
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LÆSNING, SPROGUDVIKLING  OG LÆSELYST
  
 

NØGLETAL  

83,7 % af folkebibliotekerne 

arbejdede med sprogstimulering i 

2017. 
 
 

94,8 % af folkebibliotekerne 

arbejdede med at styrke børns 
 
læselyst i 2017. 
 
 

82,5 %  af folkebibliotekerne 

samarbejdede med skolerne. 
 
  

Børn er en vigtig målgruppe for landets  folkebiblioteker,  og de seneste år har den tidlige stimulering af børns sprog  

været i fokus. Igennem en række tilbud og aktiviteter arbejder mange biblioteker med sprogstimulering. 53,3 % af 

landets folkebiblioteker har sprogstimulering som en fast aktivitet og endnu flere arbejder med sprogstimulering  

igennem konkrete projekter, hvorimod 16,3% af alle adspurgte biblioteker svarede at biblioteket ikke arbejdede 

med området. Der er ofte relevante samarbejdspartnere inddraget i bibliotekernes arbejde med sprogstimulering og  

blandt de adspurgte svarede 63  % af bibliotekerne,  at pædagoger blev inddraget i det  arbejde. 62 % inddrog øvrige  

samarbejdspartnere, heriblandt talepædagoger, den kommunale sundhedspleje og dagplejere og dagsinstitutioner.  

 

Børn og unges lyst til at læse er i fokus på landets folkebiblioteker,  og i 2017 arbejdede 94,8 % af folkebibliotekerne 

med at styrke børn og  unges læselyst enten som fast aktivitet eller som projekt. Størstedelen af folkebibliotekerne, 

58,8  %, arbejdede i 2017 med læselyst  som fast aktivitet  og 38,1 % arbejdede med læselyst igennem projekter. Til  at  

styrke læselysten blandt børn og  unge benyttede folkebibliotekerne flere midler, aktiviteter og platforme. Over  

halvdelen (53,6  %) benyttede digitale  børnematerialer fra eReolen Go i arbejdet med at styrke læselyst,  og 55,7  % 

benyttede det online børnefællesskab Biblo. Derudover benyttede folkebibliotekerne en lang  række aktiviteter i 

styrkelsen af børns læselyst  heriblandt guidet fælleslæsning, læsegrupper, booktalks, konkurrencer, 

forfatterarrangementer, sprogfitness og litterære makerspaces.  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

   

21. Har biblioteket i 2017 arbejdet med sprogstimulering? Sæt gerne flere krydser 

Respondenter Procent 

Som fast aktivitet 49 53,3 % 

Som projekt 55 59,8 % 

Børnenes forældre blev inddraget 35 38,0 % 

Pædagoger blev inddraget 58 63,0 % 

Hvilke samarbejdspartnere? 57 62,0 % 

Nej, biblioteket har ikke arbejdet med sprogstimulering i 2017 15 16,3 % 

I alt 92 

21. Har biblioteket i 2017 arbejdet med sprogstimulering? Hvilke samarbejdspartnere?:  

  2-sprogskonsulent  

  Andre biblioteker (4)  

  Boligselskab  

  Boligsocialindsats  

  Børn og Læring  

  Børnehaver (11)  
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  Børnehuse  

  Børneinstitutioner (2)  

  CB Aalborg  

  Center for Børn og Læring  

  Daginstitutioner (7)  

  Dagpleje  

  Dagplejen  

  Dagplejere (5)  

  Dagtilbud (6)  

  Den A.P.Møllerske Støttefond  

  Div. institutioner  

  Folkeskoler  

  Forfattere  

  Forvaltning  

  Forældre  

  Friskoler  

  Frivillige (3)  

  Glostrup Skole  

  Kommunale institutioner (2)  

  Kommunens læsevejleder  

  Kultur og Fritid  

  Kulturskole  

  Ledere + medarbejdere  

  Legestuegrupper  

  Logopæder  

  Læsekonsulent  

  Musikskole (2)  

  Nordjyske Biblioteker  

  PPR  

  Produktionsskolen  

  Pædagoger  

  Pædagogseminaret  

  Pædagogstuderende (2)  

  Samarbejde med kulturforvaltning,  billedskole og skoler om Den børnekulturelle rygsæk  

  SFO  

  Skoler (7)  

  Sprogkonsulenter (2)  

  Sproglærere  

  Sprogpædagoger (3)  

  SSkolerne  

  Støttekorpset  for daginstitutioner  

  Sundhedsplejersker / Sundhedsplejen (11)  

  Sundhedstjenesten  

  Tale- og hørepædagog  

  Talepædagoger (2)  

  Tryg Fondens Børneforskningscenter  

  UC Syd (2)  
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  Udviklingskonsulent daginstitutionsområdet  

  Udviklingskonsulent skoleområdet  

  VIA pædagogseminarium  

  Vuggestuer  

  
 

   

    

    

    

    

    

     

    

   

22. Har biblioteket i 2017 arbejdet med at styrke børns/unges læselyst? (markér hvordan) 

Respondenter Procent 

I samarbejde med skolen 80 82,5 % 

Som fast aktivitet 57 58,8 % 

Som projekt 37 38,1 % 

eReolen Go blev brugt 52 53,6 % 

Biblo blev brugt 54 55,7 % 

Andre måder? (angiv hvordan) 35 36,1 % 

Nej 5 5,2 % 

I alt	 97 

22. Har biblioteket i  2017 arbejdet med at styrke børns/unges  læselyst? (markér hvordan) 

Andre måder? (angiv hvordan):  
 

 	 Alle daginstitutioner har arbejdet sammen med en kunster om at lave bænke til bymidten - motiverne fra 

udvalgte danske billedbøger  

 	 Anmeldergrupper, booktalks  9.kl. / 3. kl.  

 	 Anmelderklub  

 	 Biblioteksorientering  

 	 Bibzoom  

 	 Bogfest  

 	 Bogklubber  

 	 Bogudgivelse med 0-klasser  

 	 Book dating  

 	 Booktalk for PLC medarbejdere  

 	 Booktalks (4)  

 	 Booktalks for  skoleklasser  

 	 Booktalks for  unge  

 	 Brug af biblioteksrummet  

 	 Børnekulturfestival  

 	 Børnelæseklub  

	  Crealab digitale programeringsvejledning  

 	 Ferieposer  

 	 Forfatterbesøg med aktivitet  

 	 Forfatterbesøg på skoler  

 	 Forfatterværksted  

 	 Gennem skolebiblioteksnetværk og skoleforvaltningen  

 	 Hay Festival  

 	 Interaktivt gulv  

 	 Klassefighten - læsekonkurrence  
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 	 Kulturrygsæk  

 	 Legende tilgang til litteraturformidling  

 	 Litterære makerspaces  

 	 Læsehunde (2)  

	  Læsekampagnen Bolsjelæsning  

	  Læseklub  

	  Novellekonkurrence  

 	 Opstart men ej implementeret  

 	 Ordet i Norden.  

	  Sprogfitness  

 	 Samarbejdspartner  -Læsehund  

	  Smart Parat Svar (4)  

 	 Sommerbogen (3)  

 	 Sommerlæsekampagne  

 	 Sprogfitness  

	  Stort læseprojekt: Læsningen er løs, projektet inddrager alle kommunens folkeskoler  

 	 Vi har lavet en strategi for  børneformidling, der bærer  underoverskriften ?Litteratur og læsning ? hver dag?,  

hvor vi arbejder med børneformidling målrettet det lille barn (0-6 år),  det store barn (6-14 år) og børns voksne. 

Her indtænkes både tilbud for 1) Grundskolen: Folkeskole og privatskole, 2) Dagtilbud ? med fokus på  

institutionerne, 3) Sprogstimulering, 4) Litteratur for børn, 5) Tidens tweens og 6) Rummet i udvikling. Af 

initiativer herunder, kan nævnes følgende  eksempler ud af mange:  Sprogfitness, www.herningbib.dk/forboern 

- målrettet børns forældre, Guidet fælleslæsning/læsegrupper med forskellige emner ? fx fantasy, Projekt 

SprogStavLæs ?  greb til læselyst, Booktalks målrettet skoler, Læsedyst for familier og ?septemberbogen?, 

inklusiv læsekampagnen #barnafbøger med lokale inspiratorer.  

 	 YA læseklub for børn og  unge  
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SAMARBEJDER MED DAGINSTITUTIONER
   

NØGLETAL 

72,2 % af folkebibliotekerne havde i 

2017 børnehavebiblioteker og 

depoter i dagsinstitutioner 

75,3 % af folkebibliotekerne afholdt 

særlige arrangementer for 

daginstitutionerne 

Folkebibliotekerne har tradition for at samarbejde med daginstitutionerne i kommunerne, og i 2017 havde 43,3 % 

af bibliotekerne en strategi for samarbejdet med daginstitutioner. Bibliotekerne samarbejder særligt med 

dagsinstitutionerne i forbindelse med sprogstimulering, som det fremgår af afsnittet om Læsning, sprogudvikling 

og læselyst. 

Bibliotekerne tilbød en række ydelser til dagtilbuddene i 2017, blandt andet havde 72,2 % af landets 

folkebiblioteker depoter og børnehavebiblioteker, og over halvdelen arbejdede aktivt med at udbringe materialer til 

daginstitutionerne. 75,3 % af folkebibliotekerne afholdt særlige arrangementer for daginstitutionerne, heriblandt 

filmfremvisninger, teaterarrangementer, sproglege, højtlæsning, sangaktiviteter og meget andet. 

23. Havde biblioteket i 2017 en strategi for samarbejdet med daginstitutioner? 

Respondenter Procent 

Ja 42 43,3 % 

Nej 55 56,7 % 

I alt 97 100,0 % 

24. Hvilke ydelser tilbød biblioteket i 2017 til daginstitutioner? 

Respondenter Procent 

Udbringning/afhentning af materialer 58 59,8 % 

Depoter/børnehavebiblioteker 70 72,2 % 

Særlige arrangementer 73 75,3 % 

Andre (angiv hvilke ydelser) 35 36,1 % 

Ingen 3 3,1 % 

I alt 97 

24. Hvilke ydelser tilbød biblioteket i 2017 til daginstitutioner?  
Andre (angiv  hvilke ydelser):  

 

  "lukkede" teaterforestillinger  

  (Sprog)kufferter  

  Arrangementer i samarbejde med kulturforvaltning, billedskole og skoler om den børnekulturelle rygsæk  
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	 Bagsædehistorier (DMB) 

	 Bamsedag 

	 Besøg 

	 Biblioteksbesøg m sproglege 

	 Bibliotekstilbud med blandet indhold 

	 Biblo/forskn.døgn aktivitetskasse 

	 Billedbogskanon 

	 Book en bogbus 

	 Bookinger med Det Mobile Bibliotek 

	 Børnebiffen 

	 Børnhavebio 

	 Daginstitutionsbesøg / Faste kulturaktiviteter 

	 De små synger og taler 

	 Deltagelse på forældremøder mhp. anbefaling af bøger til stimulering af sprogstimulering og læselyst 

	 Dialogisk læsning 

	 Film for daginstitutioner 

	 Filmfremvisninger (Filmstriben) 

	 Forskningens Døgn 

	 Førskolekatalog målrettet institutioner 

	 Førskolekodning 

	 Højtlæsning (2) 

	 Højtlæsning med fokusord 

	 Kreativt værksted 

	 Kulturpakker med aktiviteter i samarbejde med Arken 

	 Kultursti 

	 Legeudstilling Cirkeline/ Åbne et litterært univers 

	 Litterære makerspaces 

	 Læringsaktiviteter 

	 Læseleg 

	 Lån mange ex af en bestemt bog som I skal arbejde med - lad barnet låne den med hjem 

	 Mulighed for ekstra hjælp ved besøg 

	 Musikalsk legestue (2) 

	 Oplæg for forældre 

	 pakning af emnekasser 

	 Pludrebus 

	 Pop-up bibliotek 

	 Receptioner i forbindelse med åbning af legeudstillinger 

	 Slaraffen 

	 Sprogfitness 

	 Sprogstimulering 

	 Sprogtrold 

	 Teater 

	 Teater og sprogstimulerende eventyrtimer. Faste gennem hele året som en del af et kommunalt projekt 

"sproggaven". 

	 Udstillingsplads til daginstitutioner og dagplejere 

	 Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste 

	 Årlig kulturdag for alle dagtilbud 
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SAMARBEJDE MELLEM BIBLIOTEKET OG SKOLER OG 

UDDANNELSESINSTITUTIONER  

NØGLETAL 

75,3 % af de adspurgte biblioteker 


samarbejdede i 2017 med
 

folkeskoler i forbindelse med Åben 


skole.
 

83,5 % af bibliotekerne havde i 2017 


tilbud omkring litteratur og læsning 


til folkeskolerne.
 

Folkebibliotekerne har en række tilbud til folkeskoler, som kan være med til at understøtte Åben skole

samarbejdet. For eksempel havde 83,5 % af de adspurgte biblioteker tilbud omkring litteratur og læsning til 

folkeskolerne, og mange havde derudover tilbud omkring kildekritik, digital dannelse og makerspace-aktiviteter. 

Folkebibliotekerne samarbejder ofte med skolerne, og 75,3 % af de adspurgte biblioteker samarbejdede i 2017 med 

folkeskoler i forbindelse med Åben skole. 

Folkebibliotekerne samarbejder også i mindre omfang med ungdoms-uddannelsesinstitutioner, En tredjedel af 

bibliotekerne havde i 2017 et fast samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner. Bibliotekerne tilbyder blandt 

andet undervisning i informationssøgning, kildekritik, biblioteksorientering og andre undervisningstilbud. 

25. Havde biblioteket i 2017 en strategi for samarbejdet med skoler og 

uddannelsesinstitutioner? 

Respondenter Procent 

Ja, som fast aktivitet 61 62,9 % 

Ja, som projekt 28 28,9 % 

Nej 24 24,7 % 

I alt 97 

  
 

   

    

    

    

   

26. Har biblioteket i 2017 samarbejdet med folkeskoler i forbindelse med Åben Skole? 

Respondenter Procent 

Ja, som fast aktivitet 57 58,8 % 

Ja, som projekt 26 26,8 % 

Nej 24 24,7 % 

I alt 97 
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27. Havde biblioteket tilbud til skolerne i kildekritik? 

Respondenter Procent 

Ja 66 68,0 % 

Nej 31 32,0 % 

I alt 97 100,0 % 

   
 

   

    

    

    

27. Havde biblioteket tilbud til skolerne i digital dannelse? 

Respondenter Procent 

Ja 56 57,7 % 

Nej 41 42,3 % 

I alt 97 100,0 % 

 

   
 

   

    

    

    

27. Havde biblioteket tilbud til skolerne omkring litteratur og læsning? 

Respondenter Procent 

Ja 81 83,5 % 

Nej 16 16,5 % 

I alt 97 100,0 % 

 

   

 

   

    

    

    

27. Havde biblioteket tilbud til skolerne i makerspace-aktiviteter, fx 3D-print, 

programmering og kreative produktioner? 

Respondenter Procent 

Ja 27 27,8 % 

Nej 70 72,2 % 

I alt 97 100,0 % 

 

  

  
 

   

    

    

    

27. Havde biblioteket andre tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole 

eller understøttende undervisning? 

Respondenter Procent 

Ja 40 41,2 % 

Nej 57 58,8 % 

I alt	 97 100,0 % 

 

Hvis ja, skriv hvilke:  

 	 “Demokrati og frihedsrettigheder”  

 	 14 3. klasser til biblioteksorientering i forbindelse med bolsjelæsning  

 	 35 besøg af folkeskoleklasser for at inspiration til videre læsning  

 	 3D-print grip  

 	 Aktivt medborgerskab  

 	 Alle 400 elever fra den nærliggende folkeskole (0.-3. kl.) får biblioteksbetjening på Morsø Folkebibliotek. PLC 

(materialeudlån) er nedlagt på skolen  
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 	 Almindeligt biblioteksbrug, kultur, film, iværksætteri  

 	 Balletforestilling, teater for unge  

 	 Biblioteksorientering (4)  

 	 Bogvogterkursus  

 	 Bogåbner,  

 	 Booktrailer forløb  

 	 Brætspil som  samarbejdsøvelse  

 	 Camps til fagligt svage og stærke elever,  

 	 Danmarkskanon.  

 	 Dansk, sprog,  bevægelse, IOT&medier, kommunikation  

	  Databasesøgning  

 	 Demokratibane  

 	 Demokratisk dannelse  

 	 Design-proceser (kreativ værksteder)  

 	 Dyr under lup  

 	 Eksamensforberedelse  

	  Emnekasser  

 	 En række andre beskrevet i et katalog i samarbejde med PLC  

	  eReolen GO kampagner  

	  EreolenGO!  

 	 Film  

	  Filmskole forløb  

	  Forfatterforedrag  

	  Forfattermøder  

 	 Forskningens Døgn (4)  

 	 Fortællerteknik  

 	 Generel biblioteksorientering på skoler med integrerede biblioteker  

 	 Historie  

 	 Historieløb hvor eleverne bruger en dag i en anden tid, fx i oktober 1943, og gennemlevede Jødernes flugt til 

Sverige. Et samarbejde mellem arkiv, museum, ungdomsskolen og biblioteket, samt frivillige  

	  Informationssøgning (2)  

 	 Informationssøgning til skoleopgaver  

 	 Informationssøgning, Reformationen (Skolekatalog)  

	  Juleklip, Stenlille skole  

 	 Kildekritik  

 	 Kursus i IMovie for mellemtrinnet  

 	 Litteratur quiz  

	  Litteraturen møder Minecraft  

 	 Naturvideskabsfestivalen  

 	 Oplevelsesøkonomi-undervisningssamarbejde med HTX  

 	 Oplæsning og  fernisering af "venskabsdigte" 108 bø og vo.  

 	 Samarbejde med Museum Østjylland om juleferieudstilling  

 	 Samarbejde mellem PLC og Biblioteket, der har givet multimedie-, lærings- og formidlingskompetence til både 

elever og personale  

 	 Science i Albertslund: Videnskabsfolk med biblioteksrummet som arbejdsplads og besøg af skoleklasser.  

 	 Smart Parat Svar (4)  

 	 Sommerbogen  
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  Sprogfitness  

  Søg Smart  

  Tema:gyserhistorier  

  Tilbud under "Vores by, Vores løsninger"  

  Undervisning  i borger.dk/nemid  

  Unge og demokrati  

  Vild med film  

  VR  

  Workshops på skolerne  

  Aarhusianer  

 

  

   
 

   

    

    

    

    

    

    

    

   

28. Havde biblioteket i 2017 samarbejde om biblioteksbetjening af folkeskoler? 

(I fald, markér i hvilken forbindelse): 

Respondenter Procent 

Læringssammenhænge 57 58,8 % 

Arrangementer 54 55,7 % 

Projekter 39 40,2 % 

Udvikling af nye tilbud 31 32,0 % 

Samarbejde om IT-systemer/IT-infrastruktur 62 63,9 % 

Materialesamling 43 44,3 % 

Nej 5 5,2 % 

I alt 97 

  
 

   

    

    

    

    

    

    

   

29. Havde biblioteket i 2017 samarbejde med ungdomsuddannelses-institutioner? 

Respondenter Procent 

Ja, som fast aktivitet 32 33,0 % 

Ja, som projekt 20 20,6 % 

Ja, om biblioteksbetjening 38 39,2 % 

Ja, betjeningsoverenskomst 21 21,6 % 

Andet 15 15,5 % 

Nej 21 21,6 % 

I alt 97 

29. Havde biblioteket i 2017  samarbejde med ungdomsuddannelses-institutioner?  Andet:  

  Biblioteks-IT  

  Biblioteksorientering  

  Drift af Cicero for skoler og  gymnasie  

  Informationssøgning  

  Kildekritik  

  Samarbejde med Campus  

  Spil Dansk, Campus 10  

  STU  

  Uddannelse i Informationssøgning og  kildekritik  
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 	 Udvikling af nye tilbud (lit lab)  

 	 Undervisningstilbud  

 	 Unge Center  

 	 Vejledningsdage  

	  Åben ungdomsuddannelse.  

 	 Ålestokgården åbnede en Café på biblioteket som et socioøkonomisk samarbejde, hvor deres elever passer 

caféen og får kendskab til det at drive virksomhed  
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BORGERINDDRAGELSE,  SAMSKABELSE OG FRIVILLIGE
  

NØGLETAL 

88,7 % af folkebibliotekerne 

arbejdede med borgerinddragelse. 

62,9 % af folkebibliotekerne 

arbejdede med samskabelse. 

79,4 % af folkebibliotekerne 

samarbejdede med frivillige. 

Langt de fleste folkebiblioteker har i løbet af 2017 arbejdet aktivt med borgerinddragelse og samskabelse. I 88,7 % 

af kommunerne har biblioteket arbejdet med borgerinddragelse, typisk i forbindelse med arrangementer, projekter 

og udvikling af nye tilbud. 62,9 % svarer, at de i 2017 har arbejdet med samskabelse. Der er stor variation i, 

hvordan bibliotekerne har arbejdet med samskabelse, men besvarelserne indikerer, at bibliotekerne har en bred 

kontaktflade og en stærk lokal forankring. 

79,4 % svarer desuden, at bibliotekerne har inddraget frivillige i årets løb. De frivillige har især hjulpet til i 

forbindelse med biblioteksarrangementer, IT-vejledning/IT-café og Coding Pirates. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

   

30. På hvilke måder har biblioteket i 2017 arbejdet med borgerinddragelse? 

I forbindelse med: 

Respondenter Procent 

Læringssammenhænge 28 28,9 % 

Arrangementer 63 64,9 % 

Projekter 41 42,3 % 

Udvikling af nye tilbud 34 35,1 % 

Andet 16 16,5 % 

Ingen (biblioteket har ikke arbejdet med borgerinddragelse) 11 11,3 % 

I alt 97 

30. På hvilke andre måder har biblioteket i 2017 arbejdet med borgerinddragelse?  

  Borgermøder/Tænketank  

  Bruger undersøgelse  

  Brugergruppe til biblioteke  

  Brugerråd  

  Dialog og ideudvikling sammen emd bibliotekets brugerråd og frivillige  

  Har et brugerråd  

  Idéfabrikken, Coding Pirates og Makerspace  

  Ifm. med nyt bibliotek i Gellerup og mange flere aktiviteter  

  Indretning  

  Indretning studieområde  

  programmering af ombygning  

  samarbejde med foreninger  
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  Samarbejde om drift af filialer  

  Samskabelse  

  Vi har brugergrupper, der deltager i arrangementsplanlægning  

 
 

   

    

    

    

31. Har biblioteket i 2017 arbejdet med samskabelse? 

Respondenter Procent 

Ja 61 62,9 %
 

Nej 36 37,1 %
 

I alt	 97 100,0 % 

31.1. På hvilken måde har biblioteket i 2017 arbejdet  med samskabelse?  
 

 	 "Scenen er din"-arrangementer  

 	 Aktiviteter for ældre i samarbejde med plejecentre  

 	 Akvarelcafé  

	  Andre udstillinger  

	  Arrangement planlagt af frivillige (Folkets Bibliotek)  

 	 Arrangementer  

	  Arrangementer arrangeret i damarbejde med Oplysningsforbundene  

 	 Arrangementer sammen med Slægtsforskere/Lokalarkiver  

 	 Bibliotekets værdisæt  

 	 Biblioteksparken  

 	 Biblioteksvenner  

 	 Booktalks  

 	 Borger udbringer bogkasser på cykel  

 	 Business LF  

 	 Byhaver  

 	 Byudvikling  

 	 Deltager i KLs gruppe omkring samskabelse  

	  Derudover var der fokus på samskabelse internt med kolleger fra andre faggrupper  

 	 Designweek  

 	 Digital dannelse udviklet i samarbejde med daginstitutioner  

 	 Dyr under lup, partnerskab og produktion af bog, inddragelse ifm. det nye Gellerup bibliotek  

 	 Fejring af reformationen sammen med menighedsrådet  

 	 Flygtninge  

	  Forvaltninger / andre kommunale institutioner  

	  Forældregrupper  

 	 Fransk samtalegruppe.  

 	 Frivillige i arkiv, it og spilleklub  

 	 Frivillige ifm læsning med børn  

 	 Fælles faste arrangementer  

 	 Fællesskabsaften, Kulturfest  

 	 Fællesspisninger - hvor vi samarbejder med forskellige aktører, bl.a musikskolen og Grundtvig Højskole.  

 	 Gentofte Bibliotekernes samarbejde med borgere er en integreret del af hverdagen, og  finder sted i både 

uformelle og  mere formaliserede former.  Frivillige hjælper i arrangementsvirksomheden, borgere skaber selv 
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aktiviteter for andre borgere, og den løbende dialog med bibliotekernes brugere er af stor betydning for   

udviklingen af bibliotekerne  

 	 Grupper af brugere har udviklet og afholdt nye arrangementer. Brugergruppen har initieret aktiviteter for  

læsesvage  

 	 Gymnasiet ifm digital dannelse  

 	 Halsnæs Bogfest  

 	 Hamløs  

	  Havnens Dag  

 	 HeartBeats  

 	 Herning Bibliotekerne blev naturlig del af projekteringen af det nye fælles bibliotek på Lindbjergskolen, og har 

taget aktiv del i etablerings- og planlægningsprocessen byggende på samskabelse med først og fremmest 

skolen, men også lokalområdets aktører.   

	  Herning Bibliotekerne deltog i Erasmus+ projektet ”Our Democratic Europe” sammen med biblioteker fra 

Holland, Belgien og Polen. Projektet var målrettet unge alderen 14-19  år og havde til formål at udvikle og  

styrke unges demokratiske kompetencer, engagement og  involvering i demokratiske processer lokalt og  

internationalt. Projektet byggede både i program og indhold på samaskabelse mellem de unge på tværs af 

grænser og dialog og samarbejde med politikere og beslutningstagere,  som deltog aktivt i forløbet. Herudover 

byggede det på partnerskaber med skoler og uddannelsesinstitutioner i faciliteringen af læringsforløb.  

 	 Herning Bibliotekerne har både som CB og kommunalt folkebibliotek deltaget i flere projektet og  

produktionsfællesskaber byggende på tværkommunalt samarbejde, heriblandt projektledelse af 

Demokratistafetten under Europæisk Kulturby 2017 og Bibliotekernes Base Camp på Kulturmødet Mors 2017.  

 	 Herning Bibliotekerne har i egenskab af CB ledet, men også deltaget i det nationale biblioteksprojekt ”Open 

Library 2.0”  –  støttet af Slots- og Kulturstyrelsen - med fokus på udvikling af det åbne bibliotekstilbud med 

frivillighed, samskabelse og medborgerskab som omdrejningspunkter.  

 	 Herning Bibliotekerne var primus motor i modningsprojektet ”Litteratur hver dag” støttet af Slot- og  

Kulturstyrelsen –  hvor det lykkedes at etablere en bred kreds af litteturens aktører til en fælles  

udviklingsworkshop med henblik på samskabelse af fælles kampagneinitiativer til at styrkelse af danskernes 

læselyst og litteraturforbrug. Herunder forlag, forfattere, medier, biblioteker, anmeldere og distributører.  

 	 Hold Hjernen  Frisk i samarbejde med Musik og Billedskolen + Lokalhistorisk Arkiv + Museerne  

 	 I forbindelse cafe Danish - udvikling af sprog cafe, på tværs af kommunal organisation  

	  I forbindelse med arrangementer, tilbud etc.  

 	 I forbindelse med tilblivelsen af Borgernes Hus  

 	 I form af projekter som Åben Park i Svenstrup eller brugerdrevne aktiviteter på bibliotekerne  

 	 I projekt med unge  

 	 Inddragelse af borgere og frivillige ifm Uddannelse om samskabelse og projekter med samskabelse  

	  Integrationsdag med mere i samarbejde med mange forskellige grupper af borgere  

 	 Internt projekt med udvikling af erfaringer til læring og  udvikling i organisationen  

 	 IT-café  

 	 Kommunens værdier  

 	 krea caf  

 	 Kreative åbne værksteder  

 	 Kulturkaffe  

 	 Kulturnat  

 	 Kulturpolitik  

 	 Kulturtallerken  

 	 Kvindfolkemøde på højskole  

 	 Legestuer  
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	 Litteraturfestival 

	 Litteraturformidling 

	 Litterære udstillinger 

	 Lokale stemmer 

	 Lokalforeninger 

	 Lyrikarr. 

	 Makerspace (2) 

	 Makerspace med lokale foreninger 

	 Mangfoldighedsprojekt 

	 Med borgere i lokalsamfundene, 

Liv i forsamlingshusene 

Samarbejde med folkeuniversitetet 

Samarbejde med folkeoplysning 

Frivillige i biblioteksklubben 

	 Med foreninger og enkeltaktører 

	 Med LOF omkring fælles arrangement 

	 Med vores kollegaer i sundhed og omsorg 

	 Multikulturdag 

	 Ny Nordisk (projekt) 

	 Nyindretning af HB 

	 Nyindretning af hovedbibliotek 

	 Opstart af Kulturuge 

	 Opstart af Landsbyordning Sydfalster 

	 Ordfest 

	 Overordnet kommunal strategi "sammen finder vi ud af det" 

	 Planlægning og afvikling af litteraturfestival 

	 PLC'er 

	 Projekt "Demokratistafetten", 

	 Projekt om samskabelse i de åbne biblioteker 

	 Projektet Open Library 2.0. Med foreninger. I forbindelse med udvikling af bogbussen. Ved arrangementer og 

caféer. 

	 Præster under pres/Furesø fællesråd. 

	 På aktiviteter - borgerne har været med til at definere indhold, planlægge og afholde aktiviteter 

	 Saloner 

	 Samarbejde med publikum, borgere, virksomheder, foreninger, erhvervsliv, politikere, kulturinstitutioner og 

Visit Lillebælt om udvikling af aktiviteter og tilbud 

	 Samarbejde med unge om udendørsfaciliteter 

	 Sammen med skoleforvaltningen skabte vi en række undervisningsforløb, der blev afprøvet, evalueret og 

gennemført for ca. 1500 børn i alderen 6-13 år. 

	 Samskabelse med lærere, brugere og frivillige ifm. skabelse af et nyt fællesbibliotek 

	 Samtalecafeer 

	 Skriveriet 

	 Skriveværksted 

	 Sprogfitness skabt sammen med lærere og pædagoger 

	 Stedet fortæller Danmarkshistorie 

	 Strikkeklub 

	 Større inddragelse og medskabende aktiviteter med foreninger. 
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 	 Sundhedsmesse  

 	 Sundhedstjek  

 	 To ungdomsprojekter dels vis CB og dels via biblioteker i kultursamarbejdets kommuner  

 	 Tæt samarbejde med ildsjæle, ressourcepersoner og institutioner  i landdistrikter for at sikrer udbredelse af 

Bibliotekets tilstedeværelse bl.a. arrangement, formidlings og materialer  

 	 Udviklet nye tilbud  

	  Udvikling af festival m.v.  

 	 Udvikling af kulturhus og bibliotek i Viby  

 	 Udvikling af litteraturformidlingsværktøj LitLab  

 	 Udviklingsprojekt på børneområde  

 	 Unge Iværksættere  

 	 Var en del af CB' projekt "Open library"  

	  Venligbo  

 	 Vi har været igennem en proces, hvor medarb. har koblet sig på forskellige projekter; bl.a. samskabelse med en  

lokal skole om nyindretning  af børnebiblioteket; i forbindelse med KV17 havde vi en  samskabelsesproces m. 

unge førstegangsvælgere og unge fra ungdomsskolen, som lavede PR og undersøgelser om demokrati.  

 	 Via samskabelsesprojekter omkring "Scenen er din" på  hovedbiblioteket  og Open Library 2.0-projekt med 

brugere i de åbne filialer.  

 	 Workshops  

 	 Workshops, makerspaces mm i samarbejde  

 

 
 

   

    

    

    

32. Udførte frivillige arbejde for biblioteket i 2017? 

Respondenter Procent 

Ja 77 79,4 % 

Nej 20 20,6 % 

I alt 97 100,0 % 

  
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

32.1. I hvilke forbindelser udførte frivillige arbejde for biblioteket i 2017? 

Respondenter Procent 

Biblioteksarrangementer 49 64,5 % 

Coding pirates 29 38,2 % 

Hjælp til bibliotekets klubber 14 18,4 % 

IT-vejledning/IT-café 47 61,8 % 

Lektiecaféer 23 30,3 % 

Lokal-arkiv 26 34,2 % 

Læseklubber 23 30,3 % 

Makerspace 9 11,8 % 

Sprogcafé 23 30,3 % 

Andet, angiv hvordan/på hvilke måde(r) 30 39,5 % 

I alt 76 

32.1. På hvilke andre måder  udførte frivillige arbejde for biblioteket i 2017?  

  Bogsalg og Historiens hus/Lokalhistorisk arkiv  
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 Læsehund 

 arr.sammen med folkeuniversitetet 

 Videnscafé 

 Lydavis 

 Litteraturvenner 

 Brætspilscafe 

 cafe-drift 

 nørkledamer 

 tablet-hjælp på plejehjem 

 Bogvenner - udbringning af bøger til BK-lånere 

 Oprydning og påpladssætning i lille filial 

 Fællesspisning 

 fællessang 

 Kunstskole 

 Tømme postkasse 

 Planteprojekt m.m. 

 Overgang til nyt bibliotekssystem 

 Hjælp til afvikling af værkstedsarrangementer 

 Udbringning af materialer til ældre og handicappede 

 Produktion af lydavis 

 Projekt Læseløft 

 Kulturhusets Venneforening bidrager til div. arrangementer 

 Strikkecafé 

 Retshjælp 

 Bogen kommer 

 Musikarrangementer 

 Folkekøkken 

 Læsehunde 

 Kultur på recept, projekt 

 dansk flygtningehjælp 

 opsyn med åbent bibliotek, læsehunde, fællessang 

 Påpladssætning af materialer (3 t/uge - person i beskyttet stilling) 

 Børneteatersamarbejdet Dragen 

 Bogbyttebørser 

 lydavis 

 Støtteforeningen Village Ballet 

 udbringning af materialer 

 Søndagsværter (værter ifm. søndagsåbent) 

 drift af filialer 
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DIGITAL RESSOURCER
  

NØGLETAL 

Elektroniske ressourcer udgør 

23,5% af folkebibliotekernes 

samlede materialeindkøb 

Biblioteksbarometerundersøgelsen har spurgt ind til hvordan bibliotekerne har formidlet og brugt en række 

digitale tjenester og  ressourcer i 2017.  

 

Bibliotekernes indkøb af elektroniske ressourcer udgør gennemsnitligt 23,5 % af materialeindkøbet. Heraf udgør 

netlydbøger 31,7 %, e-bøger  30,3 %, tekstlicenser 21,6 % og film 16,7 %, i gennemsnit på landsplan. Der kan ses en 

stigning i bibliotekernes indkøb af elektroniske ressourcer på ca. 2 procentpoint i 2017 i forhold til året før.  

 

Bibliotekerne anvender i forskellige grader nettjenesterne, bl.a. i forhold til formidling og  som bidragsydere af 

indhold. Fx formidler 65,6 % aktivt Litteratursiden i det fysiske rum og  næsten 85 % formidler aktivt via 

webmedier.  31,2 % leverer indhold til Litteratursiden. 63,4 % af bibliotekerne bruger  redaktionelt indhold fra 

Litteratursiden i den lokale formidling.  

 

Bibliotekerne indgår i det nationale samarbejde om produktion og deling af lokalt skabt biblioteksindhold til 

bibliotekernes hjemmesider via servicen Biblioteksproduceret indhold (BPI). Næsten 30 % af landets biblioteker  

producerede  eller delte i 2017 regelmæssigt redaktionelt  indhold via BPI. Samtidig brugte 48,5 % af landets  

biblioteker regelmæssigt redaktionelt indhold, produceret af andre, via  BPI.  
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33. Hvor stor en del af bibliotekets materialeindkøb udgjorde indkøbet af elektroniske 

ressourcer i 2017? (i %, angiv tal) 

Observeret minimum	 Observeret Gennemsnit Respondenter 

maksimum 

0 % 35,8 % 23,5 %	 95 

  
 

 

  

  

     

     

     

     

34. Hvordan var det elektroniske materialeindkøb fordelt i 2017 (i %, i alt 100 %, angiv tal): 

Observeret Observeret Gennemsnit Respondenter 

minimum maksimum 

E-bøger 0,00 70,00 30,32 97 

Netlydbøger 0,00 60,00 31,68 96 

Tekstlicenser 0,00 100,00 21,63 97 

Film 0,00 30,70 16,70 97 
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35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt Biblo? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 56 70,9 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 65 82,3 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 11 13,9 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 34 43,0 % 

I alt 79 

  
 

   

    

    

    

    

   

35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt BibZoom? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 18 48,6 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 25 67,6 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 4 10,8 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 11 29,7 % 

I alt 37 

 

 
 

   

    

    

    

    

   

35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt eKurser? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 44 62,0 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 59 83,1 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 5 7,0 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 27 38,0 % 

I alt 71 

 

 
 

   

    

    

    

    

   

 

  

35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt eReolen? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 78 82,1 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 83 87,4 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 5 5,3 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 48 50,5 % 

I alt 95 
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35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt eReolen Go? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 50 65,8 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 61 80,3 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 3 3,9 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 31 40,8 % 

I alt 76 

 

 
 

   

    

    

    

    

   

35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt eReolen Global? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 51 65,4 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 69 88,5 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 2 2,6 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 29 37,2 % 

I alt 78 

 

 

   

    

    

    

    

   

35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt Filmstriben? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 71 75,5 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 86 91,5 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 2 2,1 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 45 47,9 % 

I alt 94 

 

  
 

   

    

    

    

     

   

 

  

35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt Litteratursiden.dk? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 61 65,6 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 79 84,9 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 29 31,2 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 59 63,4 % 

I alt 93 
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35. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt PressReader? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 59 68,6 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 80 93,0 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 0 0,0 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 28 32,6 % 

I alt 86 

 

 

   

    

    

    

    

   

5. Hvordan har biblioteket i 2017 anvendt RB Digital? 

Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysiske rum 63 73,3 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digitale rum 77 89,5 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 1 1,2 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 29 33,7 % 

I alt 86 

 

 

 
 

   

    

    

    

36. Producerede/delte biblioteket regelmæssigt redaktionelt indhold via BPI 

(Biblioteksproduceret indhold) i 2017? 

Respondenter Procent 

Ja 29 29,9 % 

Nej 68 70,1 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 
 

   

    

    

    

 
 

37. Brugte biblioteket regelmæssigt redaktionelt indhold, produceret af andre, via BPI 

(Biblioteksproduceret indhold) i 2017? 

Respondenter Procent 

Ja 47 48,5 % 

Nej 50 51,5 % 

I alt 97 100,0 % 
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ÅBNE BIBLIOTEKER
  

NØGLETAL 

Næsten 94% har angivet at deres 

kommuner har åbne biblioteker 

Årets biblioteksbarometerundersøgelse viser, at størsteparten af landets kommunale biblioteksvæsener i 2017 

havde såkaldte åbne biblioteker. Med åbne biblioteker menes der biblioteker, der i perioder, fx ydertimer, er åbne 

uden betjening (dvs. selvbetjente). Borgere skal ofte lukke sig ind på de selvbetjente biblioteker via sundhedskort 

og pinkode. Hele 93,8 % har angivet, at deres kommune har åbne biblioteker. 

Der var aldersgrænser for brugen af de åbne biblioteker i 57,1 % af landets kommuner. 

I 8,8 % af kommunerne skulle man være bosiddende i kommunen for at kunne lukke sig ind i det åbne bibliotek. 

  
 

   

    

    

    

38. Havde kommunen åbne biblioteker (dvs. åbne uden betjening/selvbetjente) i 2017? 

Respondenter Procent 

Ja 91 93,8 % 

Nej 6 6,2 % 

I alt 97 100,0 % 

 

 

   

    

    

    

8.1. Var der i 2017 aldersgrænse for brug af det/de åbne biblioteker? 

Respondenter Procent 

Ja 52 57,1 % 

Nej 39 42,9 % 

I alt 91 100,0 % 
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38.2. Skulle man være bosiddende i kommunen for at kunne lukke sig ind i det åbne 

bibliotek? 

Respondenter Procent 

Ja 8 8,8 % 

Nej 83 91,2 % 

I alt 91 100,0 % 
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DECENTRAL FORMIDLING OG BETJENING UDEN FOR 

BIBLIOTEKETS RUM  
 

NØGLETAL 

I tre ud af fire kommuner var der 

biblioteksbetjening uden for 

bibliotekets fysiske rammer i 2017. 

Betjening uden for bibliotekets  fysiske rammer er blevet stadigt mere udbredt i 2017  og blev praktiseret i tre ud af 

fire bibliotekskommuner. I forhold til 2016 er der her sket en stigning på mere end 6 procentpoint.  

 

Betjening uden for biblioteket kan have mange former og formål. Det var fx betjening på forskellige institutioner  

som børnehaver, skoler, gymnasier, fængsler og plejehjem. Andre former for betjening uden for bibliotekets  

sædvanlige rum var fx pop-up biblioteker i byens rum, på stranden og andre steder og situationer, hvor det kan 

være relevant at borgere møder bibliotekstilbud.  

 

Endnu flere kommuner praktiserede formidling uden for biblioteket  i forhold til 2016. Flere end 81 % har således  

angivet,  at biblioteket bedrev formidling  uden  for biblioteket i 2017. Der er tale om mange forskellige 

formidlingsformer og aktiviteter, med forskelligt indhold og udført forskellige steder. Her kan fx nævnes 

litteraturformidling på daginstitutioner, skoler og plejehjem, eller i byrummet, på festivaller, lokale markedsdage 

og meget andet.  

  
 

   

    

    

    

39. Tilbød biblioteket i 2017 betjeningsformer uden for biblioteket? 

Respondenter Procent 

Ja 71 73,2 %
 

Nej 26 26,8 %
 

I alt	 97 100,0 % 

39.1. Hvilke betjeningsformer uden for biblioteket tilbød biblioteket i 2017?  

 	 "Bibliotek" i Nordbyen  - forskellige  tiltag i et område uden biblioteker i samarbejde med den 

boligsocialeindsats.  

 	 6 servicepunkter  

 	 Afhentning/afleveringssteder  

	  Afhentningssteder (2)  

 	 Aktivitetscenter for ældre  

 	 Arrangementer og læringsaktiviteter i boligområder, på skoler, gymnasiet mv.  

 	 Arrestbetjening (5)  

 	 Betjening af dagplejere  

	  Betjening af Nyborg Fængsel  

 	 Betjening med Det Mobile Bibliotek  

 	 Betjening på plejehjem  

 	 Bib2go - lån fra eReolen via opsatte plancher i byrummet  

 	 Biblioteket (Bogen) kommer  

 	 Biblioteket kommer (7)  

 	 Biblioteket kommer (service til plejecentrene)  

67 DECENTRAL FORMIDLING OG BETJENING UDEN FOR BIBLIOTEKETS RUM | 

BIBLIOTEKSBAROMETER FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2017 



  

 

 

 

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

	 Biblioteket på Næstved gymnasium og HF 

	 Bibliotekscyklen 

	 Bibliotekspunkter (afhentning og aflevering af materialer)(2) 

	 Biblioteksstationer i supermarkeder og haller 

	 Biblioteksvagten 

	 Birkerød Hovedgade 

	 BK - biblioteket kommer: Slagelse Arresthus, Slagelse Psykiatriske Sygehus 

	 Bk-l¨nere 

	 BK-ordning (2) 

	 BK-Ordning, markedsdage 

	 Bogautomater 

	 Bogbus (3) 

	 Bogbus til lokalområder, skoler og daginstitutioner 

	 Bogcafeer til afhentning af bestilte /udlånte materialer. 

	 Bogdepoter (2) 

	 Bogen kommer ordning (11) 

	 Book en bogbus 

	 Book talks (2) 

	 Booking via bogbusserne 

	 Booktalk i Kulhuse Medborgerhus 

	 Booktalks for børn og voksne 

	 Borgerservice to-go i boligsociale områder 

	 Bøger på hjul 

	 Børnehavebiblioteker 

	 Børnehaver 

	 Campus (eksternt afhentningssted) 

	 Dagplejere 

	 Deltog med bibliotekspersonel forskellige steder i kommunen 

	 Den frie lærerskole 

	 Depot og børnehavebibliotek 

	 Depoter på Ældre Centrene 

	 Digtital ung (netsikkerhed for unge) 

	 Dit digitale bibliotek 

	 Erhvervsskolen 

	 Et mobilt bibliotek, der har stået udenfor biblioteket, hvor man kan låne bøger helt enkelt som et 

børnehavebibliotek 

	 Frivillighuset 

	 Fængsel 

	 Grundet midlertidig lukning af enhed oprettedes udlån og aflevering på rådhus 

	 Guidet fælleslæsning på Heimdalsvej 

	 Gymnasiebetjening (6) 

	 Gæt en dims 

	 Havdrup Servicepunkt (afhentningssted) 

	 Havnedage 

	 Hjemmelån 

	 Hjælp til trimning af skolebibliotek 

	 Hop Og Rock 
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	 I en kort periode i borgerservice 

	 I forbindelse med et ungeprojekt tilbød biblioteket udlån. 

	 I Medborgerhuset som pop-up bibliotek 

	 Kulturmødet 

	 Københavns Fængsler 

	 Ladcykel rundt om i byen 

	 Lille filial i sportsarena 

	 Litteraturformidling 

	 Lokale kulturdage 

	 Lydavis 

	 Løbende besøg i Aalborg Arrest 

	 Manuel biblioteksbetjening på Tunø 

	 Materialeafhentning (servicepunkter) i lokale butikker. 

	 Mikrobibiblioteker i to byer 

	 Minibibliotek i Kildeskovshallen 

	 Minibiblioteker 6 steder i kommunen efter konceptet Little free libraries, afhentningssteder 4 steder 

sportshaller, dagligvarebutikker. minibiblioteker i 2 medborgerhuse i udsatte boligområder 

	 Ny teknologi 

	 Næstved Arrest 

	 Open by night 

	 Opsøgende arbejde i forhold til f.eks. skoler og børnehaver 

	 Opsøgende betjening 

	 Pas og borgerserviceopgaver 

	 Patientbiblioteket på Rigshospitalet 

	 Plejehjemsbetjening (2) 

	 Pop up bibliotek ved større arrangementer 

	 Pop-up biblioteker på campingpladser og andre turiststeder i kommunen 

	 Popupbibliotek på stadion 

	 PsykInfo på Psykiatrisk Hospital 

	 På gymnasiet i forbindelse med SRP opgaver. 

	 Samarbejde med Daglig Brugsen i Uvelse, hvor brugerne kan hente/aflevere deres materialer 

	 Selvhenter 

	 Skive Festival 

	 Slægtsforskning 

	 SMS-noveller 

	 Sommerbibliotek - popup 

	 Sommerbibliotek med bogbus ved strandpromenaden 

	 Sommerbiblioteket 

	 Stenlille afhentningshylde 

	 Strandbiblioteket 

	 Stærk på nettet 

	 Tuk-tuk 

	 Turist bibliotek 

	 Udlevering af bogposer i børnehaver 

	 Undervisning og betjening af gymnasium 

	 Undervisning på Dania i informationssøgning 
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  Undervisning  på skoler  

  Vi betjener Arresten i Hillerød.  

 

 
 

   

    

    

    

40. Formidlede biblioteket i 2017 uden for biblioteket? 

Respondenter Procent 

Ja 79 81,4 %
 

Nej 18 18,6 %
 

I alt 97 100,0 % 

40.1. Hvad/hvordan/hvor formidlede biblioteket i 2017 uden for biblioteket?  
 

  Aktiv fritid dagen  

  Alle aktiviteterne vi laver i skolen  

  Arrangement med cafe om litteratur  

  Arrangementer  

  Besøg på skoler og gymnasium  

  Bib2go - formidling af tilbud fra eReolen via opsatte plancher i byrummet  

  Biblioteksorientering i skoler  

  Biblo på udebane  

  Biografen  

  Bl.a. stor reklamekampagne for eReolen  

  Bl.a. ved oplæsningsarrangement på havnen under Festugen  

  Blandet indhold  

  Bog & Bio  

  Bogbus-bookinger  

  Bogcafé  

  Bogforum  

  Bogvogterkursus i daginstitutioner og folkeskoleklasser.   

  Booktalk i Kulhuse Medborgerhus  

  Booktalks (3)  

  Booktalks i forskellige fora  

  Booktalks i skoleklasser  

  Booktalks på alle kommunens skoler for 5. og 7. klassetrin.  

  Booktalks på lærerskolen og al m skoler  

  Booktalks til sogneeftermiddage  

  Bookwalks med borgere i Glumsø  

  Byens historie  

  Byens litterære lydspor  

  Byrummet  

  Bøger på hjul med bogformidling for de mindste i daginstitutionerne  

  Børnefestugen  

  Børnehave biblioteker  

  Børnehaver (3)  

  Campus (eksternt til foredrag og arrangementer)  

  Daginstitutioner  

BIBLIOTEKSBAROMETER FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2017 | DECENTRAL FORMIDLING OG 

BETJENING UDEN FOR BIBLIOTEKETS RUM 

70 



  

 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	 Daginstitutionsbesøg 

	 Deltagelse i f.eks. Kulturnat med telt med Makerspace samt Danehofmarked og Jul i Den gamle Kongeby 

	 Deltagelse i festivaler / kulturelle arrangementer 

	 Deltagelse i festivaler, events, kulturdage 

	 Deltagelse i Kongelundsfortet i bevægelse med litterærskattejagt 

	 Deltagelse i/på eksterne arrangementer/events 

	 Deltagelse m stand, oplæg mm v diverse kulturarrangementer 

	 Deltagelse på Naturmødet i Hirtshals 

	 Deltagelse på Ordkraft 

	 Deltog i sommerfester 

	 Deltog ved ladies by night, Store Heddinge by night og lignende arrangementer 

	 Den lokale presse 

	 Diverse foredrag 

	 Dyrskue (2) 

	 'Erindringsværksted' 

	 Et væld af aktiviteter på skoler, daginstitutioner, City, Kulturhus o.s.v. 

	 Festival 

	 Festivaler og kulturevents 

	 Festivaller 

	 Fjordens Dag 

	 Forbrændingen i vestegnens kulturuge. 

	 Foredrag 

	 Foredrag på gymnasier 

	 Foreninger 

	 Forfatterarr. 

	 Frederiksborg Gymnasium 

	 Frivilligmesse 

	 Grøn dag 

	 Guided fælleslæsning i bolig-social indsats 

	 Guidet fælleslæsning Heimdalsvej 

	 Guidet fælleslæsning på Ældre Centre 

	 Harry Potter Festval 

	 Havnekulturfestival 

	 Historiske Dage 

	 Hundested By Night 

	 I folkeskolen 

	 I forbindelse med arrangementer, vores egne bogautomater og ved enhver lejlighed formidlede vi litteratur, 

vores serviceydelser og vores tilstedeværelse i lokalsamfundet 

	 I fængsel 

	 Infomaterialer ved Bibliotekspunkterne 

	 IT-læring i eget hjem 

	 KNord 

	 Konference præsentation 

	 Krimimessen 

	 Krudtværksfestival 

	 Kultur på Recept (projekt i samarbejde med Sundhedsafdelingen). 

	 Kulturevents 
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  Kulturnat  

  Kurser på  gymnasium og  skoler  

  Litteratur  

  Litteraturfestivallen Ordkraft  

  Litteraturformidling på skoler, gymnasiet  

  Litteraturformidling ved booktalks  

  Lokale messer  

  Lynge Kræmmermarked  

  Lærerkurser  

  Læsetips i Unge Center  

  Læsning  

  Markeder  

  Materialer, udstillinger, workshops og arrangementer blev formidlet hos samarbejdspartnere, i butikker mm  

  Med cykel på stranden  

  Med stand, materialer og formidling ved personale  

  Medarrangør af en række arrangementer  

  Messer  

  Messer og konferencer  

  Minibib i daginstitutioner.  

  Minibibliotek i Kildeskovshallen  

  Naturskattejagt  

  Nye borgere  

  Næstved Sprogskole, undervisning af ikke-vestlige indvandrere  

  Open by Night (2)  

  Opgavehjælp på gymnasiet  

  Oplæsninger på plejehjem  

  Oplæsningsarrangementer  

  Opsøgende arbejde på dagcentre  

  Orientering om bibliotekets tilbud til gymnasielle uddannelser  

  Pensionisttræf  

  Picnicfestival  

  Plejehjem/dagcenter  

  Pop up bibliotek ved større arrangementer  

  Pop-up bibliotek i bybilledet  

  PR-aktiviteter ved større arrangementer  

  Primært i skoler og børnehaver  

  på historiske dage  

  På højskole  

  På musikfestival  

  På skoler  

  På Studiestartsmesse  

  Reklame for arrangementer  

  Samarbejde med biograf og kulturhus, Bøf, bog og bif, Glumsø  

  Samarbejde om kulturelle aktiviteter i kommunen, hvor vi bidrager med en biblioteksvinkel  

  Skoler (2)  

  Skolesamarbejde  

  Skoletilbud  
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  Skt. Hans på Fortet  

  Sociale klubber, skoler, museer m.fl. rekvirerede oplæg og foredrag fra biblioteket  

  Sociale medier  

  Sommerbiblioteket - cykeltrailer bibliotek i sommerlandet  

  Sprogaktiviteter i dagpleje og børnehaver  

  Sprogstart (2)  

  Stand på musikfestival og på uddannelsesmesse.  

  Strandbiblioteket  

  Studiestart løb  

  Studiestartsmesse  

  Take off. arrangement.  

  Talkshows  

  Teater- og musikarr.  

  Temamøde for forældre og børnehaver  

  Trailermarked(DMB)  

  Uddannelsesinstitutioner m.m.  

  Udlevering af bogposer ved børnehuse  

  Undervisning  på skoler og formidling på skolebiblioteker/PLC  

  Ungdomskonference  

  Ungerådsmøder  

  Valgaktivitet  

  Ved bl.a. Artrun  

  Ved byfester  

  Ved forskellige kommunale arr., f.eks. Gladsaxedagen - samt i Sportshal og svømmehal  

  Ved kommunale events deltager biblioteker med forskellige aktiviteter  

  Ved markedsdage  

  Vejledning i databaser på gymnasium  

  Velkomstdag på rådhuset  

  Via bogbus  

  Via skolesamarbejdet  

  Øst Festival i Hillerød  

  Åh Abe festival  
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NYBYGGERI OG NYINDRETNING
  

NØGLETAL 

I 11 kommuner er der planer om 

bygning af nye biblioteker i de 

kommende år. 

I 47 % af kommunerne har der 

været gennemført nyindretning af 

eksisterende biblioteker. 

Seks respondenter anførte, at der er blevet bygget et nyt bibliotek i 2017, hvilket er ét mere end i 2016. 11 % har 

angivet, at der er aktuelle planer om at bygge et nyt bibliotek i kommunen. I 47 % af kommunerne har der været 

gennemført nyindretning af eksisterende biblioteker, mens lige knap 59 % har angivet, at der er aktuelle planer om 

nyindretning af eksisterende biblioteker, hvilket er 7 procentpoint flere end året før. 

  
 

   

    

    

    

41. Er der i kommunen i 2017 gennemført projekter i form af: - Bygning af nyt bibliotek? 

Respondenter Procent 

Ja 6 6,2 %
 

Nej 91 93,8 %
 

I alt 97 100,0 % 

  

 
 

   

    

    

    

41. Er der i kommunen i 2017 gennemført projekter i form af: - Flytning af bibliotek til anden 

lokalitet? 

Respondenter Procent 

Ja 8 8,2 %
 

Nej 89 91,8 %
 

I alt 97 100,0 % 

 

 

 
 

   

    

    

    

 

41. Er der i kommunen i 2017 gennemført projekter i form af: - Nyindretning af eksisterende 

biblioteker? 

Respondenter Procent 

Ja 46 47,4 % 

Nej 51 52,6 % 

I alt 97 100,0 % 
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41. Er der i kommunen i 2017 gennemført projekter i form af: - Ombygning af eksisterende 

biblioteker? 

Respondenter Procent 

Ja 19 19,6 %
 

Nej 78 80,4 %
 

I alt 97 100,0 % 

 

 

 
 

   

    

    

    

41. Er der i kommunen i 2017 gennemført projekter i form af: - Tilbygning til eksisterende 

bibliotek? 

Respondenter Procent 

Ja 4 4,1 %
 

Nej 93 95,9 %
 

I alt 97 100,0 % 

 

    

 
 

   

    

    

    

42. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: - Bygning af 

nyt bibliotek? 

Respondenter Procent 

Ja 11 11,3 %
 

Nej 86 88,7 %
 

I alt 97 100,0 % 

 

  

 
 

   

    

    

    

42. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: - Flytning af 

bibliotek til anden lokalitet? 

Respondenter Procent 

Ja 18 18,6 %
 

Nej 79 81,4 %
 

I alt 97 100,0 % 

 

  

 
 

   

    

    

    

42. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: - Nyindretning 

af eksisterende biblioteker? 

Respondenter Procent 

Ja 57 58,8 % 

Nej 40 41,2 % 

I alt 97 100,0 % 
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42. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: - Ombygning af 

eksisterende biblioteker? 

Respondenter Procent 

Ja 22 22,7 %
 

Nej 75 77,3 %
 

I alt 97 100,0 % 

 

   

 
 

   

    

    

    

 

42. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: - Tilbygning til 

eksisterende biblioteker? 

Respondenter Procent 

Ja 6 6,2 % 

Nej 91 93,8 % 

I alt 97 100,0 % 
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OM UNDERSØGELSEN
  

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse med fokus 

på en række emner, der supplerer den nationale biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik. 

Denne rapport viser de samlede besvarelser fra undersøgelsen Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2017, 

sammen med en opsummering af udvalgte tal og tendenser. 

Spørgsmålene i undersøgelsen varierer i nogen grad fra år til år, afhængigt af aktuelle tendenser, mens tallene fra 

Danmarks Statistik måler på de samme faste parametre. Undersøgelsen har været gennemført siden 2009. 

I arbejdet med at videreudvikle biblioteksbarometeret og afdække forskellige behov for data og viden, har der i 

2018 været involveret en bredt sammensat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen bestod af deltagere, der til sammen har 

omfattende viden om folkebiblioteksområdet, herunder indblik i undersøgelsens forskellige målgrupper og aftagere. 

Undersøgelsens spørgeskema har været udsendt til alle landets kommunale biblioteksvæsener i november 2018 og 

alle 97 biblioteksvæsener har deltaget i undersøgelsen.2 

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man få adgang til undersøgelsens samlede data3 (i Excel), hvor det 

er muligt at se nærmere detaljer og lave analyser, bl.a. på kommuneplan. 

2 Da Fanø har betjeningsoverenskomst med Esbjerg kommunes biblioteker, er der 97 kommunale biblioteksvæsener. Ordet
 
bibliotek anvendes synonymt med det kommunale biblioteksvæsen.
 
3 Få adgang til undersøgelsens samlede data her.
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BILAG I
  

4. Angiv hvilken afdeling/hvilket område i kommunen, som biblioteket tilhørte i 2017?  
 

 	 Afdeling for Kultur og Fritid  

 	 Bibliotek, borgerservice og fritid  

 	 Borger & Branding  

	  Borger & Politik  

	  Borgermester sekretariatet  

	  By- og  Kulturforvaltningen  

Fritid og Kultur  

 	 By- og Udviklingsforvaltningen  

 	 By Plan og Kul tur  

 	 By, Erhverv og Kultur, Herning  Kommune  

	  By, Kultur og  Miljø  

	  By, land og  kultur  

 	 Byråd og Borgerservice  

 	 Børn & Kultur, Kulturafdelingen  

	  Børn og kulturforvaltningen  

 	 Børn og Skole, Kultur, Unge  og Fritid  

 	 Børn, Kultur og Fritid  

 	 Børne -Kultur  - og Idrætsforvaltningen  

 	 Børne- og Familieforvaltningen  

Herunder:  Kultur- og Fritid  

 	 Børne og Kulturforvaltningen (2)  

 	 Børne- og kulturområdet  

 	 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget  

 	 Center for Bibliotek og Borgerservice.  

 	 Center for Borgerservice  

	  Center for borgerservice, kultur og drift  

 	 Center for Kultur og  Borgerservice  

 	 Center for Kultur og Fritid  

 	 Center for Kultur,- Fritid og  Borgerservice  

	  Center for kultur, fritid og turisme  

 	 Center for Kultur, Fritid og  Turisme  

 	 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice  

 	 Center for Natur,  Miljø og Fritid  

 	 Center for Sundhed, Kultur og Fritid  

 	 Center Kultur & Fritid  

 	 Centralforvaltningen  

	  Direktørområdet Børn, Kultur og Sundhed  

 	 Erhverv, turisme, kommunikation og kultur  

 	 Erhvervs-, Fritids- og  

Kommunikationscenter  

 	 Familie og kultur  

 	 Fritid & Fællesskab  

 	 Fritid & Kultur Center  
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 	 Fritids- og Kulturforvaltningen  

 	 Fritids og kulturudvalget  

 	 Holstebro  

 	 Infocenter Struer  

 	 KUBO - Kultur og Borgerservice  

	  Kultur (2)  

 	 Kultur  - og Socialområdet  

	  Kultur & Fritid  

	  Kultur & Idræt  

	  Kultur- og Bibliotek  

	  Kultur og borgerkontakt  

 	 Kultur og Borgerservice  

	  Kultur og Erhverv  - Staben Kultur, Borger og Plan  

	  Kultur og fritid (11)  

 	 Kultur- og Fritidsafdelingen  

 	 Kultur- og Fritidsforvaltningen (2)  

 	 Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab  

 	 Kultur og Udvikling  

 	 Kultur- og økonomiforvaltningen (KØF)  

 	 Kultur, biblioteker og fritid  

 	 Kultur, Fritid & Borgerservice  

	  Kultur, Fritid & Faciliteter  

	  Kultur, Miljø & Erhverv  

	  Kultur, natur  og fritid  

 	 Kultur, Service og Events  

	  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice  

 	 Opvækst, Uddannelse og Kultur  

 	 Plan, Udvikling og Kultur  

 	 Skole og  kulturafdelingen  

 	 Skole- og Kulturafdelingen  

	  Sport-Fritid og Kultur.  

 	 Stab for By og udvikling  

	  Stabene  

 	 Sundhed og  Kultur  

 	 Sundhed, Kultur og Omsorg  

 	 Sundheds- og  Kulturforvaltningen  

 	 Teknik og kultur  

 	 Teknik- og  Kulturforvaltningen  

	  Teknik, Erhverv og Kultur  

 	 Teknik, Havne og Kulturområdet  

 	 Udvalget for sundhed, kultur og fritid  

Afdeling Udvikling & Erhvervrhverv  

 	 Udvalget for Sundhed, kultur og idræt  

 	 Vækst og Bæredygtighed  

 	 Vækst og udvikling  
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