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OM BIBLIOTEKSBAROMETE-
RET 
 
 
 
 
Biblioteksbarometer for folkebiblioteker er Slots-og Kulturstyrelsens årlige 
spørgeskemaundersøgelse blandt landets folkebiblioteker, der viser 
institutionernes aktuelle forhold, aktiviteter og tendenser. Undersøgelsen 
supplerer tallene fra den nationale biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik og 
bidrager til at give et samlet billede af de aktuelle folkebibliotekstilbud. 
 
Denne rapport viser de samlede besvarelser fra undersøgelsen 
Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2018, sammen med en opsummering af 
udvalgte tal og tendenser. Besvarelserne vedrører vedrører forhold i 2018. 
 
Spørgsmålene i undersøgelsen varierer som regel i nogen grad fra år til år, 
afhængigt af aktuelle tendenser, mens tallene fra Danmarks Statistik måler på 
de samme faste parametre. Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2018 er dog, 
med få undtagelser, en gentagelse af spørgerammen fra året inden, med det 
formål at kunne sammenligne over tid.1  
 
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 april-juni 2019, og alle 97 biblioteksvæsener har deltaget i 
undersøgelsen.2 
 
På Slots-og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man få adgang til undersøgelsens 
samlede data (i Excel), hvor det er muligt at se nærmere detaljer og lave 
analyser, blandt andet på kommuneplan.3 
 
Rapporten er opdelt i kapitler, der hvert dækker over et område. Hvert kapitel 
indledes med udvalgte tendenser. Derefter følger områdets besvarelser.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen vil gerne takke alle landets kommunale biblioteksvæ-
sener for deres bidrag til undersøgelsen.  
 
  

                                                        
1 Der vil i rapporten refereres til tidligere udgaver af Biblioteksbarometer for folkebiblioteker. Find rap-
porterne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.   
 
2 Da Fanø har betjeningsoverenskomst med Esbjerg kommunes biblioteker, er der 97 kommunale biblio-
teksvæsener. Ordet bibliotek anvendes synonymt med det kommunale biblioteksvæsen. 
 
3 Få adgang til undersøgelsens samlede data her. 

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstatistik/biblioteksbarometer/biblioteksbarometer-for-folkebiblioteker/
https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstatistik/biblioteksbarometer/biblioteksbarometer-for-folkebiblioteker/
https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstatistik/biblioteksbarometer/biblioteksbarometer-for-folkebiblioteker/
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TENDENSER I  
BIBLIOTEKSDANMARK 
 
 
 
 
LÆSNING OG LÆSELYST 
På landets folkebiblioteker er der i disse år stærkt fokus på læsning og læselyst, 
og det bliver i høj grad set som en kommunal fællesopgave mellem institutioner. 
Arbejdet med at styrke læselysten hos børn og unge sker på 84,5 % af bibliote-
kerne i samarbejde med skolen. Der er tale om en stigning på 2 procentpoint i 
forhold til året før. Bibliotekerne brugte forskellige metoder, aktiviteter og plat-
forme til at styrke læselysten, fx digitale børnematerialer fra eReolen Go. 
 
SPROGSTIMULERING 
Børns sprog, og særligt den tidlige sprogtilegnelse, er også i fokus på landets 
biblioteker. 62,9 % af landets biblioteker har i 2018 beskæftiget sig med sprog-
stimulering som en fast aktivitet, hvilket er en stigning på næsten 10 procentpo-
int i forhold til året før. Folkebibliotekernes arbejde med sprogstimulering sker 
ofte i samarbejde med børnenes forældre og pædagoger. Flere end 69 % af lan-
dets biblioteker har i 2018 samarbejdet med pædagoger omkring sprogstimule-
ringsaktiviteter for børn. Derudover blev andre relevante samarbejdspartnere 
inddraget i 2018, heriblandt sundhedsplejen, talepædagoger, pædagogstude-
rende, boligsocialindsatser, daginstitutioner og musikskoler. 
 
SAMARBEJDE MED DAGINSTITUTIONER  
Folkebibliotekerne samarbejder også i stort omfang med daginstitutionerne om 
blandt andet sprogstimulering. Herudover havde bibliotekerne en lang række 
tilbud til daginstitutionerne i 2018, eksempelvis havde flere end 75 % af landets 
biblioteker børnehavebiblioteker eller materialedepoter på daginstitutioner. 
Næsten 72 % af landets biblioteker tilbød i 2018 formidling af børnelitteratur til 
dagsinstitutioner. Derudover havde bibliotekerne i 2018 en række særlige ar-
rangementer målrettet børn i daginstitutioner, heriblandt højtlæsning og andre 
læseaktiviteter, udstillinger, teater og musikarrangementer. 
 
SAMARBEJDE MELLEM BIBLIOTEKER OG SKOLER 
Folkebibliotekerne har mange former for samarbejder med, og tilbud til, folke-
skolerne. I 2018 havde 91,8 % af landets folkebiblioteker et samarbejde med fol-
keskolerne om biblioteksbetjening.  
Kildekritik, informationssøgning og undervisning i digital dannelse er blot nogle 
af de tilbud, som folkebibliotekerne har til elever i folkeskolerne som en del af 
Åben skole-samarbejdet. I 2018 havde 78,4 % af bibliotekerne tilbud om infor-
mationssøgning til folkeskolerne, og 69,1 % havde tilbud om kildekritik. Biblio-
tekerne har også i høj grad tilbud om litteratur og læsning til skolerne, og i 2018 
havde 83,5 % tilbud om dette. 
 
FLERE LITTERATURFORMIDLINGS-ARRANGEMENTER 
Der er sket en stigning i antallet af litteraturformidlingsarrangementer (eksem-
pelvis booktalks) på landets folkebiblioteker. Der blev i 2018 afholdt næsten 24 
% flere litteraturformidlingsarrangementer på bibliotekerne end året før. Der 
blev desuden afholdt flere end 800 forfatterarrangementer på landets folkebibli-
oteker. 
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STIGNING I DET DIGITALE MATERIALEINDKØB 
De digitale ressourcer (heriblandt e-bøger og net-lydbøger) udgjorde i 2018 mere 
end 26 % af folkebibliotekernes samlede materialeindkøb – andelen har været 
støt stigende igennem de seneste år. 
 
DIGITAL DANNELSE OG IT-HJÆLP 
Over halvdelen af landets biblioteker tilbød i 2018 kurser i kildekritik og vedrø-
rende fake news. Mange af landets biblioteker tilbød hjælp til borgere med IT-
udfordringer og problemer. I 2018 afholdt 69 % af bibliotekerne åbne IT-caféer, 
hvor borgere kunne henvende sig og få IT-vejledning. 
 
ÅBNE BIBLIOTEKER 
Næsten 96 % af landets kommunale biblioteksvæsener har angivet, at de i 2018 
havde åbne biblioteker, dvs. biblioteker der er åbne med selvbetjening, fx uden 
for normale åbningstider. Dette er en stigning på mere end to procentpoint i for-
hold til året før. 
 
BYGGERI AF NYE BIBLIOTEKER OG NY-INDRETNING AF EKSISTERENDE 
I 8 % af kommunerne er der planer om bygning af nyt bibliotek. Derudover har 
der i 2018 været gennemført ny-indretning af eksisterende biblioteker i mere 
end 47 % af kommunerne. 
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FOLKEBIBLIOTEKERNES  
ORGANISERING 
 
 

 
 
 
 
 
BIBLIOTEKERNES ORGANISERING 
Landets folkebiblioteker er organiseret på forskellige måder og med forskellige 
ledelsesmæssige strukturer. For eksempel var bibliotek og borgerservice i mere 
end 16 % af kommunerne samlet i én institution, under én chef i 2018. I en 
række kommuner var biblioteket knyttet organisatorisk sammen med en række 
øvrige tjenester og funktioner med fælles leder, blandt andet var biblioteket i 33 
% af kommunerne knyttet sammen med lokalhistorisk arkiv. Ydermere var bib-
lioteket i næsten 26 % af kommunerne knyttet sammen med kulturhus og i næ-
sten 19 % af kommunerne knyttet sammen med turistinformation. 
 
NYE OPGAVER 
Næsten 26 % af landets kommunale biblioteksvæsener har fået nye opgaver i 
2018, så som borgerserviceopgaver og samarbejder med skole og dagsinstitutio-
ner. Til sammenligning er der dog tale om en mindre del i forhold til året før – i 
2017 fik næsten 31 % af landets kommunale biblioteksvæsner nye opgaver. 
 
SAMMENLÆGNINGER 
Der sker løbende ændringer i bibliotekslandskabet. I cirka 9 % af landets kom-
muner er andre kommunale enheder lagt sammen med biblioteket i 2018. Her 
er tale om sammenlægninger med for eksempel kulturhuse eller borgerservice. 
Også her er der sket et fald i forhold til året før, hvor der i flere end 12 % af 
kommunerne blev lagt kommunale enheder sammen med biblioteket. 
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Folkebibliotekernes organisering i 
2018. 
 
 
4. Angiv hvilken afdeling/hvilket område i kommunen, som biblioteket til-
hørte i 2018? 
Åbne besvarelser. Hovedparten af landets folkebiblioteker er organiserede i om-
råder som kultur, fritid, borgerservice og turisme.  
 

 
Næsten 26 % af landets 
kommunale 
biblioteksvæsener har 
fået nye opgaver i 2018. 
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• Kultur og Fritid (14) 

• Afdeling for Kultur og Fritid 

• Borger & Branding 

• Borger: Kultur-, Sundheds- og 
Beskæftigelsesudvalget 

• Borgerservice, fritid og bibliotek 

• Borgmester sekretatiatet 

• By- og udviklingsforvaltningen 

• By, Erhverv og Kultur, Herning 
Kommune 

• By, Land og Kultur 

• Børn & Kultur forvaltningen 

• Børn og Skole, Kultur, Unge og 
Fritid 

• Børn, fritid og kultur 

• Børn, Unge og Fritidsforvaltnin-
gen 

• Børn, Unge og Kultur 

• Børne og kulturforvaltningen 

• Børne- og kulturforvaltningen 

• Børne-Kultur- og Idrætsforvalt-
ningen 

• Center for Bibliotek og Borger-
service 

• Center for Borgerservice 

• Center for Borgerservice, kultur 
og drift 

• Center for Byråd og Kultur 

• Center for kultur fritid og tu-
risme 

• Center for Kultur og Borgerser-
vice 

• Center for Kultur og Fritid (2) 

• Center for Kultur og Turisme, 
Idræt og Medborgerskab 

• Center for Kultur, Fritid og Tu-
risme 

• Center for Kultur, IT og Udvikling 

• Center for Natur, Miljø og Fritid 

• Center for Skole, Institution og 
Kultur 

• Center for Sundhed, Kultur og 
Fritid 

• Center Sundhed, Kultur & Fritid 

• Centralforvaltningen 

• Direktørområdet By, Kultur og 
Miljø 

• Erhverv, turisme, kommunikation 
og kultur 

• Erhvervs-, Fritids- og Kommuni-
kationscenter 

• Fagcenter Kultur, Fritid og Bor-
gerservice 

• Familie og Kultur 

• Forvaltningen for Kultur og Fri-
tid. 

• Fritid & Kultur Center 

• Fritid og Fællesskab 

• Fritid og Kultur, By- og Kultur-
forvaltningen 

• Fritids- og Kulturforvaltningen 

• Kultur 

• Kultur - og socialafdelingen 

• Kultur & Borgerservice 

• Kultur & Idræt 

• Kultur- Fritid og forbyggende 
Sundhed 

• Kultur og Erhverv 

• Kultur- og Fritidsafdelingen un-
der Serviceområdet 

• Kultur- og Fritidsforvaltningen 

• Kultur og Udvikling (2) 

• Kultur- og økonomiforvaltningen 

• Kultur, biblioteker og fritid 

• Kultur, Fritid og Borgerservice 

• Kultur, Fritid og Faciliteter 

• Kultur, Idræt, Demokrati og Er-
hverv 

• Kultur, Miljø & Erhverv 

• Kultur, natur og fritid 

• Kultur, Turisme og Bæredygtig-
hed 

• Kultur, Fritid og Borgerservice 

• Kulturområdet, selvstændigt 
område under direktørområdet 
for børn, kultur og sundhed 

• Magistratsafdelingen for Kultur 
og Borgerservice 

• Område: Kultur og Fritid 

• Opvækst, Uddannelse og Kultur 

• Plan og Kultur 

• Plan, erhverv og Kultur 

• Politik & Borger 

• Politik, Organisation og Borger-
betjening 

• Skole- og Kulturafdelingen 

• Skole- og kulturområdet 

• Sport- Fritid og Kultur 

• Stab for by og udvikling 

• Stabene 

• Sundhed og kultur 

• Sundhed, kultur og omsorg 
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5. Var bibliotek og borgerservice i 2018 samlet i én institution under én 
chef? 

 Respondenter Procent 

Ja 16 16,5 % 

Nej 81 83,5 % 

I alt 97 100,0 % 

 
5.1. Delte Biblioteket hus med/lagde hus til Borgerservice? 

 Respondenter Procent 

Ja 19 23,5 % 

Nej 62 76,5 % 

I alt 81 100,0 % 

 
5. 2. Udførte bibliotekets personale i en eller flere filialer borgerservice-
opgaver, som udstedelse af pas, kørekort, vejledning i NemID og brevaf-
stemning? 

 Respondenter Procent 

Ja 43 53,1 % 

Nej 38 46,9 % 

I alt 81 100,0 % 

 
6. Hvilke øvrige tjenester/funktioner var biblioteket knyttet organisatorisk 
sammen med (fælles leder)? 

 Respondenter Procent 

Biograf 5 5,2 % 

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

Kulturhus 25 25,8 % 

Lokalhistorisk arkiv 32 33,0 % 

Turistinformation 18 18,6 % 

Stadsarkiv 5 5,2 % 

Andre (hvis andre, angiv hvilke) 22 22,7 % 

Ingen 38 39,2 % 

I alt 97  
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6.1. Oversigt over hvilke andre tjenester/funktioner var biblioteket knyttet 
organisatorisk sammen med 
Åbne besvarelser 
 

 

• Borgerservice 

• Folkeoplysning 

• Fritid 

• Fællessamling skolebiblioteker 

• Idræt 

• Kreativt hus for børn 

• Kultur- og Fritidssekretariatet, Idrætssektionen 

• kulturområdet 

• Kultursteder 

• Kunsthal 

• Medborgerhus og Socialøkonomisk cafe 

• Medborgerhus, 2 kulturhuse 

• Museer 

• Museum - kunstetagerne 

• Musikskole samt indtil 30.6.18 kulturområdet 

• Oplevelsescenter Garderhøj 

• Skolernes Fællessamling 

• Sport & Fritid 

• Teater 

• Teaterskolen Spektaklet. Faaborg-Midtfyn Musikskole 

• To integrerede biblioteker, hvor bibliotekslederen er leder af PLC. Balletsko-
len Village Ballet - Nyborg 

• Vandrehallen (Kunsthal) 
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7. Hvilke funktioner/tjenester lagde biblioteket hus til/delte hus med? 

 Respondenter Procent 

Advokatvagt 52 53,6 % 

Biograf 15 15,5 % 

Familierådgivning 11 11,3 % 

Kulturhus 39 40,2 % 

Lokalhistorisk arkiv 56 57,7 % 

Museum 7 7,2 % 

Politi 9 9,3 % 

Studievejledning 16 16,5 % 

Sundhedsplejerske 18 18,6 % 

Turistinformation 30 30,9 % 

Andre former for rådgivning (angiv hvilke) 32 33,0 % 

Andre (angiv hvilke) 22 22,7 % 

Ingen 9 9,3 % 

I alt 97  

 
  

FIGUR 1 
Funktioner, som biblioteker lagde hus til/delte hus med i 2018 
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8. Er der blevet lagt kommunale enheder sammen med biblioteket i 2018? 

 Respondenter Procent 

Ja 9 9,3 % 

Nej 88 90,7 % 

I alt 97 100,0 % 

 
 
8.1. Hvilke kommunale enheder er blevet lagt sammen med biblioteket i 
2018? 
 
• Ballerup: Ballerup Kommunes Frivillighedshus aktiviteter, Frivilligråd og 

Frivillighedssekretariat er flyttet til biblioteket. 

• Høje Tåstrup: 3 kultur- og medborgerhuse og et teater 

• Roskilde: Folkeregister, Vielser 

• Kalundborg: Borgerservice 

• Stevns: Den gamle rytterskole er blevet lagt under Stevns Bibliotekerne. 
Førhen lå skolen under Østsjælland Museum men nu altså bibliotekerne. 

• Odense: Borgerservice blev lagt sammen med Biblioteket pr. 1. januar 2018 

• Svendborg: Areal fællesskab med Borgerservice 

• Aabenraa: 3 kultur/aktivitetshuse 

• Randers: 1. januar 2018 blev foreningshuset Fritidscentret og bygningen 
Helligåndshuset lagt ind under biblioteket. Begge er bygninger, der kan 
bookes og bruges af kommunens folkeoplysende foreninger. 
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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. Er biblioteket tænkt ind i andre af kommunens strategier? 

 Respondenter  Procent 

Ja 70  72,2 % 

Nej 27  27,8 % 

I alt 97  100,0 % 

 
 
12. Medvirkede biblioteket i 2018 i et formaliseret samarbejde i kommu-
nen omkring digitalisering? 

 Respondenter Procent 

Ja 38 39,2 % 

Nej 59 60,8 % 

I alt 97 100,0 % 

 
 
13. Har biblioteket fået nye opgaver i 2018? 

 Respondenter Procent 

Ja 25 25,8 % 

Nej 72 74,2 % 

I alt 97 100,0 % 

 
13.1. Hvilke nye opgaver har biblioteket fået i 2018? 
Åbne besvarelser, hvis Ja i ovenstående spørgsmål.  
 
• Afvikling af Cartoon Award, et internationalt award show for satiretegnere 

• Bestyrelse af Rytterskolen 

• Biblioteket deltager i en række nye kommunale samarbejdsprojekter. Der er 
bl.a. nye indsatser omkring kultur på recept og nye samarbejdsprojekter med 
skole- og daginstitutionsområdet. 

• Borgerservice og Folkeregister opgaver blev lagt ind under Biblioteket i 2018. 

• Chefforhandler af fysiske lydbøger med forlagene. 
Katalogisering af udenlandske bøger. 
Sagsbehandling i forbindelse med kommunens jubilæumsfond (Medborgerhuse 
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og forsamlingshuse). 
Opgørelse af årlig statsrefusion i.f.m. køb af godkendte børne- og voksen op-
søgende teaterforestillinger i kommunen. 

• Deltagelse i arbejde med lokalområder/frivillige - fællesskaber 

• Facilitering af foreninger 
Formel undervisning af skoler i teknik, programmering o.l 

• Frivillighedsområde 

• Guidet fælleslæsning i samarbejde med Socialpsykiatrien 

• Helbredstillæg og førtidspension 

• Kommunes Citymanager har fået kontor på biblioteket og biblioteket skal 
samarbejde med hende om udvikle aktiviteter i bymidten 

• Kreativt hus for Børn, Folkeregister, Vielser 

• Ledelse af kulturhuse, bl.a. med musik 

• OS2 Samarbejde 

• Planlægning og udførelse af kulturuge i samarbejde med kultur- og fritidsaf-
deling og kulturskole 

• Projekter omkring digitalisering og læselyst 

• Samarbejde med Musikskole 

• Samarbejde med sundhedscenteret 

• Turistinfo 
Understøttende opgaver til borgerservice 

• Turistinformation (2) 

• Tværgående strategisk planlægning sammen med andre institutioner på fri-
tids-, kultur- og idrætsområdet. 

• Udstedelse af kørekort 
Medarrangør af festival 
miljøredigeringskorps 

• Ungerigsdag 

• Øget samarbejde med skolebiblioteker/PLC'er 

 
14. Hvem havde i 2018 det ledelsesmæssige ansvar for biblioteket i jeres 
kommune? 

 Respondenter Procent 

Bibliotekschef 64 66,0 % 

Biblioteks- og borgerservicechef 13 13,4 % 

Kulturchef med afdelingsledere 8 8,2 % 

Anden (angiv hvem) 12 12,4 % 

I alt 97 100,0 % 

 
14. Hvem havde i 2018 det ledelsesmæssige ansvar for biblioteket i jeres 
kommune?  
Åbne besvarelser under Anden (angiv hvem) 
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• Biblioteks- og Fritidschef 

• Biblioteks- og musikskoleleder 
(2) 

• Biblioteksleder 

• Centerchef og koordinatorer 

• Direktør 

• Erhvervs-, Turist- og Kulturchef 

• Konstitueret biblioteksleder 

• Kultur- og biblioteksleder 

• Leder af bibliotek og arkiv 

• Leder af Kulturområdet 

• Teater- og Kulturhusleder / Bib-
liotekschef 
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SAMARBEJDER OG  
PARTNERSKABER  
 
 

 
 
 
 
 
STÆRKE PARTNERSKABER 
På bibliotekerne er der tradition for at indgå i partnerskaber med relevante 
samarbejdspartnere. Besvarelserne i Biblioteksbarometeret 2018 vidner om, at 
bibliotekernes samarbejder og partnerskaber er vigtige redskaber for at få bibli-
otekernes tilbud ud til så mange borgere som muligt. I 74 af de 97 adspurgte 
kommuner havde biblioteket blandt andet et samarbejde med den lokale folke-
oplysning. Heraf svarede 57 af bibliotekerne, at de samarbejdede om afholdelse 
af fælles arrangementer og 15 svarede, at de har haft et samarbejde om under-
visning. 
 
MANGE TYPER SAMARBEJDER 
Foruden den lokale folkeoplysning var det oftest musikskoler, lokale foreninger 
og museer, som bibliotekerne samarbejdede med i 2018. Bibliotekerne samarbej-
dede også, men i mindre grad, med højskolerne og nationale medier. Karakteren 
af samarbejdet varierede ligeledes meget. Samarbejdet med for eksempel høj-
skoler og kirker havde hovedsageligt en uformel karakter, i modsætning til sam-
arbejdet med ministerier, råd og styrelser, der typisk var af mere formel og øko-
nomisk karakter. Ligeledes er samarbejdet med fonde også typisk af økonomisk 
karakter. 
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Samarbejder og partnerskaber i 2018.  
 
  

44 ud af 97 
folkebiblioteker 
angiver, at de havde 
erhvervsdrivende 
virksomheder blandt 
deres eksterne 
samarbejdspartnere i 
2018. 
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15 Har biblioteket haft samarbejde med den lokale folkeoplysning? 

 Respondenter Procent 

Ja 74 76,3 % 

Nej 23 23,7 % 

I alt 97 100,0 % 

 
15.1. Hvilke(t) samarbejde(r) har biblioteket haft med den lokale folkeop-
lysning? 

 Respondenter Procent 

Afholdelse af fælles arrangementer 57 77,0 % 

Samarbejde om undervisning 15 20,3 % 

Koordinering af programmer 28 37,8 % 

Andet/andre, angiv da hvilke(t) 16 21,6 % 

I alt 74  

 
 
15.1. Hvilke andre samarbejder har biblioteket haft med den lokale folke-
oplysning?  
Åbne besvarelser under Andet/andre, angiv da hvilke(t) 
 
• Anvendelse af bibliotekets lokaler 

• Udlån af lokaler 

• Samarbejde om udstillinger der reklamerer for deres foredrag 

• Teaterfestival 

• Netværksmøder 

• Har lagt lokale til litteraturkreds v. Lof 

• Aof, fof bruger lokaler 

FIGUR 2 
Bibliotekernes eksterne samarbejdspartnere. Oversigt over antal biblioteker, 
der samarbejdede med de listede eksterne samarbejdspartnere i 2018.  
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• Biblioteket er den drivende kraft i folkeuniversitetet 

• Ledelse af området 

• Udlånt lokaler 

• Møder med aftenskolernes samråd om fordeling af arrangementstyper og 
fremtidigt samarbejde 

• Opstart af samarbejdsaftale 

• Sekretariat for folkeoplysningsudvalget 

• Løbende kommunikation 

• Afholdelse af festival 

• Fælles markedsføring 

 
 
16. Hvilket samarbejde havde biblioteket med… 
 

  UFORMELT 
FOR-
MELT 

STRATE-
GISK 

ØKONO-
MISK 

RESPON-
DENTER I 
ALT 

BIOGRAFER 46 22 9 4 68 

BOLIGORGANISATIONER 16 23 5 4 36 
ERHVERVSDRIVENDE 
VIRKSOMHEDER 28 18 6 4 44 

FONDE 4 11 4 15 26 

HØJSKOLER 15 4 1 2 18 
INTERESSEORGANISATI-
ONER 37 22 6 2 53 
KIRKE- OG MENIGHEDS-
RÅD 44 16 3 6 54 
KUNSTFORENINGER OG 
GALLERIER 45 22 3 2 61 

LOKALE FORENINGER 60 40 16 8 87 
LOKALE OG REGIONALE 
MEDIER 40 20 6 4 58 

MUSEER 44 33 10 7 73 

MUSIKSKOLER 54 43 14 6 91 
MINISTERIER, RÅD OG 
STYRELSER 11 25 13 18 39 

NATIONALE MEDIER 13 13 2 1 25 

TEATRE 29 23 9 8 49 

ANDRE 19 17 10 7 28 
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BIBLIOTEKERNES  
ARRANGEMENTER OG  
LITTERATURFORMIDLING 
 
 

 
 
 
 
 
LITTERATUREN SOM OMDREJNINGSPUNKT FOR AKTIVITETER 
Biblioteksbarometer 2018 viser, at litteraturformidling fortsat er i fokus og om-
drejningspunktet for størstedelen af arrangementer og aktiviteter på landets 
biblioteker. Hele 2.240 gange i løbet af 2018 afholdt personalet på landets biblio-
teker litteraturformidlingsarrangementer i huset. Litteraturformidlingen bliver 
grebet vidt forskelligt an rundt omkring i landet. Mange steder har arrange-
menterne været i form af booktalks, men derudover viser svarene, at litteratur-
formidling dækker over mange forskelligartede arrangementer såsom ’Mimbo 
Jimbo bingo’ og ’45 bøger på 40 minutter’.   
 
MANGE FORSKELLIGARTEDE TILBUD 
Det er dog ikke kun litteraturoplevelser, man kan få på biblioteket. For eksem-
pel kunne der opleves foredrag 1.989 gange på folkebibliotekerne. Musikarran-
gementer fandt sted 2.140 gange i årets løb, heraf var der 879 gange tale om 
musikarrangementer målrettet børn. For børnene var det derudover blandt an-
det kodning, i form af det populære Coding Pirates, brætspil og børnebio, der 
var blandt de afholdte arrangementer. Besvarelserne viser i det hele taget, at 
bibliotekerne i dag understøtter kulturel aktivitet og aktivt medborgerskab i 
mange formidlingsformater – både klassiske og mere inddragende. 
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Bibliotekernes arrangementer og litte-
raturformidling i 2018 
 
 
 
  

På folkebibliotekerne blev 
der i 2018 afholdt 2.240 
litteraturformidlingsarran-
gementer ved personalet, 
hvilket er 433 flere end 
året før. 
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17. Hvilke arrangementer har biblioteket afholdt i 2018? (omfatter ikke 
brugerundervisning)? Angiv antal 
 

 MAKSIMUM AN-
TAL AFHOLDTE 
ARRANGEMEN-

TER 

GENNEMSNIT 
AF AFHOLDTE 

ARRANGEMEN-
TER 

AFHOLDTE AR-
RANGEMENTER I 

ALT 

DEBATARRANGEMENTER - I HU-

SET 

38 3,68 357 

DEBATARRANGEMENTER - 

UDENFOR HUSET 

5 0,20 19 

FOREDRAG - I HUSET 109 20,51 1989 

FORFATTERARRANGEMENTER, 
BØRN - I HUSET 

49 
 

2,46 158 

FOREDRAG - UDENFOR HUSET 36 1,63 239 

FORFATTERARRANGEMENTER, 
BØRN - UDENFOR HUSET 

9 0,23 22 

FORFATTERARRANGEMENTER, 
VOKSNE - I HUSET 

89 8,25 800 

FIGUR 3 

Antal afholdte litteraturformidlingsaktiviteter ved personalet i huset 2014-2018. 
 

 
 

Kilde: Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2014-2018, Slots- og Kulturstyrelsen 
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 MAKSIMUM AN-
TAL AFHOLDTE 
ARRANGEMEN-

TER 

GENNEMSNIT 
AF AFHOLDTE 

ARRANGEMEN-
TER 

AFHOLDTE AR-
RANGEMENTER I 

ALT 

FORFATTERARRANGEMENTER, 
VOKSNE - UDENFOR HUSET 

6 0,58 56 

LITTERATURFORMIDLING VED 
BIBLIOTEKETS PERSONALE - I 

HUSET 

309 23,09 2240 

LITTERATURFORMIDLING VED 
BIBLIOTEKETS PERSONALE - 

UDENFOR HUSET 

34 3,62 351 

LITTERATURFORMIDLING VED 
BRUGERNE - I HUSET 

25 1,96 190 

LITTERATURFORMIDLING  
VED BRUGERNE - UDENFOR HU-

SET 

6 0,11 11 

LOKALHISTORISKE ARRANGE-
MENTER - I HUSET 

38 3,30 320 

LOKALHISTORISKE ARRANGE-
MENTER - UDENFOR HUSET 

25 0,97 94 

MUSIKARRANGEMENTER, 
BØRN - I HUSET 

115 9,06 879 

MUSIKARRANGEMENTER, 
BØRN - UDENFOR HUSET 

20 0,51 49 

MUSIKARRANGEMENTER, 
VOKSNE - I HUSET 

93 11,98 1162 

MUSIKARRANGEMENTER, 
VOKSNE - UDENFOR HUSET 

17 0,52 50 

TEATERARRANGEMENTER, 
BØRN - I HUSET 

141 10,22 991 

TEATERARRANGEMENTER, 
BØRN - UDENFOR HUSET 

18 0,73 71 

TEATERARRANGEMENTER, 
VOKSNE - I HUSET 

11 0,35 34 

TEATERARRANGEMENTER, 
VOKSNE - UDENFOR HUSET 

6 0,11 11 

ØVRIGE ARRANGEMENTER, 
BØRN - I HUSET 

932 70,97 6884 

ØVRIGE ARRANGEMENTER, 
BØRN - UDENFOR HUSET 

80 3,92 380 

ØVRIGE ARRANGEMENTER, 
VOKSNE - I HUSET 

825 43,75 4244 
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 MAKSIMUM AN-
TAL AFHOLDTE 
ARRANGEMEN-

TER 

GENNEMSNIT 
AF AFHOLDTE 

ARRANGEMEN-
TER 

AFHOLDTE AR-
RANGEMENTER I 

ALT 

ØVRIGE ARRANGEMENTER, 
VOKSNE - UDENFOR HUSET 

65 3,40 330 

 
 
 
17.1. BIBLIOTEKERNES ØVRIGE ARRANGEMENTER FOR VOKSNE 
 
Dette afsnit indeholder de åbne besvarelser om Bibliotekernes øvrige arrange-
menter for voksne i 2018. 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  
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17.1. Aktiviteter uden for huset 
 
• Aktiviteter i byrum 

• Bakkemuséet 

• Bogforum 

• Bogmesse 

• Bogmessetur 

• Bustur til Bogforum (2) 

• Bustur til fantasyfestival 

• Busture 

• Byvandringer 

• Deltagelse ved festivaler 

• Dyrskue 

• Festivaler 

• Folkemødetur 

• Ghostwalk 

• Krimimessen 

• Lysvandring 

• Open by Night (besøg med Det 
Mobile Bibliotek) 

• Open by Night 

• Pop-up biblioteker 

• Pop-up-bibliotek i samarbejde 
med Kulturfuglen 

• Tur til bogforum (3) 

• Tur til krimimessen 

• Tur til ordkraft 

• Udenfor huset: Bosætning 

• Udflugter 

• Velkomstbustur for nytilflyttere 

 
17.1. Biblioteksoplysning 
 
• Bibliotekscykel på tur 

• Bibliotekscyklen på besøg i bør-
nehaver 

• Biblioteksklub (2) 

• Biblioteksorienteringer (2) 

• Biblioteksorienteringer for unge 

• Biblioteksparken 

• Bogbusbookinger (2) 

• Borgermøder om biblioteket 

• Info om digital medier og klub-
møde 

• Introduktion til gymnasier og 
ungdomsuddannelser 

• Rundvisninger (2) 

• Spørg arkivaren 

• Åbent hus 

• Åbent hus events 

 
17.1. Debat, oplysning og møder 
 

• Advokatråd 

• Debat 

• Filosofisk salon 

• Sokratisk café 

• Speakers’ Corner 

• Speakers’ Corner - organisatio-
ner præsenterer sig selv 

• TED-talks 

 
17.1. Film 
 
• Dokumentarfilm (3) 

• Filmbingo 

• Filmcafé - læs bogen, se filmen 

• Filmforevisninger (15) 

• Filmforevisninger (CPH DOX) (5) 

• Filmvisning med besøg af in-
struktøren 

• Hemmelig film 

• Live streaming (4) 

• Opera-samarbejde med biogra-
fen 

• Samarbejder med filmrække bio-
grafen 

• Seniorbio 

 
17.1. Foredrag/viden-arrangemen-
ter 
 
• Arrangement om økonomi 

• Folkeuniversitetet- samarbejde 

• Foredrag om robotter 

• Klimaarrangementer 

• Kunstforedrag 

• Livestream foredrag fra Aarhus 
Universitet (3) 

• Livestreaming af naturvidenska-
belige foredrag 

• Musikforedrag 

• Temamøder og foredrag f.eks. 
bæredygtighed, historie, klima, 
teknologi forståelse, digital 
dannelse, verdensmål 

 
17.1. Højtider/events/arrange-
menter 
 
• Chinese New Year 

• Fødselsdag 

• Halloween 

• Høstfestival 

• Jubilæumsarr. 

• Jul 
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• Julehyggearangement 

• Julehygge 

• Juleklip 

• Kyndelmisse 

• Lightfestival 

• Lokal festival 

• Nytårskur 

• Receptioner 

• Sankt Hans 

• Sommerfest 

• Traditionel jul 

 
17.1. Litteratur 
 
• Badgeværksted ”bær dit ynd-

lingsord” i forbindelse med Dan-
marks Biblioteksforenings bibli-
oteksuge ”ORD” 

• Blackoutpoetry 

• Bogbytte 

• Forfatterakademi 

• Fortælleaftener 

• Fortællecafé 

• Fortællerarrangementer 

• Fortællingens dag 

• Guided fælleslæsning 

• Halsnæs Bogfest 

• Historisk læseklub 

• Højtlæsning (2) 

• Hør en bog 

• Jazz og digte 

• Kulturkaravane Nord (lyrikbingo-
samtalesalon) 

• Litteraturbanko 

• Litteraturformidling ved udefra-
kommende eksperter 

• Litteraturpicnic 

• Litteraturquiz 

• Litteraturtimen 

• Litteraturvandringer 

• Litterær byvandring 

• Litterær quiz 

• Litterært escape room 

• Lun på ord festival 

• Læsecafé 

• Læsefamilier 

• Læsekredse (3) 

• Læsemaratonsdag 

• Lørdagsfortællinger 

• Ord i kaffen 

• Ord på biblioteket 

• Ordkraft 

• Skumringsaften (For. Norden) 

• Skumringstimen (7) 

• Tegneseriemaraton 

• Åbning af en læsesalon 

• Årets bøger 

 
17.1. Læringsaktiviteter 
 
• Aftenskoledage 

• Aftenskolefestival 

• Bliv en handywoman 

• Dansk café 

• IT hjælp (2) 

• IT-kurser 

• IT-værksteder 

• Mit barn kan kode 

• Slægtsforskning 

• Sprogcafé (2) 

• Teknologi café 

• Undervisning 

• Unge arkæologer 

• Vejledningscaféer 

• Åben rådgivning 

 
17.1.Musik/fællessang/perfor-
mance 
 
• Frokostmatine 

• Hit med sangen 

• International karaoke night 

• Marionetteater 

• Morgensang 

• Musikcafé 

• Spil Dansk (3) 

• Vestegnens Guitartræf 

 
17.1. Sundhed og velvære 
 
• Babycafé 

• Barselscafé (4) 

• Barselsmiddage 

• Blodtryksmåling 

• Demensuge 

• Forældrecafé 

• Få målt din sundhed 

• Hjernelege 

• Hold hjernen frisk (2) 

• Hold hjernen frisk-foredrag 

• Indisk fitness 

• Motionsbanko 

• Motorik for spædbørn 

• Slynge-cafe 

• Sprogfitness 

• Sundhedsdag (2) 
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• Sundhedspleje 

• Tumlastik 

 
17.1.Udstillinger 
 
• Art Herning 

• Borgernes udstilling 

• Ferniseringer (5) 

• Formidling af temaer vhja VR 

• Fotoudstilling 

• Indvielser 

• Kunstudstilling 

• Udstillinger (2) 

• Øvrige kunstarrangementer 

 
17.1.Workshops/kreative aktivite-
ter 
 
• Akvarelcaféer 

• Broderi 

• Brodericafé 

• Broderiworkshop 

• Croquiskusus med AOF 

• Dans 

• Dansens dag 

• Decoupage 

• Forskellige maker arrangemen-
ter 

• Hobbyværksted 

• Håndarbejdsworkshop 

• Intro til 3D print 

• Krea 

• Kreativ café 

• Kreative hobbyforedrag med til-
hørende workshop – f.eks. 
strikke foredrag/ workshop med 
Helga Isager 

• Kreative værksteder (2) 

• Kreative workshops (3) 

• Kreativt samvær 

• Levende lørdage med kreative 
aktiviteter 

• Levende værksteder 

• Makerarrangementer (2) 

• Makerspace (3) 

• Modelbyggeværksted 

• Nørklecaféer 

• Skriveenglene 

• Skriveværksteder (2) 

• Strik 

• Strikkearrangementer (3) 

• Strikkecafé (10) 

• Strikkeklub (2) 

• Strikkeshow 

• Strikke-workshops 

• Syklub 

• Tegnetirsdag 

• Upcycling dag 

• Workshops (10) 

• Workshops i FABLAB 

• Workshops med virtual reality 

• Writerspace 

 
17.1. Div. arrangementer 
 
• Barndommens gade 

• Bogsalg (3) 

• Brætspil (5) 

• Brætspilsdag 

• Brætspilsworkshop 

• By og havn workshop 

• Byens dag 

• Byfest 

• Byhave 

• Bytte/bogcafe 

• Byttedag 

• Byttemarkeder (2) 

• Bæredygtighedsdag 

• Bålmad 

• Campusdag 

• Den digitale time 

• Erindringsværksted 

• Expat dinner (2) 

• Expat-arrangementer 

• Familieiværksættere 

• Fjordens Dag 

• Folkekøkken/fællesspisning 

• Foreningstorv 

• Forskellige arrangementer med 
foreninger 

• Fællesskabet (for ældre) 

• Fællesspisning (3) 

• Handlingsgrupper 

• Havehygge 

• Havnens dag 

• Hygge cross cultures 

• Interview til TV og radio 

• Julebyttebørs 

• Klubaktiviteter 

• Klubarrangementer 

• Kulturaften 

• Kulturcafé 

• Kulturfest 

• Kulturhusklubben 

• Kulturkompas 

• Kulturnat (7) 
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• Kulturnatsarrangementer 

• Lokale lørdage 

• Lysshow på pladsen foran biblio-
teket 

• Mandagsmokka 

• Markedsdag (2) 

• Menneskebiblioteket (3) 

• Messer 

• Netcafé 

• Nordisk spildag 

• Når kulturer mødes under para-
plyen 

• Offentligt brugergruppemøde 

• Ordblindearrangementer (2) 

• Pandekagedag 

• Pen og Paper rollespil 

• Psykisk robusthed 

• Pub Quiz 

• Quiz (2) 

• Quiznight 

• Randers stafet 

• Samspisning 

• Samtalekraft 

• Samtalesaloner (5) 

• Spilarrangementer 

• Spilcafé 

• Spis med mere 

• Subkulturen rykker ind 

• Tapet 

• Temasamarbejde 

• Tirsdagstræf (2) 

• Udlevering af indsamlingsbøsser 

• Ulvearrangement 

• Vi spiser sammen 

• Vinsmagning 

• VR 

• Værter med hjerter 

• Wrestling 

• Æbledag (2) 
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17.2. BIBLIOTEKERNES ØVRIGE ARRANGEMENTER FOR BØRN  
 
Dette afsnit indeholder de åbne besvarelser om Bibliotekernes øvrige arrange-
menter for børn i 2018. 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 
 
 
17.2. Digital dannelse / program-
mering / gaming / makerspace 
 
• Byg robot 

• Coding Pirates (2) 

• Cool teknologi 

• Digitale workshops 

• Fifaturnering (6) 

• Gamer Party 

• Gamerdays 

• Gamer'N 

• Gaming (3) 

• Digitale dage 

• E-sport-turneringer 

• Kode workshops (2) 

• Kodeklub for børn 

• Kodning (4) 

• Kodning for børn 

• Kodning med microbits 

• LAN 

• Makerspace (3) 

• Makerarrangementer 

• Mario Kart 

• Microbit og robotter 

• Microbits 

• Microbits workshop 

• Minecraft (2) 

• Nordic gameweek 

• Nordisk spildag (2) 

• Ozobotter 

• Virtual Reality (2) 

• Webetik 

• Youtuber (3) 

• Youtuber-arrangementer 

 
17.2. Familie-arrangementer / 
småbørn 
 
• Ammecafé 

• Baby biblioteksklub 

• Babyarrangementer 

• Babycaféer (4) 

• Babyfredage 

• Babymassage (2) 

• Babyrytmik (3) 

• Babystimulastik 

• Barselsarrangement 

• Barselstræf med emner som 
førstehjælp, bogsnak, babytegn 
m.v. 

• Familiearrangement 

• Familiedage 

• Familie-yoga 

• Fars legestue 

• Fællesspisning (2) 

• Førstehjælp for forældre 

• Kropslegestue 

• Leg med dagplejebørn 

• Legestue (2) 

• Motorikleg 

• Mødregrupper 

• Småbørnscafé 
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17.2. Film 
 
• Animationsfilm 

• Bio for førskolebørn 

• Børnebiffen 

• Børnebio 

• Edit24 (4) 

• Film (5) 

• Film for de små (dagpleje og 
vuggestuer) 

• Film og historiedage 

• Film og Popcorn 

• Filmarrangementer for børn 

• Filmforevisning (11) 

• Filmklubber (3) 

• Filmstriber for børn 

• Minibio 

• Onsdagsfilm 

 
17.2. Højtider / events 
 
• Aktiviteter i vinterferie, som-

merferie og efterårsferie 

• Børnefødselsdage 

• Børnekulturugen 

• Børnelege ved tanghus-arrange-
ment 

• Deltagelse i lokal børnefestival 

• Deltagelse i nissefestval 

• Efterårsferie og vinterferiear-
rangementer med papirklip, bør-
neloppemarked o.lig. 

• Falkeshow i forbindelse med 
"Jul i den gamle Kongeby" 

• Fastelavn (4) 

• Fastelavnsfest (2) 

• Ferieaktiviteter (2) 

• Forskellige arrangementer i vin-
terferie og efterårsferie 

• Fødselsdag på biblioteket for 3-
årige 

• Fødselsdage for 5 årige 

• Grundlovsdag for børn 

• Halloween (5) 

• Høstfestival 

• Jubilæumsaktiviter 

• Jul i Vallensbæk 

• Julefortælling 

• Julehygge 

• Juleklip 

• Julemærkehjemmet – højtlæs-
ning 

• Juletræsfester 

• Juleværksted 

• Karnevalsoptog 

• Klasse-/Familiefest 

• Klassefest 

• Kulturnat (3) 

• Kulturnatsarrangementer 

• Kyndelmisse 

• Lightfestival 

• Mød julemanden 

• Nytårskur 

• Påskequiz 

• Påskeworkshop 

• Santa Lucia 

• Sommeraktiviteter og konkurren-
cer 

• Sommerferieaktiviteter (2) 

• Sommerfest 

• Sommersjov 

• Sommerskole 

• Sommersysler 

• Sommerudstilling 

• Workshop på kulturfestival 

• Workshops i ferier 

• Workshops i forbindelse med 
Kulturnat og Danehofmarked 

• Æblefestival 

• Østfestival for børn 

• Årstidsarrangementer 

 
17.2. Læselyst / litteratur 
 
• Billedstrøm billedbogsfestival 

(diverse workshops og selvkø-
rende aktiviteter) 

• Bogklub 

• Bogpræsentation 

• Bogreception 

• Bookart 

• Et bord er et bord (kreativ ord-
workshop) 

• Fantasymesse 

• Fortælletimer 

• Fortælling 

• Harry Potter 

• Hogwartz-Ekspressen 

• Interaktive udstillinger med 
højtlæsning – Bukke Bruses Bro 
og Den fantastiske fortælleskov 

• Litteratur i fællesskab 

• Litteraturformidling til børn 

• Lydfortællinger 

• Læsehunde (2) 

• Læseklubben (The, boller og bø-
ger) 
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• Læsekonkurrence 

• Læsemarathon 

• Læsemaratonsdag 

• Læsning med Robot 

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

• Monsterrim og tegninger 

• Morgengry med foreningen Nor-
den 

• Oplæsning (2) 

• Oplæsning af børns egne digte 

• Oplæsning for børn 

• Oplæsningsarr. 

• Readathon (3) 

• Rumfortælling 

• Sommerbogen (2) 

• Stormester i oplæsning 

• Tag et ord og find en bog 

• Workshop om læsning 

 
17.2. Samarbejder med institutio-
ner, dagpleje og skoler 
 
• Besøg i daginstitutioner 

• Bogbisserne (legestue for pri-
vate dagplejere) 

• Børnehave udstillinger 

• Børnehavebesøg 

• Dagplejedag (2) 

• Dagplejetræf 

• Fortællerarrangementer for 0. 
klasse 

• Kampagneintro til 3. klasser 

• Makerspace tilbud til folkesko-
ler 

• Målrettede arrangementer for 
børnehaver 

• Skolesamarbejde 

• Undervisning for skoleklasser 

• Workshops for dagplejen 

 
17.2. Sprogstimulering / læsefær-
digheder / skrivning 
 
• Bolsjelæsning 

• Engelsk samtalecafé 

• Familiearrangementer med fo-
kus på sprogindlæring 

• Forfatter sommerskole 

• Forfatterskole (4) 

• Højtlæsning (6) 

• Højtlæsning med fokus på ople-
velse 

• Interaktive udstillinger med 
højtlæsning – Bukke Bruses Bro 
og Den fantastiske fortælleskov 

• Leg med krop og sprog (work-
shop) 

• Leg med ord 

• Lege og læring 

• Ord-workshops 

• Skrive-workshops 

• Sprogarrangementer 

• Sprogfitness (6) 

• Sprogsporet 

• Sprogstimulering 

 
17.2. Øvrige arrangementer, Viden 
/ science 
 
• Foredrag om: krybdyr, digital 

sundhed 

• Forskningens døgn (5) 

• Fysikforedrag 

• Kemishow (2) 

• Læringsaktiviteter 

• Læringsarrangementer fx disse-
ker en gris 

• Naturarrangementer 

• Neb Senus forbandelse (læ-
ring/informationssøgning) 

• Ny teknologi 

• Opsprætning af marsvin 

• Quiz (2) 

• Quiz om kroppen 

• Science klub 

• Sebastian Klein: Klamme dyr 

• Smart parat svar (8) 

• Teknikarrangementer (robotbyg-
ning, lysdioder osv) 

• Videnskab og narrestreger 

• Workshop under forskningens 
døgn 

 
17.2. Workshops / kreative værk-
steder 
 
• 3D print 

• Badgeworkshop 

• Billedeværksted 

• Byg en historie med Lego 

• Fastelavnsværksted 

• Ferie/Tegne workshop 

• Ferieværksteder + workshops 
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• Filosofiworkshop 

• Grafitiworkshop 

• Halloween-værksted 

• Hækling for børn 

• Krea (2) 

• Krea workshop (2) 

• Krea-aktiviteter (2) 

• Krea-arrangementer i samar-
bejde med Læsefidusen eller i 
forbindelse med temaarrange-
menter f.eks. bliv din egen book-
tuber, lav din egen bog og lig-
nende 

• Kreadage 

• Kreative værksteder 

• Kreative workshops (4) 

• Kreative arrangementer (4) 

• Kreative pop-up workshops 

• Kreative værksteder (2) 

• Kreative værksteder som præ-
senteres på ugentlig basis i 
flere af vores biblioteker 

• Kreative arrangementer m.v. 

• Kreativer værksteder i skolefe-
rier 

• Kreativt juleværksted 

• Kreativt påskeværksted 

• Kunstworkshops 

• Lær at male på sten 

• Manga-workshop 

• Perlearrangement 

• Perleplade 

• Perlepladeværksted 

• Pizza og perleplader 

• Påskeklip (2) 

• Ridderrustninger 

• Rullingeværksted 

• Skrot robot (kreativt værksted) 

• Snittekursus 

• Snitteværksted 

• Solcellebilbygning 

• Strikkecafe 

• Tegneserieworkshop 

• Værksteder 

• Workshop for ordblinde 

• Workshop om eventyrmindful-
ness 

• Workshops (15) 

• Workshops m. filtning/Æskede-
koration 

 
 
 

17.2. Arrangementer uden for bib-
lioteket 
 
• Bustur til Fantasy festival 

• Julemærkehjemmet – højtlæs-
ning 

• Telt i Børnefestuge 

• Vild-med-film (biografbesøg) 

 
17.2. Diverse arrangementer 

 
• "Et stridt univers" 

• Anmelderklub 

• Balletskole 

• Ballonklovn 

• Bamsedag (2) 

• Bamsehospital (2) 

• Bamsesjov 

• Beebots 

• Bib. intro 

• Biblio-leg 

• Biblioteksorienteringer (2) 

• Bogbusbookinger (3) 

• Bogmærke 

• Bordhockeyturnering 

• Brætspil (4) 

• Brætspilsdag 

• Byens dag 

• Børne arrangementer 

• Børnekultur på tværs 

• Børnekulturpiloter 

• Børneudstillinger 

• Børneyoga (2) 

• Cirkus 

• Cirkuslegeplads 

• Cirkusskole 

• Dinosaurarr. 

• DJ popup 

• Doktor gys 

• Dyr under lup 

• Dyredage 

• Dyrskue 

• Escape-room 

• Eventyrtimer 

• Eventyruge 

• Fanklub 

• Fernisering 

• Finurlige Formiddage 

• Førstehjælp (3) 

• Gemmeleg på biblioteket 

• Gyseraftener 

• Hans Historier 

• Ice for Kids 
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• Idéfabrikken 

• Illustratorudstilling 

• Klovneshow 

• Klubarrangementer 

• Konkurrencer (2) 

• Konkurrencer/quiz 

• Krybdyr 

• Kulturstier 

• Kæledyrsdag 

• Lasertown 

• Legedage 

• Leo (Build the change) 

• Levende lego 

• Livlige Lørdage 

• Løbelut-løb 

• Mad & kultur (vi spiser sammen) 

• Madklub 

• Mikrobiblioteker 

• Modeshow 

• Mød en bedemand 

• Naturskattejagter 

• Nomerne 

• Ordblindenetværk 

• Pandekagedag (5) 

• Pokemon byttedag 

• Rekordforsøg 

• Rollespil (3) 

• Rollespilsarrangement 

• Sansecirkus 

• Scratch 

• Skattejagt (3) 

• Spil Dansk (2) 

• Spilaftener (2) 

• Spilcafé 

• Spøgelsesjagt 

• Star Wars dage 

• Summercamp 

• Søg smart parat 

• Søndagskick 

• Teater 

• Terrariet 

• Troldedag for børn 

• Tryk på naturen 

• Trylleshow 

• Trylleskole 

• Udsatte boligområder 

• Udstilling af børnetegninger 

• Udstillinger 

• Udstillingsfernisering 

• Yoga 

• Æggefest 
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LITTERATURFORMIDLING PÅ BIBLIOTEKERNE 
 
I Biblioteksbarometer 2018 har bibliotekerne uddybet hvilke aktiviteter, som 
litteraturformidlingen på og uden for biblioteket omfattede. Besvarelserne følger 
herunder.  
 
17.3. ANGIV HER HVAD LITTERATURFORMIDLING OMFATTEDE? 
De åbne besvarelser er efterfølgende grupperet i følgende: 
 
• Litteraturformidling, voksne 

• Litteraturformidling, børn 

 
 
Litteraturformidling, voksne 
 
• "Gåtur og en god historie"-arran-

gementer 

• "Spis og lyt" 

• Anbefalinger 

• Bibliotekarerne anbefaler 

• Biblioteksorienteringer (2) 

• Boganbefalinger primært til læ-
sekredse 

• Bogbingo (2) 

• Bogbusarrangementer 

• Bogcafé (24) 

• Bogcafé ved personalet 

• Bogcaféer af forskellig art 

• Bogklubber (4) 

• Bogmessetur 

• Bogpræsentationer 

• Bogpusher v. bibliotekets perso-
nale 

• Bogpushere 

• Bogslabberas 

• Bogsnak 

• Bogåbner 

• Book en bibliotekar 

• Bookhunt 

• Books and bears 

• Booktalk (28) 

• Booktalk generelt og emneop-
delt 

• Booktalk on demand 

• Booktalk ved personalet med an-
befalinger af gode bøger til 
sommerferien 

• Booktalks & forfatterarr. 

• Booktalks for læsekredse 

• Booktalks for voksne 

• Booktalks i biografer 

• Booktalks m. litteraturformidling 
og info om læsekredse 

• Bookwalks 

• Borgmesteren fortæller 

• Brugernes egne læsekredse 

• Brugerstyrede aftener om "Bø-
ger der står mit hjerte nært". 

• Bøger fra Baghaven 

• Debatklub 

• Debatsceancer 

• DR romanklub (3) 

• Engelsk booktalk 

• Events 

• Filmforevisning: Læs bogen og 
se filmen 

• Filosofi 

• Forlagsaften 

• Foredrag om "Sæsonens bøger" 
o.lig. 

• Foredrag om enkelte værker el-
ler genrer ved udefrakommende 
eksperter 

• Foredrag om forfattere ved bru-
gerne selv 

• Forfatter aftener 

• Forfatterarrangementer 

• Forfatterbesøg 

• Forfatterbesøg med opfølgende 
læseklubber 

• Forfatterforedrag 

• Forfatterforedrag og –samtaler 

• Forfattermøder 

• Formidling af konkrete værker, 
forfatterskaber og genrer. Korte 
oplæg og mulighed for fælles 
samtale. 

• Fortælletimer 

• Fortællingens dag 

• Fra læser til læser 

• Fælleslæsning (2) 

• Guided reading 

• Guidede fælleslæsninger for 
voksne 
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• Guided læsning 

• Guidet fælleslæsning (6) 

• Gå dig glad 

• Gående læsekreds 

• Halsnæs Bogfest 

• Historie og oplevelse 

• Historier i mørket. Oplæsning i 
mørke. 

• Hvem vil være litterær 

• Højskolesang 

• Højtlæsning (9) 

• Højtlæsning de luxe 

• Højtlæsning for voksne (2) 

• Inspirationsaftner for læse-
kredse 

• Installationer 

• Kaffe 

• Kage & Klassikere 

• Kend dine klassikere 

• Krimiaften 

• Krimicafé 

• Levende lydbog 

• Litteratur coaching 

• Litteraturbingo 

• Litteraturcaféer 

• Litteraturfestival (Ordet er Løs) 

• Litteraturformidlerens input 

• Litteraturklubber 

• Litteraturvandringer 

• Litterær læsesalon 

• Litterær Pecha Kucha 

• Litterær samtalesalon 

• Litterære vandringer (3) 

• LOF-litteraturkreds 

• Lokale ord på scenen 

• Lyrikaften 

• Lyrikaften ved brugerne 

• Lyttesalon (2) 

• Læseblus projekt 

• Læsegrupper 

• Læseklub (4) 

• Læseklub-arrangement 

• Læsekreds (4) 

• Læsekredsarr. (2) 

• Læsekræs for læsekredse 

• Læselystarr. 

• Læsemaraton 

• Læsemesse (2) 

• Mad og Bøger 

• Masterclasses for forfatterspi-
rer 

• Motorvejsåbning 

• Møde med forlag 

• Novelleklub med guidet fælles-
læsning 

• Nye bøger 

• Nyskabte Fupz tekster og haiku 

• Oplæsning (2) 

• Oplæsning m. lokal skuespiller 

• Opstart af læsekredse 

• Optakt til krimimessen med 
krimi booktalk 

• Ordfestival 

• Ordspilopper 

• Personale præsenterer egne an-
befalinger 

• Poesiaftener 

• Primært guidet læsning og læs 
bogen se filmen 

• Præsentation at nogle af årets 
nye bogudgivelser 

• Read-a-thon 

• Rimmakker 

• Rom & røverhistorier 

• Romaner & rødvin (2) 

• Romanklub 

• Samtalesaloner 

• Selvkørende læsekredse 

• Sirenesang i Aarhus Midtby 

• Skumringsarr. 

• Skumringstime 

• Sommerferielæsning 

• Sommerlæsning 

• Spansk og fransk litteratur etc. 

• Sprogfitness 

• Stillelæsning 

• Strik og lyt 

• Svøm til musik og poesi 

• Sæsonens Bøger (4) 

• Sæsonens nye bøger 

• Søg og du skal finde 

• Talks ved personalet om årets 
bøger 

• Tema læseklubber 

• Temaudstillinger 

• Træd ind i fortællingen 

• Tur til BogForum 

• Udstillinger (2) 

• Ugentlige booktalks i rummet 

• Workshop 

• Årets bøger arrangementer 
 
Litteraturformidling, børn 
 
• "45 bøger på 40 minutter" for 

udvalgte skoleklasser 

• Bibioteksintroduktioner 

• Biblioteks besøg for de små 

• Billedbogsforedrag 

• Biografintroduktion 
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• Bogkuffert for 5. klasser 

• Bogsnakke med børn 

• Booktalks for børn 

• Booktalk for bedsteforældre 
med fokus på formidling af god 
højtlæsningslitteratur 

• Booktalk til skoleklasser (3) 

• Booktalks for 7. klasser 

• Booktalks for børn og unge på 
biblioteket 

• Booktalks for skoler 

• Booktalks på skoler 

• Børnehavebesøg 

• Børnenes bedste Bøger 

• Eventyrlæsning 

• Fantasyfestival 

• Godnat historier 

• Halloween (filial) højtlæsning 

• Harry potter 

• Højtlæsning for børn 

• Højtlæsning for dagsinstitutio-
ner 

• Kunst og litteratur for 3. klasser 

• Literaturfestival for børn 

• Litteraturudstilling til børn 

• Mimbo Jimbo bingo 

• Robotten Norma læser højt 

• Skolebesøg 

• Skolebesøg med gennemgang af 
ungdomslitteratur, gode børne-
bøger mv. 

• Skøre facts og rekorder 

• Traditioners jul – højtlæsning 

• Tur til Harry Potter Festival 

• Udstilling med tilhørende op-
læsning f.eks. kaskelotternes 
sag og mørkebarnet 

• Ulvetime m. højtlæsning
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KLUBAKTIVITETER 
 
 

 
 
 
 
 
KLUBAKTIVITET 
Bibliotekerne faciliterer og initierer aktiviteter og klubber, og de er mange ste-
der mødesteder for folk med udgangspunkt i interesser og fællesskaber. Biblio-
tekerne initierede mange klubaktiviteter i 2018, heraf flest læseklubber, sprog-
caféer og makerspace-aktiviteter. I 2018 havde folkebibliotekerne 903 læseklub-
ber initieret af bibliotekerne. Også lytteklubberne, hvor borgere mødes omkring 
musik, var hyppigt brugte aktiviteter på bibliotekerne.  
 
KLUBBER INITIERET AF BRUGERE 
Af de brugerinitierede klubaktiviteter og brugergenererede fællesskaber træder 
særligt studiekredse og læseklubber frem. Der var i 2018 202 brugerinitierede 
studiekredse og 906 læseklubber initieret af brugerne.   
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Klubaktiviteter på bibliotekerne i 
2018. 
 
 
 
  

 
I 2018 havde folkebiblio-
tekerne 903 læseklubber 
initieret af bibliotekerne 
og 906 læseklubber initi-
eret af brugerne. 
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18. Lagde biblioteket hus til klubber, caféer eller lignende? (angiv antal - 
og hvis ingen, skriv 0) 

 OBSERVE-
RET MINI-

MUM 

OBSERVERET 
MAKSIMUM 

AFHOLDTE 
KLUBBER I ALT 

 
 

ANMELDERKLUB - INITIERET AF BIBLIOTE-

KET 

0 8 17 
 

ANMELDERKLUB - INITIERET AF BRU-

GERNE 

0 0 0 

BIBLIOTEKSKLUB - INITIERET AF BIBLIO-

TEKET 

0 10 50 

BIBLIOTEKSKLUB - INITIERET AF BRU-

GERNE 

0 4 5 

BØRNEHAVEKLUB - INITIERET AF BIBLIO-

TEKET 

0 126 129 

BØRNEHAVEKLUB - INITIERET AF BRU-

GERNE 

0 7 8 

FAGBOGSKLUB - INITIERET AF BIBLIOTE-

KET 

0 6 13 

FAGBOGSKLUB - INITIERET AF BRUGERNE 0 10 11 

KODNING/PROGRAMMERINGSKLUB - 

INITIERET AF BIBLIOTEKET 

0 34 86 

KODNING/PROGRAMMERINGSKLUB - 

INITIERET AF BRUGERNE 

0 3 22 

LÆSEKLUB - INITIERET AF BIBLIOTEKET 0 99 903 

LÆSEKLUB - INITIERET AF BRUGERNE 0 204 906 

LYTTEKLUB/MUSIK-KLUB - INITIERET AF 

BIBLIOTEKET 

0 16 108 

LYTTEKLUB/MUSIK-KLUB - INITIERET AF 

BIBLIOTEKET 

0 4 7 

MAKERSPACE - INITIERET AF BIBLIOTEKET 0 180 282 

MAKERSPACE - INITIERET AF BRUGERENE 0 1 4 

SKRIVEVÆRKSTED (FX FORFATTER-
VÆRKSTED) - INITIERET AF BIBLIOTEKET 

0 24 136 

SKRIVEVÆRKSTED (FX FORFATTER-
VÆRKSTED) - INITIERET AF BIBLIOTEKET 

0 12 20 

SPROGCAFE - INITIERET AF BIBLIOTEKET 0 204 390 
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 OBSERVE-
RET MINI-

MUM 

OBSERVERET 
MAKSIMUM 

AFHOLDTE 
KLUBBER I ALT 

 
 

SPROGCAFE - INITIERET AF BRUGERNE 0 4 22 

STRIKKEKLUB - INITIERET AF BIBLIOTEKET 0 44 217 

STRIKKEKLUB - INITIERET AF BRUGERNE 0 35 202 

STUDIEKREDS - INITIERET AF BIBLIOTEKET 0 11 21 

STUDIEKREDS - INITIERET AF BRUGERNE 0        208        364 

ANDRE - INITIERET AF BIBLIOTEKET 0 85 323 

ANDRE - INITIERET AF BRUGERNE 0 50 187 
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18.1. Hvilke andre klubber, caféer 
eller lignende blev afholdt på 
biblioteket i 2018? 
Åbne besvarelser.  
 
• "The Economist" 
• Advokatvagt 
• Akvarelcafé 
• Arkitektur for børn 
• Arrangementer til forenings-

livet i Ikast og Brande 
• Babycafe i samarbejde med 

Sundhedsplejen Guldborg-
sund 

• Barselscafé 
• Bibliotekets Venner - tre af-

delinger 
• Bogbisserne - privatdrevet 

legestue 
• Bogklub 
• Bosætningsforening (Løg-

stør) 
• Bridgeklub 
• Brætspil (2) 
• Brætspilscafé (4) 
• Børnepanelet 
• Coding Pirats 
• Demens café 
• Dokumentarfilmklub 
• Drachmann selskabet 
• DR-romanklub 
• E-sports-turnering 
• Familielæsekreds 
• Fantasy læseklub for børn 
• Filmcafé 
• Filmklub (4) 
• Filosofiklub 
• Flittige hænder (blandet 

krea) 
• Flygtningevenner (Aalestrup) 
• FOF kurser 
• Foreningen for Hjemme-

passe Børn 
• Foreninger (Repair cafe, Re-

fluks, Tal Dansk Cafe) 
• Forfatterværksted for børn 
• Fortælleklub 
• FortælleLab (gruppe, der ar-

bejder med fortællingen 
som redskab) 

• Fredagscafé 
• Frimærkeklub 
• Fædreklub i forbindelse 

med vores medborgercenter 
• Fællesspisning 
• Gamerklub 
• Generalforsamlinger i di-

verse foreninger 
• Gloomhaven spillegruppe 

• Historiecafé 
• Historieklubben 
• Hjælp til nydansker netværk 
• Hoppehulen 
• Hyggeklub i lokalbibliotek 

(selvkørende) 
• Hækleklub 
• Håndarbejdscafé 
• IT-café (9) 
• Jazz lytteklub 
• Jobcafé 
• Klub for lysfiskere. 
• Klubber under Ældresagen 
• Konflikthåndtering 
• Kort- og dokumentarfilmklub 
• Lektiecafé (7) 
• Lektiehjælpere 
• Livekoncert Musikskolen 

spiller på biblioteket 
• Livscafé 
• LOF kurser 
• LOF-litteraturkreds 
• Læseklub for børn (2) 
• Læseklubben The, boller og 

bøger (12-16 år) 
• Læseklubber (2) 
• Læsekredse (2) 
• Mandagsmokka (kun for kvin-

der) 
• Mandeklub 
• Matematikcafé 
• Mentorer 
• Morgensangsfællesskab 
• Mødreklub 
• Nørklecafé 
• Omsorgsfuld onsdag (fæl-

lesskab, samtale) 
• Patchworkcafé 
• Pensionisterne IT-cafe i 

Ikast 
• Pokemónklub 
• Progressiv rock lytteklub 
• Projekt hvor unge piger laver 

Youtubevideoer indehol-
dende  
boganmeldelser 

• Quilteklub 
• Rejseklub (2) 
• Rock lytteklub 
• Rockcafé 
• Rollespillere 
• Rollespilsforening  
• Samtale/spisesaloner for 

demente og pårørende 
• Samtalegrupper 
• Sang 
• Sangskriverne - fast musik 1 

torsdag om måneden med 
åben mikrofon 

• Scienceklub 
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• Scienceklub for børn 
• Seniorklubber 
• Skak 
• Skakklub 
• Skriveklub for voksne 
• Slægts- og Egnshistorisk 

workshop 
• Slægtsforskning 
• Slægtsforskningscafé (2) 
• Sorggruppe 
• Spansk snakkeklub 
• Spilklub 
• Spillekluber (brætspil, E-

sport) 
• Sprogcafé (3) 
• Sprogtræning 
• Strik og Jam 
• Strikkecaféer 
• Strikkeklub (5) 
• Strikketanterne, som er en 

strikke café for børn fra 6-
12 år 

• Sundhedscafé 
• Sundhedsplejerske 
• Tirsdagstræf 
• Tirsdagstræf (kun for mænd) 
• Torsdagstoner (fællessang) 
• Torsdagstræf i lokalbiblio-

tek (i samarbejde med bibli-
oteket) 

• Ukulele spilfællesskab 
• UU-Vejledningscafé 
• Videnscafé for voksne flygt-

ninge 
• Vinterbogscafé 
• Virtual reality klub 
• Yogacirkel 
• Ældre Sagens tirsdagsmøder 
• Ældresagen 
• Ældresagens IT-café 
• Åben familierådgivning.
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DIGITAL DANNELSE OG IT-
HJÆLP 
 
 

 
 
 
 
 
IT-VEJLEDNING PÅ BIBLIOTEKET 
Mange af landets biblioteker tilbyder hjælp til borgere med IT-udfordringer og 
problemer. 69,1 % af folkebibliotekerne afholdt i 2018 åbne IT-caféer, hvor bor-
gere kunne henvende sig og få IT-vejledning. 61,9 % samarbejdede med Er-
hvervsstyrelsen om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvilket indebæ-
rer, at folkebibliotekerne tilbyder at hjælpe mindre IT-parate virksomheder med 
blandt andet oprettelse af NemID og medarbejdersignatur. 57,7 % af folkebiblio-
tekerne tilbød kurser i bibliotekets digitale tilbud. Det samme gjorde sig gæl-
dende for kurser i informationssøgning.  
 
KURSER I KILDEKRITIK OG INFORMATIONSSØGNING 
Over halvdelen af bibliotekerne tilbød kurser i kildekritik og fake news, samt in-
formationssøgning. Færre tilbød kurser i brug af sociale medier som eksempel-
vis Facebook og Twitter. I 2018 havde 28,9 % af bibliotekerne kurser i brug af 
sociale medier, hvilket er et fald i forhold til året før, hvor 34 % af bibliotekerne 
havde kurser i dette. Der ses også et fald i antallet af kurser i brug af digitalt 
udstyr som smartphones og tablets. I 2017 svarede 48 biblioteker, at de afholdt 
sådanne kurser, i 2018 var det kun 35 biblioteker, der svarede ja til dette.  
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Digital dannelse og IT-hjælp i 2018. 
 
 
  

 
I 2018 blev der på 55,7 % af 
folkebibliotekerne afholdt 
kurser i kildekritik og fake 
news.  
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19. Har biblioteket i 2018 afholdt kurser i følgende?  
 Ja Nej 

Offentlig digital selvbetjening (fx borger.dk, Ne-
mID, digital post m.m) 

38,2 % 60,8 % 

Generel it-anvendelse (fx office-pakken, inter-
nettet, e-mail, billedbehandling) 

36,1 % 63,9 % 

Brug af sociale medier mv. (fx Facebook, Twitter, 
Instagram) 

28,9 % 71,1 %  

Brug af digitalt udstyr (som smartphones og tab-
lets) 

36,1 % 63,9 % 

Informationssøgning 57,7 % 42,3 % 

Kildekritik/fake news 55,7 % 44,3 % 

It-sikkerhed 50,5 % 49,5 % 

Bibliotekets digitale tilbud 57,7 % 42,3 % 

It-vejledning i åbne it-caféer 69,1 % 30,9 % 

Hjælp til mindre it-parate virksomheder4 61,9 % 38,1 % 

                                                        
4 Samarbejde med Erhvervsstyrelsen om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

FIGUR 4 

Procentdel af bibliotekerne der i 2018 havde kurser i:  
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21.1. Hvordan har biblioteket i 2018 tilbudt hjælp til mindre IT-parate virk-
somheder - hvis ja, angiv da hvordan/hvor.  
Åbne besvarelser.  
 
• To dedikerede medarbejdere kan bookes af virksomhederne til digital vejled-

ning 

• Ved henvendelser 

• Der sættes tid af ved henvendelse 

• Tilbud via hjemmeside og facebook 

• Virksomhederne kan henvende sig efter behov. 

• Ad-hoc-hjælp i fbm. adgang til VIRK.dk gennem medarbejdersignatur. 

• Reklameret for det via erhvervscenter - virksomheder kunne tage telefonisk 
kontakt og møde personligt op på bibliotekerne og her var en medarbejder de-
dikeret til at kunne hjælpe (der fik kompetenceudvikling på området) 

• i udlånet - ved henvendelse 

• Mindre virksomheder har kunnet komme på biblioteket efter aftale og få 
hjælp til oprettelse af digital postkasse. 

• En medarbejder har kompetencen og tilbuddet annonceret på hjemmesiden 
men ingen har benyttet det. 

• åbent tilbud som ses på hjemmesiden 

• Man bestilte tid og fik personlig hjælp 

• "Bestil en bibliotekar" 

• Individuel vejledning ved henvendelse 

• Fulgt op ved konkrete henvendelser (ganske få) 

• Info på hjemmesiden, mulighed for at kontakte en medarbejder og få hjælp 

• via hjemmesiden 

• Holbæk Bibliotek. Hjælp til foreninger og små virksomheder ved personlig 
henvendelse. 

• De har mindre virksomheder og kunnet stille spørgsmål og vi har hjulpet. 

• Virk.dk 

• personlig betjening ved henvendelse 

• Åbent tilbud. Afvikles ved henvendelse. 

• Som tilbud hvor man kan ringe og få hjælp 

• Hjælp til Nem-ID til erhverv 
Hjælp til virk.dk 
Hjælp til medarbejdersignatur 

• Digital kontaktperson har stået for at modtage og tilbyde hjælp til mindre IT-
parate virksomheder ved henvendelse til bibliotekspersonalet. 
Hjælp til IT-parate virksomheder sker efter aftale med digital kontaktperson 
og afholdes på Hovedbiblioteket i Nykøbing Falster. 

• Hjælp af bibliotekar / specialist til registrering og selvbetjeningsløsninger 

• Vi har to bibliotekarer på hovedbiblioteket der kan hjælpe. De der har brug for 
hjælpe bliver henvist enten fra Borgerservice eller via Erhvervsstyrelsens 
sms-service. 

• På hhv. Ringe Bibliotek og Faaborg Bibliotek, gennem konkret aftale m. to 
kyndige nøglepersoner 

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

• Vi har tilbud om at mindre virksomheder kan henvende sig og vi giver indivi-
duel hjælp, eksempelvis til udstedelse af digital signatur, oprettelse af cvr.nr 
etc 

• Hjælp til bl.a. digital indberetning 

• Ja, mindre IT-parate virksomheder kan rekvirere personlig hjælp 

• Mindre virksomheder henvender sig 
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• vi tilbyder hjælp til oprettelse af medarbejdersignaturer + tilvejebringelse af 
diverse rettigheder. 
Herudover hjælp til selvhjælp i forbindelse med div. indberetningsløsninger 
på virk.dk. 
Hjælpen tilbydes efter aftale på de 4 biblioteker 
Der henvises bl.a. til hjælpen på biblioteket via Tønder kommes hjemmeside. 

• Borgere, der selv har opsøgt biblioteket eller er blevet henvist fra f.eks. Bor-
gerservice eller banken, får råd og vejledning. 

• På vores hjemmeside fortæller vi, at vi kan hjælpe mindre virksomheder med 
IT 

• Åbent tilbud i biblioteket med tidsbestilling 

• Oplæg om procedurer - eksternt 
Book en tid til hjælp 

• To af vore medarbejdere kan hjælpe de små virksomheder. De kan ringe og af-
tale en tid med en af de to. Tilbuddet optræder også i en folder som Vejle 
Kommune har lavet til små virksomheder. Derudover står det på vores hjem-
meside. Vi hjælper kun fra hovedbiblioteket. 

• Vi har et løbende tilbud om vejledning til at håndtere selvbetjeningsløsninger 
for mindre virksomheder og foreninger. 
I samarbejde med Erhvervsstyrelsen har biblioteket været vært for kurser for 
medarbejdere fra biblioteker fra hele landet. 

• 2 medarbejdere er uddannede og laver individuelle aftaler med brugere, som 
typisk kommer på biblioteket og får hjælp. 

• Biblioteket har besvaret 12 henvendelser fra virksomheder. 

• Betjening af virksomheder og foreninger i biblioteket. Ingen tidsbestilling-
folk bliver betjent, når de kommer 

• Hjælp til indberetning - virk-dk 

• Ja, via vejledning telefonisk eller ved fremmøde, i form af indberetning af 
moms, oprette digital medarbejdersignatur, oprette og ældre forening. 

• På biblioteket hjælpes virksomheder og foreninger, der skal have oprettet el-
ler genoprettet deres digitale medarbejder signatur.  
Enkelte virksomheder er blevet introduceret til brug af vores databaser - Bis-
node + Kompass 

• Mulighed for at virksomhederne kontaktede vores specialist og fik hjælp til 
diverse IT løsninger 

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

• Som et tilbud på biblioteket 

• 2 bibliotekarer hjælper virksomheder på biblioteket. 

• Virksomhederne har kontaktet os og aftalt tid for et besøg på Biblioteket, 
hvor vi har hjulpet dem på vej 

• Ved fremmøde på biblioteket. 

• Åbne telefoner. medarbejdere der er dedikeret til opgaven 

• Vi forstår ikke helt spørgsmålet, men  nu svarer vi efter bedst evne: 
Ja. VI har tre medarbejdere som kan gøre det. Og når en forening eller en min-
dre it virksomhed har brug for hjælp, henvender de sig på deres lokale biblio-
tek. Her bliver de guidet videre til en af de tre medarbejdere, som primært 
befinder sig i Hadsund eller Hobro (Det vil sige at foreningerne, virksomhe-
derne, kører til den by og på biblioteket der - for at få hjælp= 

• På de fire biblioteksafdelinger i åbningstiden 

• Ugentlige IT-caféer 

• Den enkelte virksomhed eller forening får personlig eller telefonisk hjælp ef-
ter forudgående aftale. 

• Biblioteket har været tilmeldt, men der har stort set ikke været nogen efter-
spørgsel. 
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SPROGSTIMULERING  
 
 

 
 
 
 
 
SPROGSTIMULERING I FOKUS  
Børns sprog, og særligt den tidlige sprogtilegnelse, er i fokus på landets bibliote-
ker. I 2018 havde 62,9 % af landets biblioteker beskæftiget sig med sprogstimu-
lering som en fast aktivitet og 55,7 % i projekter med sprogstimulering som pro-
jektaktivitet. Kun 12,4 % svarer, at biblioteket ikke har arbejdet med sprogsti-
mulering i 2018.  
 
SAMARBEJDE MED PÆDAGOGER 
Bibliotekernes arbejde med sprogstimulering sker oftest i samarbejde med rele-
vante samarbejdspartnere, blandt andet børnenes forældre og pædagoger.  
 
Blandt de adspurgte svarede 69,1 %, at pædagoger blev inddraget i bibliotekets 
sprogstimuleringsaktiviteter, og 40,2 % inddrog børnenes forældre. Derudover 
blev andre relevante samarbejdspartnere inddraget, heriblandt sundhedsplejen, 
talepædagoger, pædagogstuderende, boligsocialindsatser, daginstitutioner og 
musikskoler.  
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Sprogstimulering i 2018. 
 
 
22. Har biblioteket i 2018 arbejdet med sprogstimulering?  
 

 Antal respondenter Procent 

Som fast aktivitet 61 62,9 % 

Som projekt 54 55,7 % 

Børnenes forældre blev inddraget 39 40,2 % 

Pædagoger blev inddraget 67 69,1 % 

Hvilke samarbejdspartnere? Uddybes i 22.1 59 60,8 % 

Nej, biblioteket har ikke arbejdet med 
sprogstimulering i 2018 

12 12,4 % 

I alt 97  
 

 

 

 

 
87,9 % af landets 
folkebiblioteker 
arbejdede med 
sprogstimulering i 2018 
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22.1 Hvilke samarbejdspartnere? åbne besvarelser 
Åbne besvarelser under spørgsmålet Hvilke samarbejdspartnere? (Spørgsmål 
22).  De åbne besvarelser er samlet, hvor flere har svaret det samme. For alle 
åbne besvarelser henvises til de samlede dataark.  
 

• Skoler (20) 

• Dagtilbud og daginstitutioner (26) 

• Frivillige (3) 

• Musikskoler (5) 

• Billedskole (1)  

• Kulturskole (2)  

• Pædagogisk læringscenter (2) 

• UCC/UCN (5) 

• Sundhedsplejen (9) 

• Sproglærer/pædagoger/vejledere (3)  

• Udviklingskonsulenter (1) 

• Tale/høre pædagoger (7) 

• Børneinstitutioner (2) 

• PPR (1)  

• SFO (1)  

• Produktionsskole (1) 

• Pædagogstuderende/pædagogseminar (4)  

• Røde Kors (1)  

• Kommunale forvaltninger (4)  

• Sprogskoler (2)  

• Andre biblioteker (4)  

• Museum (1) 

• Universitet (1)  

• Helhedsplanen Mjølnerparken/Guldbergsskolen/Røde Kors Babynet/Råd-
mannsgade/Ord i mørket /Sputnik 

• Støttekorpset for dagtilbud 

• Nivå Nu, Børnehusene i Nivå, Sundhedsplejen, Sprogpædagogerne i Fredens-
borg Kommune, frivillige sprogambassadører 

• Holbæk Bog & Idé 

• Sprogfitnes, BH læringsforløb, besøg af mødregruppe, dagplejeposer 

• Vidensby Sønderborg 

• Slots- og Kulturstyrelsen   

• Homestart  

• Legetek, VIA pædagogsem. 

• Institutioner i Randers Nordby og dagplejen i Randers Kommune. 
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LÆSNING OG LÆSELYST 
 

 
 
 
 
 
SAMARBEJDE OM LÆSELYST 
Der er særligt fokus på læsning og læselyst i disse år, og mange af landets bibli-
oteker arbejder allerede aktivt for at styrke lysten til at læse hos børn og unge 
igennem projekter og faste aktiviteter. Arbejdet med at styrke læselysten hos 
børn og unge sker oftest i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, sær-
ligt skolerne. 84,5 % af de adspurgte biblioteker arbejdede i 2018 med læselyst-
aktiviteter i samarbejde med skolerne.  
 
DIGITALE RESSOURCER OG AKTIVITETER 
Bibliotekerne benytter forskellige digitale ressourcer i styrkelsen af læselysten, 
heriblandt digitale børnematerialer fra eReolen Go og det online børnefælles-
skab Biblo, som over halvdelen af de adspurgte biblioteker benyttede i arbejdet 
med styrkelsen af læselyst.  
 
Derudover benyttede bibliotekerne en lang række andre aktiviteter i styrkelsen 
af læselysten, heriblandt booktalks, læsning med robotter, læsehunde, forfatter-
besøg, diverse læseprojekter og biblioteksorientering.  
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Læselyst i 2018. 
 
 
23. Har biblioteket i 2018 arbejdet med at styrke børns/unges læselyst og 
hvordan? 
 

 Respondenter Procent 

I samarbejde med skolen 82 84,5 % 

Som fast aktivitet 61 62,9 % 

Som projekt 39 40,2 % 

eReolen Go blev brugt 51 52,6 % 

Biblo blev brugt 52 53,6 % 

Andre måder? (angiv hvor-
dan) 

33 34,0 % 

Nej 4 4,1 % 

I alt 97  

 
 

 

 
95,9 % af landets 
folkebiblioteker 
arbejdede med at styrke 
børns læselyst i 2018 
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Andre måder, åbne besvarelser 
De åbne besvarelser er samlet, hvor flere har svaret det samme. For alle åbne 
besvarelser henvises til de samlede dataark.  
  

• Læse med robot 

• Læsehund (5) 

• Sprogfitness 

• Booktalks (6) 

• Forfatter introduktion  

• Forfatterbesøg (3) 

• Sommerbog (5) 

• Vinterbog (2) 

• Readathon (2) 

• Åben skole/skolen i virkeligheden 

• Projekt læselyst samarbejde med Gladsaxe gymnasium 

• Projekt: al tid 

• Læsekampagne boljselæsning, sommerbogen og fortælleskoven 

• Biblioteksorientering 

• Forfatterarranghement og forfatterskole 

• Kunst og litteratur - skab og læs 

• Eventyrtimer tilrettelagt efter bøger fra sproggaven. Arrangeret både for dag-
institutioner og familier 

• Inddragelse af frivillige til at læse med børnene 

• Litteratur i fællesskab 

• Brug af biblioteksrummet, smart parat svar, stormester i oplæsning, bogfest, 
bogklubber, fang fortællingen, søg smart  

• Bogsnak for forældre 

• Bogædere, bogorme, højtlæsningskampagne, booktrailerprojekt 

• Sommerlæsningskampagne 

• Mange 

• Læsemesse, forfatterbesøg på skolerne 

• Læseprojektet: læsningen er løs, der inddrager alle kommunens folkeskoler 

• Ved skolebesøg 

• Læsecamp, bogfest, litterære forløb ved events 

• Læsefestival 

• International børnelitteraturfestival albus, læsestrategi (ikke udtømmende) 

• Læseklubber 

• Hjemmelavet brætspil til projekt læseheste 

• Bookbites 

• Læsequiz for 5. Klasserne 

• Fortælleshows i børnehaver, eventyr-event 
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SAMARBEJDE MED  
DAGINSTITUTIONER 
 
 

 
 
 
 
 
SAMARBEJDE OM SPROGSTIMULERING 
Folkebibliotekerne samarbejder ofte med daginstitutioner, og 99 % af landets 
biblioteker tilbød i 2018 ydelser til daginstitutioner. 44,3 % af landets biblioteks-
væsener havde en strategi for samarbejdet med daginstitutioner, hvorimod 55,7 
% svarede, at biblioteket ikke havde en strategi. Det er særligt omkring sprog-
stimulerende aktiviteter, at der var samarbejde mellem folkebiblioteker og dag-
institutioner, svarede 74,2 % af bibliotekerne. 
 
UDBRINGNING OG BØRNEHAVEBIBLIOTEKER 
Bibliotekerne har en lang række tilbud til daginstitutionerne – både på bibliote-
ket og ude i institutionerne. 75,3 % af folkebibliotekerne havde i 2018 depoter 
eller børnehavebiblioteker, og 61,9 % bragte og afhentede materiale i institutio-
nerne. Derudover formidlede bibliotekerne børnelitteratur og havde en række 
særlige arrangementer målrettet børn i daginstitutioner, heriblandt højtlæsning 
og andre læseaktiviteter, udstillinger, teater og musikarrangementer.  
 
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Samarbejde med daginstitutioner i 
2018. 
 
 
 
24. Havde biblioteket i 2018 en strategi for samarbejdet med daginstituti-
oner? 

 Respondenter Procent 

Ja 43 44,3 % 

Nej 54 55,7 % 

I alt 97 100,0 % 

 
 
 

  

 
75,3 % af 
folkebibliotekerne 
havde i 2018 depoter 
eller 
børnehavebiblioteker, 
som en del af tilbuddet 
til daginstitutioner  



BIBLIOTEKSBAROMETER FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2018 49 

25. Hvilke ydelser tilbød biblioteket i 2018 til daginstitutioner? 

 
 

Respondenter Procent 

Udbringning/afhentning af materialer 60 61,9 % 

Depoter/børnehavebiblioteker 73 75,3 % 

Formidling af børnelitteratur 60 61,9 % 

Sprogstimulerende aktiviteter 72 74,2 % 

Særlige arrangementer 62 63,9 % 

Andre (angiv hvilke ydelser) 27 27,8 % 

Ingen 1 1,0 % 

I alt 97  

 
 
 
25. Hvilke andre ydelser tilbød biblioteket i 2018 til daginstitutioner?  
Åbne besvarelser under Andre (angiv hvilke ydelser) 
 
• Special programmer for institutionerne/emnekasser/fagstorytelling/børnefe-

stival/børne teater 

• Oplæsning og filmforevisning 

• Sangbro 

• Teater 

• Årlig kulturdag for alle daginstitutioner. Sprogfitness 

• Højtlæsning med fokusord, musikalske legestuer, skolestart, fortælleskoven 
- et litterært værk med focus på bevægelse, fantasi og billeder 

• Tirsdagsbio, biblioteksorientering, teater 

• Lili oplæsning, hr struganoff åbning 

• Udstillinger 

• Film 

• Kultursti 

• Læseleg, wizefloor 

• Arrangementer, sprogfitness 

• Teater, sprogfitnes, daginstitutionernes bevægelsesdag 

• Via projekt lillefidusen 

• Sprogformidlingsdag, 

• Emnekasser, bogvogter, bh læringsforløb, højtlæsning, sprogfitnes, dagpleje-
poser 

• Slaraffen - fantasifulde fartøjer og teater 

• Guf til lærerplanen for børnehaver; musik og sprog for dagpleje og vuggestue; 
åbne musikarrangementer; teaterforestillinger målrettet i tidspunkt og ind-
hold af professionelle børneteatre 

• Teater og småarr. 

• Børnebiffen, dialogisk læsning, oplæg for forældre 

• Højtlæsning, børn x-plus 

• Udlån af digitale redskaber 

• Dagplejecafe 

• Førskolekatalog 

• Bookinger med det mobile bibliotek 

• Film bio i Farsø. Temakasser som biblioteket laver klar til daginstitutionerne 
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SAMARBEJDE MED SKOLER 
 
 

 
 
 
 
 
BIBLIOTEKERNE I DEN ÅBNE SKOLE 
Folkebibliotekerne har ofte etablerede samarbejder med skolerne, og over halv-
delen af landets biblioteksvæsener havde i 2018 en strategi for samarbejdet med 
skoler og uddannelsesinstitutioner – både som fast aktivitet og i projekter.  
 
91,8 % af landets folkebiblioteker havde et samarbejde med folkeskolerne om 
biblioteksbetjening i 2018.  
 
MANGE TYPER TILBUD TIL SKOLER 
Kildekritik, informationssøgning og undervisning i digital dannelse er blot nogle 
af de tilbud, som folkebibliotekerne havde til elever i folkeskolerne som en del af 
Åben skole-samarbejdet. 78,4 % af bibliotekerne havde tilbud om informations-
søgning til folkeskolerne, og 69,1 % havde tilbud om kildekritik. Bibliotekerne 
har også i høj grad tilbud om litteratur og læsning til skolerne, og 83,5 % havde 
tilbud om dette til skolerne. Besvarelserne vidner om at bibliotekerne generelt 
har mange kompetencer, der kan understøtte elevernes læring i samarbejdet 
med skoler.  
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Samarbejde med skoler i 2018. 
 
 
26. Havde biblioteket i 2018 en strategi for samarbejdet med skoler og ud-
dannelsesinstitutioner? 

 Respondenter Procent 

Ja, som fast aktivitet 63 64,9 % 

Ja, som projekt 25 25,8 % 

Nej 27 27,8 % 

   

 
27. Har biblioteket i 2018 samarbejdet med folkeskoler i forbindelse med 
åben skole? 

 Respondenter Procent 

Ja, som fast aktivitet 57 58,8 % 

Ja, som projekt  25 25,8 % 

Nej 26 26,8 % 

 
78,4 % af bibliotekerne 
havde i 2018 tilbud om 
informationssøgning til 
folkeskolerne 
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28. Havde biblioteket tilbud til skolerne om informationssøgning? 

 Respondenter Procent 

Ja 76 78,4 % 

Nej 21 21,6 % 

I alt 97 100,0 % 

 
28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i kildekritik? 

 Respondenter Procent 

Ja 67 69,1 % 

Nej 30 30,9 % 

I alt 97 100,0 % 

 
  

 

FIGUR 5 
Bibliotekernes undervisningstilbud til skoler i 2018, % af biblioteker  
der havde undervisning i udvalgte tilbud. 

 
 

83,50%
78,40%

69,10%

61,90%

36,10%

27,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%



52  

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i digital dannelse? 

 Respondenter Procent 

Ja 60 61,9 % 

Nej 37 38,1 % 

I alt 97 100,0 % 

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

 Respondenter Procent 

Ja 81 83,5 % 

Nej 16 16,5 % 

I alt 97 100,0 % 

 
28. 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 % 

 
28. Havde biblioteket andre tilbud til skolerne i forbindelse med åben 
skole eller understøttende undervisning?  

 Respondenter Procent 

Ja 35 36,1 % 

Nej 62 63,9 % 

I alt 97 100,0 % 

 
28.1. Hvilke andre ydelser tilbød biblioteket i 2018 til skolerne?  
Åbne besvarelser 
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• Samlet frilæsning/emnekas-
ser/fagstorytelling/intro om 
bibliotek for de helt små 

• Demokrati og dannelse 
digitalt medborgerskab 

• Deltager i projekter som forbe-
reder til fremtidsbehov f.eks. 
Fake news, agumented reality, 
robotter og læsning, 

• Skoleklasser deltog i bibliote-
kets wizefloor-aktiviteter 
udgivelse af en bog i samar-
bejde med en forfatter og 0. 
Klasserne 

• Historisk formidling via historie-
løbet et samarbejde med mue-
sum, arkiv, bibliotek, ungdoms-
skole og skolernes 7.-9.klasse 
(3x8 klasser) 

• Fang fortællingen 

• Filmteori + oplevelse med film, 
musikteori + oplevelse med mu-
sik 

• 10 arrangementer i forbindelse 
med fortælleskoven. 
5 arrangementer om al tid 
(forskningens døgn) 
1 arrangement rejsen til krop-
pens indre 

• Nemid - forskningens døgn, 
booktalks 

• Booktalks på skolerne og/eller 
på bibliotekerne. Regelmæssige 
møder med plc. 

• Smart, parat, svar 

• Smart parat svar 
bogåbner 
finurlige formiddage 

• Vild med film 

• Litteratur i fællesskab 

• Vild med film - børn anmelder 
film; forskningens døgn 

• Uddannelse af elever som digi-
tale agenter 

• Opbygning af fælles "kulturel 
rygsæk" til de forskellige klas-
setrin i samarbejde med plc og 
skoler 

• Movie workshop 
demokratiforløb 
vild med film 

• Kunst set og udstillet, fotogra-
fering, forskningens døgn, smart 
parat svar, edit24, børneteater, 
æblefestival, biblioteksbesøg, 
booktalks, spil dansk 

• Biblioteksorientering 

• Arrangementet "45 bøger på 40 
minutter" og generel biblioteks-
orientering på skoler med inte-
grerede biblioteker 

• Veje til viden 

• Sprogfitness, filmprojekt 
(edit24), kodning, kunst og kultur 

• Læsekonkurrence, klar-parat-
svar, projekt havnejubilæum 

• Biblioteksorienteringer, 
forfatterarrangementer 

• Kolding kommunes 750-års byju-
bilæum 
den hemmelige skrift 
booktalks 
rundvisninger 

• Kulturrygsækstilbud 

• Danmarkskanon 

• Gæt en dims, hemmelige biblio-
tek, podcasts 

• Newsgerrige unge, kuglebaner, 
hvem vil være litterær, bibliote-
ket på havnen, sirenesang og 
nordisk mytologi 2.0 (ikke ud-
tømmende) 

• Forskningens døgn med temaet 
tid. 
Smart, parat, svar. 

• Booktalks 

• Alle 400 elever fra den nærlig-
gende folkeskole (0.-3. Kl.) får 
biblioteksbetjening på morsø 
folkebibliotek. Plc er nedlagt på 
skolen. 

• Storytelling/stop motion 

• Sprogfitness, smart parat svar 

• Sprogfitness, book trailers, 
eventyr animations workshop, 
biblioteks orientering, læse-
hunden 
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29. Havde biblioteket i 2018 samarbejde om biblioteksbetjening af folke-
skoler? (I så fald, markér i hvilken forbindelse): 

 Respondenter Procent 

Læringssammenhænge 59 60,8 % 

Arrangementer 50 51,5 % 

Projekter 34 35,1 % 

Udvikling af nye tilbud 34 35,1 % 

Samarbejde om IT-systemer/IT-infrastruktur 60 61,9 % 

Materialesamling 36 37,1 % 

Nej 8 8,2 % 
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SAMARBEJDE MED UDDAN-
NELSESINSTITUTIONER 
 
 
 

 
 
 
 
 
SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSESINSTITUTIONER 
Bibliotekerne har også samarbejder med uddannelsesinstitutionerne. 78,4 % af 
de adspurgte biblioteker havde i 2018 samarbejde med ungdomsuddannelserne, 
enten som fast aktivitet, projekt eller om biblioteksbetjening og betjeningsover-
enskomst.  
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Samarbejde med Uddannelsesinstitu-
tioner i 2018. 
 
 
30. Havde biblioteket i 2018 samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitu-
tioner? 

 Respondenter Procent 

Ja, som fast aktivitet 32 33,0 % 

Ja, som projekt 20 20,6 % 

Ja, om biblioteksbetjening 31 32,0 % 

Ja, betjeningsoverenskomst 19 19,6 % 

Andet 16 16,5 % 

Nej 21 21,6 % 

   

 
30. Hvilke andre samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner havde 
biblioteket i 2018?  
Åbne besvarelser 
 
• Debat arrangementer 

• vi har ingen ungdomsinstitutioner i vores kommune 

• Et arrangement 

• Samarbejde med Campus 

• Skrivekonkurrence i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole 

• Livestreaming 

• Biblioteksorienteringer 

 
78,4 % af de adspurgte 
biblioteker havde i 2018 
samarbejde med 
ungdomsuddannelserne 
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• Informationssøgning, Vejledningsdage 

• betjening via bogbus 

• Bibliotekssystem 

• informationssøgning-SRP 

• Undervisningstilbud 

• Ad hoc biblioteksintroduktion og undervisning i informationssøgning 

• Klimafestival 

• UngeCenter 
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BORGERINDDRAGELSE, 
SAMSKABELSE OG FRIVIL-
LIGE 
 
 

 
 
 
 
 
SAMSKABELSE 
82,5 % af folkebibliotekerne arbejdede i 2018 aktivt med borgerinddragelse, pri-
mært i forbindelse med arrangementer og projekter. Derudover har 66 % af fol-
kebibliotekerne arbejdet med samskabelse i 2018. Litteraturfestivaler, arrange-
ment- og aktivitetsudvikling og IT-værksteder er nogle af de sammenhænge, 
hvor bibliotekerne har arbejdet med samskabelse. 
 
INDRAGELSE AF FRIVILLIGE 
Stort set alle landets folkebiblioteker involverede frivillige. I hele 90 kommuner 
kunne de svare ja til dette. Året inden involverede biblioteker i 77 af kommu-
nerne frivillige. Det er især, når der afholdes arrangementer og IT-caféer, at de 
frivillige involveres. Bibliotekerne lægger desuden ofte lokaler til lektiecaféer, 
hvor frivillige også er klar til at hjælpe.  
 
Herunder følger besvarelserne for spørgsmål og svar vedrørende Borgerinddra-
gelse, samskabelse og frivillige i 2018. 
 

  

 
92,8 % af 
folkebibliotekerne  
arbejdede med frivillige 
i 2018.  
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31. På hvilke måder har biblioteket i 2018 arbejdet med borgerinddra-
gelse? 

 Respondenter Procent 

Læringssammenhænge 29 29,9 % 

Arrangementer 66 68,0 % 

Projekter 42 43,3 % 

Udvikling af nye tilbud 30 30,9 % 

Andet 12 12,4 % 

Ingen (biblioteket har ikke arbejdet med 
borgerinddragelse) 

17 17,5 % 

I alt 97  

 
31. På hvilke måder har biblioteket i 2018 arbejdet med borgerinddragelse? 
Åbne besvarelser under Andet 
 
• IT-cafe/Læseklubber/Brugerråd/Kulturforeninger 

• Læsekredse 

• klima arrangementer (tøjbyttedag og høstmarked) 

• Videnscafé 

• Nyindretning af Solrød Bibliotek og Kulturhus 

• Ideér til flere aktiviteter på en filial, hvor der var uro især om aftenen. 

• Advisory board 

• Har et brugerråd 

• Frivillige 

FIGUR 6 
Procentdel af biblioteker der arbejdede med borgerindragelse,  
samskabelse og involvering af frivillige i 2017 og 2018 

 
 
Kilde: Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2017 og 2018. Slots- og Kulturstyrelsen 
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• tilbud til unge i samarbejde med ungdomsskole og ungepræsteriet, Deltager i 
et større EU-projekt, hvor vi samarbejder med regioner i Nordsøregionen om 
det digitale i lokalsamfund, hvor samskabelse er et centralt element 

• Brugergruppen til biblioteket 

• Indretning af biblioteket 
 
32. Har biblioteket i 2018 arbejdet med samskabelse? 

 Respondenter Procent 

Ja 64 66,0 % 

Nej 33 34,0 % 

I alt 97 100,0 % 

 
32.1. På hvilken måde har biblioteket i 2018 arbejdet med samskabelse? 
Åbne besvarelser 
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• Snakkeklubber/Spilleklubber/Ni-
kon klubber/Læsehund/Special 
arrangementer/Amagerbro 
Jazz/Amager Klassisk/Bogfesti-
val/Familie klubber/Te-
atre/Fælleslæsning/Skabervæ-
relser 

• se omstående spm. 31 
kulturmakkerskaber 

• Det er en del af vores strategi 
siden 2013. 

• vi har forsøgt at involvere vores 
frivillige på arkivet i forbindelse 
med udmøntningen af besparel-
ser 

• Gentofte Bibliotekernes samar-
bejde med borgere er en inte-
greret del af hverdagen, og fin-
der sted i både uformelle og 
mere formaliserede former. 
Frivillige hjælper i arrange-
mentsvirksomheden, borgere 
skaber aktiviteter for andre bor-
gere, og den løbende dialog med 
bibliotekernes brugere er af stor 
betydning for udviklingen af bib-
liotekerne. 
Biblioteket indgik i et arbejdet 
med et paragraf 17, stykke 4 ud-
valg, som er et midlertidig poli-
tisk udvalg nedsat af kommunal-
bestyrelsen. 

• * Samskabelse med Musik- og 
Billedskole + dagtilbud om Early 
Literacy 
* Samskabelse med Bagsværd 
Handelsstandsforening om Ga-
dehaven 
* Samskabelse med Gladsaxe 
Jazzklub + Richter (spillested) 

• Makerspace 

• Kreative åbne værksteder 

• Byhaver, Udstillinger, Frivillig-
korps som understøtter bibliote-
kets aktiviteter. 

• Projektet Litlab i samarbejde 
med VUC 
Frivillig med læsehund 

• I et ungeprojekt omkring biblio-
teksformidling 

• Ifht. udviklingen af ny hjemme-
side 

• Historiens B-sider - fortæl din 
historie, Forfatterforedrag med 
Johan Olsen og syvstjernesko-
len, foredrag med hjernemadsen 
og robotklubben, Farum biblio-
teks pigeklub, pokermondage på 

biblioteket, Lan-party med marie 
kruse skolen, robotklubben 

• Denne grønneguides bestyrelse 
har arbejdet sammen med bibli-
oteket om klimaarrangementer 

• Samskabelse med frivilligheds-
centeret om arrangementer. 
Samskabelse med frivillige om-
kring rollespil om politik. 

• Guidet fælles læsning, "gang i 
Nordvest", Helsingør Leksikon, 
film, lektiecafe, IT cafe, kniple-
damer, slægtsforskningscafé, 
strikkecafé, lydavis, læseklub-
ber, iværksættercafé, lytte klub, 
advokatvagten, spørg arkivaren, 
håndarbejdscafé, Sokratescafé, 
morgensang, Gó morgen Helsin-
gør 

• afvikling af litteraturfestival 

• Projekt læseløft. Med skolerne, 
læsevejlederne, læsekonsulen-
ter 

• Udvikling af læringsforløb i Ma-
kerspace, med skolerne 
Udvikling af EscapeRoom med 
skoler 

• Bl.a.: Billedstrøm - tværfaglig 
festival om billedfortællinger, 
læringsforløb med flere forskel-
lige uddannelsesinstitutioner, 
jazzklub, foredrag sammen med 
FOF, guidet fælleslæsning sam-
men med Velfærdsforvaltningen, 
På sporet af Kirkestræde - lo-
kalhistorieformidling og 'åben 
gade', Ordblindearrangement 
med VUC, ordblindeforeningen 
og NOTA, videnscaféer, Øjenlyd - 
samarbejde med lokal musikfor-
ening. 

• Halsnæs Bogfest 

• Junior festival inddrager lokale, 
samskabelse om et årligt loppe-
marked, Roskilde Horror, Bræt-
spils café, lytteklub Jyllinge 

• Input til nyindretning og aktivi-
teter 

• Vi er fælles med borgerne om 
valg og udførsel af kulturelle ak-
tiviteter 
Musik, debat, foredrag, film, ud-
stillinger m.v 
Borgerne står selv for en stor 
del af aktiviteterne på Gilleleje 
bibliotek 

• Udvikling af frivilligpolitik 
Samarbejde med forsamlings-
huse 
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Løbende dialogmøder med lokal-
samfund 
Deltagelse i tværgående arran-
gementer fx Folkemøde i Ods-
herred og Geopark festival 

• Arrangementsafvikling og læ-
ringsfoløb til skolerne 

• Samskabelse med borgeren i ud-
vikling og afholdelse af arrange-
menter samt i drift af visse bib-
liotekstilbud. 

• Folkets bibliotek - arrangemen-
ter arrangeret af brugerne 
Udvikling af besøgskoncept for 
plejecentrene 
Digital dannelse - udviklet sam-
men med daginstitutionerne 
 
Levende værksteder - udviklet 
sammen med borgere og for-
eninger 

• Samarbejde med andre kulturin-
stitutioner og folkeoplysende 
foreninger om eventudvikling og 
-afvikling. 

• fælles undervisning i diverse IT 
sammen med ældre sagen 
Biblioteks betjening af plejecen-
tre sammen med Sundhed & Om-
sorg 
Opbygning af den kulturelle ryg-
sæk 

• I forbindelse med genåbning a 
bibliotek, hvor flere samarbejds-
parter er involveret og i forbin-
delse med videreudvikling af De 
Frivillige Læseheste, De Hjem-
mepassede Børn, samt Byudvik-
ling Hvalsø, Lokal skriveklub 
sammen med lokal strikkeklub 
mv. 

• Bogcafeer 
Fællessang 
Novelleoplæsning 
Læsevenner 
Bookwalks 

• Litteraturfestivallen KÆRLITT 
FABLAB har afholdt diverse 
workshops 
Fælles kulturnat i Nykøbing F. 
Havnens dag i Stubbekøbing  
Slægtscafe 
Sprogfitness m/lærere og pæ-
dagoger 
Væggerløse Bibliotek sammen-
lagt med Sydfalster Skole 
Bogcafe på Højskolen Marielyst 
Lindholm Restart - bydelsprojekt 

• Samarbejde med makerspaces, 
lokalhistorisk forening med flere 

• Inddraget et boligområde i nye 
aktiviteter efter beboernes eget 
ønske. 

• Indretning af Borgernes Hus, ud-
vikling af lokalbibliotekstilbud 

• Arrangementer arrangeret i sam-
arbejde med Oplysningsforbun-
dene og Nordfyns Erhverv og Tu-
risme 

• i forbindelse med projekt i Kul-
turregion Fyn 
Jazz og digte: ide opstået i 
samarbejde med Langelands 
Jazzklub, dygtige jazzmusikere 
og lokal digte, der skiftedes til 
at spille og læse op 
Samarbejde med BioLangeland 
omkring visning af søndagsfilm 
med temaer, som bibl. bakkede 
op om, inkl. holdt foredrag i bio-
grafen 

• Som en del af projektet "sam-
men finder vi ud af det" har bib-
lioteket uddannet 3 forandrings-
agenter, der udvikler på bibliote-
kets samskabende processer 

• Projektet Litteraturvinkler 

• Arrangementer + kreative cafeer 
Samarbejde med Musik- og tea-
terhøjskolen 

• Tjæreborg skole- og folkebiblio-
tek, Arrangementsvirksomhed, 
Udstillingsvirksomhed, Skoletje-
nesten - kultur, natur & læring. 

• Samarbejde med foreninger og 
folkeoplysning ifm. afholdelse 
af arrangementer 

• Forfatterarrangementer i samar-
bejde med Vejen Kunstforening 
Fotoudstillinger i samarbejde 
med Vejen Fotoklub 
Kunstudstillinger i samarbejde 
med Vejen Kunstforening 
Forfatterarrangementer i samar-
bejde med folkeskolerne 
Guidet fælleslæsning i samarar-
bejde med Socialpsykiatrien 

• Fokus på hjernen i samarbejde 
med flere foreninger 
Arrangementer sammen med 
Deutsche Bücherei 

• Biblioteksparken 

• IT-hjælp til borgere, samarbej-
der med IT-frivillige/foreninger 
om netværk og indhold. 
EU-Projekter  om digital trans-
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formation, samskabelse og sam-
arbejde i lokalsamfund med bor-
gere, foreninger og frivillige.  
Herunder udvikling af workshops 
arragementer og oplæg. 
Desuden samarbejdes der med 
andre kommunale, private og of-
fentlige institutioner i forbin-
delse med den digitale transfor-
mation. 
I forbindelse med en kulturskole 
for unge i samarbejde med bl.a. 
ungdomsskole, ungepræsteriet. 

• Vi anvender i vid udstrækning 
inddragelse af brugere og sam-
skabelse om element i vores ak-
tiviteter og projekter (jf. punkt 
33.1). 
Det er vigtigt for ejerskab, bru-
gerværdi og i forhold til at 
ramme målgrupper. 

• Vi samarbejder bl.a. med stude-
rende fra VIA University College 

• Hoppehulen 
rytmisk legestue 
it værksted 
lektiecafe 

• Give borgere beslutningskompe-
tance iforbindelse med udvikling 
af vores Bogbus 
Lade ildsjæle, foreninger o.a. 
træffe beslutninger omkring ar-
rangement og events 
Inddrage borgere i landdistrikter 
til selv at udvikle et relevant 
bibliotekstilbud i deres nærom-
råde 

• Var en del CB' projekt "Open Lib-
rary 2.0" 

• Implementering af deltagelses-
kultur som programområde 

• Udvikling og afvikling af arran-
gementer 

• Udvikling af ny politik og andre 
aktiviteter 

• Open Library 2.0  Etablering af 
bibliotekshave. 

• Scenen er din 

• Kulturkaravanen, Skriveværk-
sted, Projektarbejde 

• Med udviklingen af vores mande-
klub og sammen med mandsko-
ret om fællessang 

• - I forbindelse med vores ar-
bejde i organisationen bag kul-
turugen, har vi arbejdet med an-
dre kommunale enheder samt 
private aktører.  
- I dialogen med de frivillige, der 

driver lokale depoter/afhent-
ningssteder("bogcaféer") - bl.a. 
om kompetenceudvikling for de 
frivillige. 

• Strikketanterne som køres af fri-
villige. Vi har hjulpet med at rea-
liserer deres drømme om at lave 
en strikkecafe til børn. 

• Projekt: ”Fællesskab og samska-
belse i Vodskov Kultur- og 
Idrætscenter” 
Samskabelse: ”Streetart co-cre-
ation” 
Samskabelse er indskrevet i pro-
jektmodellen, og bliver altid ind-
tænkt i forhold til projekter. 

• Fællesspisning, Sociokulturelle 
landsby, Brætspilscafé 
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33. Involverede biblioteket frivillige i 2018? 

 Respondenter Procent 

Ja 90 92,8 % 

Nej 7 7,2 % 

I alt 97 100,0 % 

 
33.1. I hvilke forbindelser involverede biblioteket frivillige i 2018? 

 Respondenter Procent 

Biblioteksarrangementer 56 62,9 % 

Coding pirates 29 32,6 % 

Hjælp til bibliotekets klubber 15 16,9 % 

IT-vejledning/IT-café 45 50,6 % 

Lektiecaféer 32 36,0 % 

Lokal-arkiv 27 30,3 % 

Læseklubber 24 27,0 % 

Makerspace 13 14,6 % 

Sprogcafé 23 25,8 % 

Andet, angiv hvordan/på hvilke måde(r) 42 47,2 % 

I alt 89  

 
33.1. I hvilke forbindelser involverede biblioteket frivillige i 2018?  
Åbne besvarelser under Andet, angiv hvordan/på hvilke måde(r) 
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• Advokatvagt/Folkekøkkener/Fe-
stival/postkassetømning 

• litteraturvenner 

• Kulturshus´cafe, 

• Bogbyttebørser 

• Rejseklubben køres af frivillige 

• læsehundeejere 

• grønne guide, lydavis 

• Læsehund, morgensang 

• Indlæsning af lydavis 

• Læselyst projektet / Stjernelæ-
serne 

• Produktion af lydavis, Projekt 
Læseløft 

• Videnscafé 

• Junior festival, Roskilde Horror 

• Udbringning af materialer til æl-
dre og handicappede, lydavis, 
morgensang, kunstnergruppen, 
fifaturneringer, lokalhistorisk ar-
kiv, nye aviser lægges frem 

• arrangementsudvikling og udfø-
relse samt drift af specielle bib-
liotekstilbud 

• levende værksted 

• læsehunde 

• ældresagen og i forbindelse 
med opstart af Rytterskolen 

• Nordisk spildag 

• De Frivillige LÆseheste, der læ-
ser for børn i dagsinsitutioner. 

• Frivillige der blogger og laver 
podcasts 

• Drift af en filial, nyindretning af 
filial. 

• Hjælp til afvikling af værksteds-
arrangementer 

• Bogen Kommer BK-lånere 

• Støtteforeningen Village Ballet? 

• Svendborg Graphic Festival 

• it-hjælp internt 

• Indgå i drift af lokalbiblioteker 

• Strikkecafe for børn; Lydavis 

• morgensang, krative værksteder 

• Fantasyfestival 

• Oprydning og påpladssætning i 
en lille filial 

• Opsyn med åbent bibliotek 

• forskellige fx brætspilsklubber, 
håndarbejdscafe for to-spro-
gede 

• Holde liv i Lydavisen 

• Bogen-kommer 

• Strikkecafé, retshjælp, Børnelit-
teratur festival Albus, Fortællin-
ger for børn (ikke udtømmende) 

• Betjening på 'åbent bibliotel' 

• Påpladssætning af materialer 3 
t/uge (person i beskyttet stil-
ling) 

• fællessang 

• Drift af frivilligbårne bogca-
féer(depoter/afhentningssteder) 

• Filialbetjening
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DIGITALE RESSOURCER 
 
 

 
 
 
 
 
ELETRONISKE OG DIGITALE RESSOURCER 
Elektroniske ressourcer udgjorde mere end 26 % af folkebibliotekernes samlede 
materialeindkøb i 2018. Andelen har været støt stigende igennem de seneste år. 
Heraf udgør netlydbøger 33,1 %, e-bøger 29,9 % tekstlicenser 20,2 % og film 16,7 
%. 
 
FORMIDLING AF DIGITALE TJENESTER 
Bibliotekerne anvender i forskellig grad de digitale tjenester, blandt andet i for-
hold til formidling og som bidragsydere af indhold. Flere end 92 % af landets 
biblioteker har i 2018 formidlet Litteratursiden aktivt via webmedier, og næsten 
85 % har aktivt formidlet tjenesten i de fysiske biblioteksrum. 
 
BIBLIOTEKSPRODUCERET INDHOLD (BPI) 
Bibliotekerne indgår i et nationalt samarbejde om produktion og deling af ind-
hold til bibliotekernes hjemmesider via servicen Biblioteksproduceret indhold 
(BPI). Næsten 70 % af landets biblioteker brugte i 2018 regelmæssigt redaktio-
nelt indhold - produceret af andre - via BPI. 26,8 % af landets biblioteker produ-
cerede regelmæssigt redaktionelt indhold, til fælles brug af alle landets bibliote-
ker, via BPI. 
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Digitale ressourcer i 2018. 
 
 

  

 
Digitale ressourcer 
udgjorde i 2018 mere 
end 26 % af 
folkebibliotekernes 
samlede 
materialeindkøb – 
andelen har været støt 
stigende igennem de 
seneste år. 
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34. Hvor stor en procentdel af bibliotekets materialeindkøb udgjorde ind-
købet af elektroniske ressourcer i 2018? 
 

Observeret mini-
mum 

Observeret maksi-
mum 

Gennemsnit Respondenter 

5,5 % 40,0 % 26,44 % 97 

 
35. Hvordan var det elektroniske materialeindkøb fordelt i 2018 (i %) 

 Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit 

E-bøger 6 % 55 % 29,89 % 

Netlydbøger 11 % 53 % 33,09 % 

Tekstlicenser 0 % 70 % 20,24 % 

Film 0 % 32,4 % 16,77 % 

 
  

FIGUR 7 
Procentvis fordeling af bibliotekernes elektroniske materialeindkøb i 2018, efter kategori 
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36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt Biblo? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det 
fysiske rum 

52 71,2 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det 
digitale rum 

63 86,3 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 13 17,8 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formid-
ling 

31 42,5 % 

I alt 73  

 
36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt BibZoom? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fy-
siske rum 

12 41,4 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det di-
gitale rum 

23 79,3 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 3 10,3 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 8 27,6 % 

I alt 29  

 
36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt eKurser? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fy-
siske rum 

49 62,8 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det di-
gitale rum 

66 84,6 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 5 6,4 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 33 42,3 % 

I alt 78  

 
36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt eReolen? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysi-
ske rum 

89 91,8 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digi-
tale rum 

89 91,8 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 7 7,2 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 42 43,3 % 

I alt 97  
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36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt eReolen Go? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysi-
ske rum 

56 75,7 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digi-
tale rum 

61 82,4 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 3 4,1 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 27 36,5 % 

I alt 74  

 
36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt følgende tjenester? - eReolen 
Global 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fysi-
ske rum 

60 69,8 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det digi-
tale rum 

80 93,0 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 2 2,3 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 32 37,2 % 

I alt 86  

 
36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt Filmstriben? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fy-
siske rum 

79 84,9 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det di-
gitale rum 

86 92,5 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 1 1,1 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formid-
ling 

34 36,6 % 

I alt 93  
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36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt Litteratursiden.dk? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det 
fysiske rum 

61 67,8 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det 
digitale rum 

79 87,8 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 25 27,8 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formid-
ling 

50 55,6 % 

I alt 90  

 
36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt PressReader? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det fy-
siske rum 

63 70,8 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det di-
gitale rum 

78 87,6 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 0 0,0 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling 28 31,5% 

I alt 89  

 
36. Hvordan har biblioteket i 2018 anvendt RB Digital? 

 Respondenter Procent 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det 
fysiske rum 

75 83,3 % 

Markedsførte/formidlede tjenesten aktivt i det 
digitale rum 

82 91,1 % 

Indholdsleverandør til tjenesten 2 2,2 % 

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formid-
ling 

32 35,6 % 

I alt 90  

 
37. Producerede/delte biblioteket regelmæssigt redaktionelt indhold via 
BPI (Biblioteksproduceret indhold) i 2018? 

 Respondenter Procent 

Ja 26 26,8 % 

Nej 71 73,2 % 

I alt 97 100,0 % 
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38. Brugte biblioteket regelmæssigt redaktionelt indhold, produceret af 
andre, via BPI (Biblioteksproduceret indhold) i 2018? 

 Respondenter Procent 

Ja 60 61,9 % 

Nej 37 38,1 % 

I alt 97 100,0 % 
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ÅBNE BIBLIOTEKER 
 
 

 
 
 
 
 
ÅBNE BIBLIOTEKER 
Størstedelen af landets kommunale biblioteksvæsener i 2018 havde åbne biblio-
teker. Med åbne biblioteker menes der biblioteker, der i perioder, eksempelvis 
ydertimer, er åbne – men uden personlig betjening. Borgere skal ofte lukke sig 
ind på de selvbetjente biblioteker med lånerkort/sundhedskort og pinkode. Hele 
93 ud af landets 97 kommunale biblioteksvæsener har angivet, at de i 2018 
havde åbne biblioteker – således at 95,9 % af landets kommuner havde åbne 
biblioteker. 
 
Der var aldersgrænse for brugen af de åbne biblioteker i 52,7 % af landets kom-
muner i 2018, hvilket er 4,4 procentpoint lavere end i 2017. 
 
I 7,5 % af kommunerne skulle man i 2018 være bosiddende i kommunen for at 
kunne lukke sig ind i det åbne bibliotek. Også her er der et fald i forhold til året 
før, hvor tallet var 8,8 %. 
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Åbne biblioteker i 2018. 
 
 
39. Havde kommunen åbne biblioteker (dvs. åbne uden betjening/selvbe-
tjente) i 2018? 

 Respondenter Procent 

Ja 93 95,9 % 

Nej 4 4,1 % 

I alt 97 100,0 % 

   

39.1. Var der i 2018 aldersgrænse for brug af det/de åbne biblioteker? 

 Respondenter Procent 

Ja 49 52,7 % 

Nej 44 47,3 % 

I alt 93  

   

 

 
Næsten 96 % af landets 
kommunale 
biblioteksvæsener har 
angivet, at de har åbne 
biblioteker, dvs. 
biblioteker der er åbne  
med selvbetjening. 
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39.2. Skulle man være bosiddende i kommunen for at kunne lukke sig ind i 
det åbne bibliotek? 

 Respon-
denter 

Procent 

Ja 7 7,5 % 

Nej 86 92,5 % 

I alt 93  

 
  



BIBLIOTEKSBAROMETER FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2018 73 

DECENTRAL FORMIDLING OG 
BETJENING UDEN FOR  
BIBLIOTEKETS RUM 
 
 

 
 
 
 
 
BETJENING UDEN FOR BIBLIOTEKET 
Der blev i 2018 tilbudt biblioteksbetjening uden for bibliotekets fysiske rammer 
i næsten 64 % af landets kommuner. Betjening uden for biblioteket kan have 
mange formål og former. I 2018 var det for eksempel betjening på forskellige in-
stitutioner som børnehaver, skoler, ungdomsuddannelser, fængsler, sygehuse og 
plejehjem. I mange kommuner findes tilbuddet Bogen kommer, der giver bor-
gere, som af forskellige grunde (eksempelvis sygdom, handicap eller alder) ikke 
kan gå på biblioteket, mulighed for at bestille og få bragt bøger og andre biblio-
teksmaterialer. Andre former for biblioteksbetjening uden for bibliotekets ram-
mer var i 2018 blandt andet mobile biblioteker og pop-up-biblioteker. 
 
FORMIDLING UDEN FOR BIBLIOTEKET 
I størstedelen af landets kommuner praktiserede biblioteker i 2018 formidling 
uden for bibliotekets fysiske rammer. 86,6 % af landets bibliotekskommuner for-
midlede i 2018 uden for biblioteket. Der var tale om mange forskellige former 
for formidling og aktiviteter. Her kan eksempelvis nævnes litteraturformidling 
på skoler og uddannelsesinstitutioner, i foreninger og på festivaler. Det kan 
også være formidling i byrummet, i bogbusser og i mobile biblioteker – hvor det 
for eksempel har været formidling af bibliotekets digitale tilbud. 
 
Herunder følger besvarelserne for spørgsmål og svar vedrørende Decentral bibli-
oteksformidling i 2018. 
 
  

 
I næsten 64 % af landets 
kommuner var der i 2018 
biblioteksbetjening uden 
for bibliotekets fysiske 
rammer. 
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40. Tilbød biblioteket i 2018 betjeningsformer uden for biblioteket? 

 Respondenter Procent 

Ja 62 63,9 % 

Nej 35 36,1 % 

I alt 97 100,0 % 

 
 
 
 
40.1. Hvilke betjeningsformer uden for biblioteket tilbød biblioteket i 
2018? 
Åbne besvarelser 
 
• Afhentningssteder (5) 

• Arbejdspladsbibliotek 

• Arrestbetjening (9) 

• Betjening af dagplejere 

• Betjening af Aalborg Sygehus 

• Betjening i borgerservice 

• Betjening i medborgerhus 

• Betjening på ungdomsuddannelser 

• Biblioteket kommer (8) 

• Biblioteksbetjening i forbindelse med vejledning af studerende på ungdoms-
uddannelserne 

• Bibliotekscykel (2) 

• Biblioteksintro til studerende 

• Bibliotekspunkter (2) 

• Bibliotekspunkter på to lokationer + to øer 

• Biblioteksstationer i supermarkeder og haller 

• BK-lånere, 2 depoter i kommunen 

• BK-ordning 

• Bl.a. på stranden og ved rådhuset formidling af materialer med bibliotekscyk-
len 

• Bogautomater (4 steder i kommunen) 

• Bogbil m faste stoppesteder 

• Bogbus (6) 

• Bogcontainer (MoBibben) 

• Bogdepoter og afleverings/afhentningssteder 

• Bogen kommer (13) 

• Bogsalg 

• Booktalks 

• Booktalks (og udlån) til sommerferien 

• Bootcamp fra 7. klasse 

• Borgerservice ud af huset 

• Bøger på hjul 

• Børnehavebiblioteker (5) 

• Comix messen 

• Daginstitutioner 

• Dagplejebiblioteker 

• Dagplejekasser 

• Dagplejeposer 
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• De små synger og taler 

• Deltager i kulturnat med bod 

• Demokratidebat 

• Den Frie Lærerhøjskole* 
Gymnasiet* 
Erhvervsskolen* 
*Institutionerne betaler for at vi har personale til rådighed hos dem. 

• Depot og børnehavebibliotek 

• Depoter til daginstitutioner 

• Depoter til plejehjem 

• Det digitale bibliotek 

• Digital Dåb, 010101 Dit Digitale Liv 

• Fast afhentnings- og afleveringssted i Uvelse daglibrugs 

• Forfatterbesøg 

• Forlægger arrangementer til andre lokaliteter 

• Gymnasiebetjening 

• Havdrup Servicepunkt (afhentningssted 

• Hjemmelånere 

• Kulturhavn 

• Legestue- og Læsefidusbiblioteker (minibiblioteker) 

• legestuebiblioteker 

• Lille filial i sportsarena 

• Lydavis (2) 

• Læringsaktiviteter på gymnasiet, på skoler og produktionsskole 

• Markedsføring af forskellige tilbud 

• Mikrobiblioteker med kasserede bøger 

• Minibibliotek 

• Minibibliotek i Kildeskovshallen 

• Minibiblioteker 6 steder i kommunen efter konceptet Little Free Libraries 

• Minibiblioteker i 3 medborgerhuse i udsatte boligområder 

• Mobibliotek 

• Mobillen 

• Mobilt bibliotek der flyttes rundt til forretninger, foreninger osv. efter børne-
havebibl.princip: lån, noter, aflever, streg over 

• Mobilt Bibliotek/Bogbus 

• Plejehjemsbetjening (5) 

• Pop Up bibliotek" for de små 

• Pop-up arrangementer rundt om i kommunen - ikke faste aktiviteter 

• Pop-up-bibliotek (2) 

• Repræsentation ved kommunens fælles skoledag. 

• Rådgivning 

• Servicepunkter (2) 

• Skolebesøg/"Stærk på nettet" på skolerne 

• Skolesamarbejdet 

• Sommerbibliotek på stranden (digitale tilbud) 

• Sprogtræning for de små 

• Studiestartsmesse, lær dansk (ikke udtømmende) 

• To mikrobiblioteker 

• Udlevering af bogposer ved børnehuse 

• Udlån på Næstved Gymnasium 

• Udstedelse af Pas 

• Udstilling på museum 

• Undervisning i ældresagen etc. 

• Vi har en lyd-avis, som indtales af frivillige 
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41. Formidlede biblioteket i 2018 uden for biblioteket? 

 Respondenter Procent 

Ja 84 86,6 % 

Nej 13 13,4 % 

I alt 97 100,0 % 

 
 
 
41.1. Hvad/hvordan/hvor formidlede biblioteket i 2018 uden for bibliote-
ket? 
Åbne besvarelser 
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• Arrangementer 

• Arrangementer for tilflyttere på 
Rådhuset. 

• Arrangementer i menighedshuse 
og andre steder 

• Arrangementsprogrammer 

• Avisen (boganbefalinger) 

• Besøg på institutioner i lokalom-
rådet 

• Besøg på skoler 

• Bib2go i byrum 

• Biblioteket kommer 

• Biblioteket rykker ud 

• Bibliotekscontainer (MoBibben) 

• Biblioteksfremstød på dyrskue, 
marked og messe. 

• Biblioteksintroduktion på 
Base4000 

• Bibliotekstilbud ifbm, studie-
startsmesse 

• Biblioteksundervisning 

• Biblo på udebane 

• Bif & Bøf (filmarrangementer i 
Næstved Bio) 

• Biografen 

• Biografreklame 

• Birkerød Hovedgade 

• Bl.a. stor indsats for eReolen Go 

• Bl.a. via eksterne arrangemen-
ter. 

• Bogbus 

• Bogcafé i Trekroner 

• Bogcafe på Højskolen Marielyst 

• Bogcaféer on tour (i forsam-
lingshuse) 

• Bogcafeer ude af husene. 

• Bogmesse 

• Bogsnak 

• Bogsnak i restauranter 

• Boligområder- dialog, bøger til 
udlån 

• Byrummet 

• Andre kulturinstitutioner - pro-
jektsamarbejde om sommertil-
bud, udstillinger og afvikling af 
arrangementer 

• Booktalks (4) 

• Booktalk for bedsteforældre i 
Café Anton 

• Booktalk i ishuset 

• Booktalk på folkeskole 

• Booktalks bla. på skoler, i for-
eninger og i samarbejde med 
forretningslivet i byerne 

• Booktalks på skoler 

• Booktalks på skoler 

• Højtlæsning i daginstitutioner 

• Bookwalks 

• Byfester 

• Byhaver 

• Børnebiffen i biografen 

• Børnefestugen 

• Børnehavebiblioteker 

• Børnehaver (3) 

• Censureret udstilling på Frede-
riksborg Centeret 

• Cykelture 

• Debatarrangementer 

• Deltagelse i "Kultur på recept", 
som er et projekt i samarbejde 
med Sundhedsafdelingen. 

• Deltagelse i arrangementer 

• Deltagelse i messer og marke-
der 

• Deltagelse i Naturmødet i Hirts-
hals og på Ordkraft 

• Deltagelse på festivaler i bolig-
områder og på børnefestival. 
Desuden i forbindelse med tea-
terforestillinger. 

• Deltagelse ved byfest i Kokkedal 
med HC Andersen ordvandring o 
børnelitteraturquiz 

• Deltagelse ved diverse større 
events f.eks. kulturbrofestival, 
Ishøj Havn til havnegæster mv. 

• Deltager i kommunale 
events/arrangementer som 
f.eks kulturuger og deltager i in-
stitutionelle sammenhænge 
f.eks på aktivitetsdage på mu-
seet 

• Deltog ved diverse arrangemen-
ter hvor det blev tydeliggjort at 
biblioteket vat afsender ex. pic-
nic festival 

• Demenssamarbejde – pårøren-
deaften 

• Demokratidag på Rådhuset 

• Den levende lydbog på Willum-
sens Museum, Den gamle 
Smedje, Rejsestalden, Elværket 

• Digital dannelse for 9. klasse  

• Digital hjælp i eget hjem 

• Digitale skærme ved bygrænsen 

• Div. arrangementer 

• Diverse skolesamarbejder med 
folkeskoler og friskoler 

• Diverse sommerfester 

• En kuffert fuld af bøger 

• Event på havnefronten 

• Event: Alice i eventyrland 
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• Events på eller i samarbejde 
med andre kommunale instituti-
oner m.v. 

• FABLAB har afholdt diverse 
workshops 

• Facebookformidling 

• Festivaler (2) 

• Kulturevents 

• Fjordens Dag 

• Folkemøde Odsherred 

• Folkeskoler 

• Forbrændingen i vestegens kul-
turuge. 

• Foredrag i privat hjem, Bogcafe, 
Forårsmessen 

• Forfatterarrangement 

• Formidlede materialer til små-
børnsforældre i daginstitutioner 

• Formidling og arrangement i til-
hørende park 

• Formidling via markedsførings-
kanaler rundtom i det fysiske og 
digitale rum. 

• Forsamlingshuse 

• Forskningens Døgn 

• Fælles kulturnat i Nykøbing F. 

• Fængslet 

• Gennem opslag 

• Gennem åbenskole 

• Geoparkfestival 

• Grøn dag 

• Guided reading 

• Guidet fælleslæsning på Heim-
dalsvej 

• Guidet fælleslæsning. 

• Guidet læsning i bolig-social 
indsats 

• Gymnasiet 

• Gymnasium 

• Havearbejder 

• Havnedage 

• Havnekulturfestival 

• Havnens dag i Stubbekøbing  

• Herlufsholm Fantasy Bogmesse 

• Historieklub 

• Historiske Dage 

• Hop Og Rock 

• Hundested By Night 

• Højtlæsning i forbindelse med 
Museum Vestfyns faste og peri-
odiske udstillinger 

• Højtlæsning i Sillebroen 

• I forbindelse med bogautomat 
og Bogbus 

• Infoskærme 

• Instagramformidling 

• Kommunale events 

• Krimimessen 

• Kulturkaravanen (Kulturaftale 
Nordjylland) 

• Kulturweekender formidling af 
materialer 

• Kunstklub 

• Kurser ud-af-huset 

• Laver bogsnak på skoler 

• Laver poesiarr. i samarbejde 
med andre 

• Lindholm Restart - bydelsprojekt 

• Litteratur i byen, byens historie, 
kulturevents 

• Litteraturfestivallen KÆRLITT 

• Litteraturformidling i institutio-
ner og skoler 

• Litteraturformidling på skoler og 
gymnasium og børnehaver 

• Litteraturformidling til børn og 
voksne 

• Litterære gåtur 

• Livestreaming 

• Livestreaming i biografen 

• Lokale kulturdage 

• Lyngemessen 

• Lyrikarrangement lokalt 

• Lærdansk 

• Læseklubber 

• Læsningens dag 

• Magiske Dage Festival 

• Mange og forskelligartede akti-
viteter i daginstitutioner, på 
skoler, i City, Kulturhus o.s.v. 

• Med på festivaller, 

• Middelalderfestival 

• Mini bibliotek i Kildeskovshallen 

• Minibib i institutioner 

• Mobiblioteket (formidling af fag-
litteratur) 

• Musikforedragssamarbejde 

• Nyheds brev formidling 

• Nyhedsbreve til Biblioteksklub-
ben 

• Når kulturer mødes under para-
plyen 

• Open by Night (Det Mobile Bibli-
otek) 

• Oplæg om læsning på forældre-
møder 

• Oplæsningsarrangementer 

• Plakater (2) 

• Plejehjem 

• Pop up bibliotek ved relevante 
begivenheder (fx velkomstmøde 
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for nye borgere, festivaler og 
studiestart) 

• Pop-up bibliotek i byrummet 

• Poul Kampagne rettet mod 
mænd i moden alder, bl.a. ved 
lænestole opsat centralt i by-
erne 

• PubQuiz 

• På børne og kulturfestivaler, 
events m.v 

• På skoler og i daginstitutioner 

• På stranden formidling af mate-
rialer 

• Radioen 

• Reklamer/Plakater 

• Romantid - kampagne rettet 
mod arbejdspladser 

• Sjov lørdag 

• Skolebesøg om eReolen GO 

• Skoler (2) 

• Skolesamarbejde 4. kl. 

• Skoletilbud 

• Skoletjenesten 

• Slotsmarked i Fredensborg - 
højtlæsning af billedbøger i læ-
sehestevognen + børnelittera-
turquiz 

• Slægtscafe 

• Som en del af tilbuddene til sko-
ler og institutioner 

• Sommerbiblioteket 

• Sommerbogsformidling på sko-
lerne 

• Spis og lyt 

• Sprogfitness (2) 

• Sprogfitness m/lærere og pæ-
dagoger 

• Sprogstart (besøg i børnehaver 

• Sprogtrold (besøg hos dagple-
jere) 

• Star Wars messen 

• Store Legedag - ved friskole 

• Strandbibliotek 

• Studiestartsmesse 

• Sæsonevents rundt i kommunen 

• Take off. Arrangement 

• Tema 

• Tidsskrifter udvalgt til målgrup-
pen i hhv. svømmehal og sports-
hal + plakater der formidler digi-
tale tilbud, f.eks. ereolen og 
Verdensbiblioteket 

• Tour de Sorø- Brætspil, sprog-
lege, formidling af sprogstimu-
lerende bøger 

• Tænkepauser på RUC 

• Udstilling på Ragnarock/mu-
seum 

• Udstillinger 

• Ugentlige klummer i Vejen Uge-
avis 

• Undervisninger på uddannelses-
institutioner 

• Undervisnings- og skole tilbud, 
arrangementer 

• Ved arrangementer på andre lo-
kaliteter. F.eks. i skoven. 

• Ved deltagelse i Kulturnat med 
telt med Makerspace, Danehof-
marked og Jul i den gamle Kon-
geby 

• Ved forbindelse med arrange-
menter uden for vores huse 

• Ved rådhuset formidling af ma-
terialer 

• Vi er på Aktiv fritid  

• Vi har været i bymidten og vise 
digitale tilbud 

• Vi var på skolerne og lave: Gen-
rekendskab Vinterbogen 

• Vinylbingo på Ragnarock/mu-
seum 

• Væggerløse Bibliotek sammen-
lagt med Sydfalster Skole 

• Ældretræf 

• Åben Skole 

• Åbent Hus på Rådhuset
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NYBYGGERI OG  
NYINDRETNING 
 
 

 
 
 
 
 
BYGNING AF NYE BIBLIOTEKER 
I 3 af landets 97 bibliotekskommuner har der i 2018 været gennemført bygning 
af nyt bibliotek. I undersøgelsen svarer lidt over 8 %, at der er planer om byg-
ning af nyt bibliotek. 
 
NYINDRETNING AF EKSISTERENDE BIBLIOTEKER 
Mere end 47 % angiver, at der i 2018 har været gennemført nyindretning af ek-
sisterende biblioteker, mens næsten 55 % angiver, at der er aktuelle planer om 
nyindretning af eksisterende biblioteker. 
 
Herunder følger besvarelserne vedrørende Nybyggeri og nyindretning i 2018. 
 
 
42. Er der i kommunen i 2018 gennemført projekter i form af:  
 
Bygning af nyt bibliotek? 

 Respondenter Procent 

Ja 3 3,1 % 

Nej 94 96,9 % 

I alt 97 100,0 % 

  

 
I 8 % af kommunerne er der 
planer om bygning af nyt 
bibliotek. 
 
I mere end 47 % af kommu-
nerne har der i 2018 været 
gennemført nyindretning af 
eksisterende biblioteker 
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Flytning af bibliotek til anden lokalitet? 

 Responden-
ter 

Procent 

Ja 4 4,1 % 

Nej 93 95,9 % 

I alt 97 100,0 % 

 
 
 
Nyindretning af eksisterende biblioteker? 

 Respondenter Procent 

Ja 46 47,4 % 

Nej 51 52,6 % 

I alt 97 100,0 % 

 
Ombygning af eksisterende biblioteker? 

 Respondenter Procent 

Ja 15 15,5 % 

Nej 82 84,5 % 

I alt 97 100,0 % 

 
Tilbygning til eksisterende bibliotek? 

 Respondenter Procent 

Ja 1 1,0 % 

Nej 96 99,0 % 

I alt 97 100,0 % 

 
43. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i 
form af: 
 
Bygning af nyt bibliotek? 

 Respondenter Procent 

Ja 8 8,2 % 

Nej 89 91,8 % 

I alt 97 100,0 % 

 
Flytning af bibliotek til anden lokalitet? 

 Respondenter Procent 

Ja 14 14,4 % 

Nej 83 85,6 % 

I alt 97 100,0 % 
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Nyindretning af eksisterende biblioteker? 

 Respondenter Procent 

Ja 53 54,6 % 

Nej 44 45,4 % 

I alt 97 100,0 % 

 
Ombygning af eksisterende biblioteker? 

 Respondenter Procent 

Ja 17 17,5 % 

Nej 80 82,5 % 

I alt 97 100,0 % 

 
Tilbygning til eksisterende biblioteker? 

 Respondenter Procent 

Ja 5 5,2 % 

Nej 92 94,8 % 

I alt 97 100,0 % 
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Forsidebilledet er fra projektet Fang Fortællingen, hvor 10 
litterære udstillinger turnerer rundt i Danmark. Projektet 
er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for 
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Læs mere 
på fangfortaellingen.com Foto: Christoffer Askman.  

 

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 

August 2019 

Rapporten er udarbejdet af Litteratur og Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen 

Kontakt: bib@slks.dk 

 



84  

 
Sundheds- og kulturforvaltningen 
Syddjurs Kommune 
Teknik - og Kulturafdelingen 
Teknik- og kulturforvaltningen 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Udvikling & Erhverv 
Vækst og bæredygtighed 
Vækst og udvikling 
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