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ORGANISERING
4. Angiv hvilken afdeling/hvilket område i kommunen, som biblioteket tilhørte i
2019?
 Område: By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse



















































Afdeling: Kultur og Fritid
Borgmester sekratatiatet
Plan og Kultur
Skoler Institutioner og Kultur (SIK)
Teknik, Erhverv og Kultur
Kultur- og Fritidsafdelingen under By- Kultur og Miljøområdet
KulturRummet
Kultur & Erhverv
Unge- og Kulturudvalget
Center for Natur, Miljø og Fritid
Kultur-Idræt- og Fritidsforvaltningen
Fritids- og Kulturforvaltningen
Børn-, Skole og Kulturafdelingen
Center for By, Kultur og Borgerservice - afdeling Kultur & Fritid
Skole& Fritidsafdelingen
- Kultur & Pædagogik
Teknik og Kulturforvaltningen
Kultur og fritid
Center for Kultur, fritid og sundhed
Kultur & Idræt
Center for Kultur & Borgerservice
Opvækst, Uddannelse og Kultur
Center for borgerservice, kultur og drift
By, Land og Kultur
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Børne- og Kulturforvaltningen
Center for kultur, it og udvikling
Politik, Organisering og Borgerbetjening - herunder Kultur & Fritid
Center for Erhverv, Fritid og Kultur
Center for Borger & Branding
Børn og Kultur
Kultur Idræt Demokrati og Erhverv
Fritid og Fællesskab
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation - KEPO
Stab for By og Udvikling, Team Kultur og Fritid
By, Erhverv og Kultur, Herning Kommune
Kultur og Udvikling
Teknik og Miljø
Kultur, Fritid og Borgerservice
Kultur og Erhverv
Kultur, medborgerskab og kommunikation
Center for Kultur og Fritid
Center for Kultur og Fritid
Kulturområdet - lokalt kaldet: Kultur- og Bibliotek
Kultur og fritid
Kultur, Landestrikt og fritid
Kultur og fritid høre under det tekniske område.
Kultur, fritid og faciliteter
By- og Udviklingsforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kultur og Økonomiforvaltningen
Vækst og Bæredygtighed




































Center for Kultur og Fritid
Familie og Kultur
Kultur, Fritid og Borgerservice
Center for Kultur, IT, Politik og Organisation
Teknik-, Havne- og Kulturudvalget
Kultur og Fritidsforvaltningen
Kultur og Fritid
Center for Kultur, Fritid og Turisme
Kultur, fritid, turisme og biblioteker
Skole- og Kuturafdelingen
Center for Kultur og Borgerservice
Børn, Uddannelse og Kultur
By- og Kulturforvaltningen - Fritid og Kultur
Kultur og Fritid
Sundhed- kultur og omsorg
Center Sundhed, Kultur & Fritid
Kultur, natur og fritid
Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter
By, Kultur og Miljø
Kulturområdet
Børne og kulturforvaltningen
Børn- unge- og Kulturforvaltningen
Kultur- og Borgerservice
Kultur, Borger og Plan
Kultur og fritid
Fagcenter Kultur, Fritid og Borgerservice
Kultur og Fritid
Kultur- og fritid
Borger og Politik
Center for Kultur, Fritid og Lokalområder
Kultur og fritid
Kultur og Borger
Kultur & Fritid
Børne- og kulturforvaltningen














Kultur- og Fritidsafdelingen
Center for sundhed, kultur og fritid
Kultur og Fritid
Skoler, Kultur og Fritid
Kultur og Fritid
Sundhed og kultur
Kultur & Udvikling
Kultur, Idræt og Fritid
Kultur - og Socialafdelingen
Kultur, Miljø & Erhverv
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
Biblioteket er en del af en fælles organisation, der omfatter biblioteker, kulturhuse og teater med en
fælles leder.
Den fælles organisation refererer til forvaltningsenheden Fritids- og Kulturcenter
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5. Var bibliotek og borgerservice i 2019 samlet i én institution under én chef?
Respondenter

Procent

Ja

15

15,5%

Nej

82

84,5%

I alt

97

100,0%

5.1. Var bibliotek og borgerservice i 2019 samlet i én institution under én chef?
Hvis nej, så angiv da om (sæt kryds) - Biblioteket delte hus med/lagde hus til
Borgerservice?
Respondenter

Procent

Ja

21

25,6%

Nej

61

74,4%

I alt

82

100,0%

5.1. Var bibliotek og borgerservice i 2019 samlet i én institution under én chef?
Hvis nej, så angiv da om (sæt kryds) - Bibliotekets personale i en eller flere
filialer udførte borgerserviceopgaver, som udstedelse af pas, kørekort,
vejledning i NemId og brevafstemning
Respondenter

Procent

Ja

39

47,6%

Nej

43

52,4%

I alt

82

100,0%

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

Procent

Biograf

6

6,2%

Folkeskole (Pædagogisk Læringscenter, PLC)

7

7,2%

Kulturhus

28

28,9%

Lokalhistorisk arkiv

34

35,1%

Turistinformation

13

13,4%

7

7,2%

Andre (hvis andre, angiv hvilke)

23

23,7%

Ingen

33

34,0%

I alt

97

100,0%

Stadsarkiv

6. Hvilke øvrige tjenester/funktioner var biblioteket knyttet organisatorisk
sammen med (fælles leder)? - Andre (hvis andre, angiv hvilke)






medborgerhus/medborgercenter
musikskole, medborgerhus
Billund Kommunes Museer
Seminariehuset, Ribe
Svømmehal, musikskole




















Musikskole
Borgerservice, Kommunikation, Børnekultur, Iscenter, Svømmehal
Fællessamling skolebibliotek
kreative værksteder, cafe, spillested
Kunsthal
Kulturskole og Brorfelde
Sport og Fritidsafdelingen
Idræt
Byarkiv og Folkeoplysning
Et mindre kunstmuseum
Village Ballet Nyborg (balletskole)
Børnekulturhus
Kultur og Fritidssekretariatet, Idrætssektionen
Rytterskole og mødested for ældre
Musikskole, Aktivitetscenter
Medborgerhus
Kommunens hjemmeside
Teater

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

Procent

Advokatvagt

53

54,6%

Biograf

15

15,5%

Familierådgivning

14

14,4%

Kulturhus

44

45,4%

Lokalhistorisk arkiv

55

56,7%

Museum

7

7,2%

Politi

9

9,3%

Studievejledning

17

17,5%

Sundhedsplejerske

18

18,6%

Turistinformation

31

32,0%

Andre former for rådgivning (angiv hvilke)

34

35,1%

Andre (angiv hvilke)

25

25,8%

6

6,2%

97

100,0%

Ingen
I alt

7. Hvilke funktioner/tjenester lagde biblioteket hus til/delte hus med? - Andre
former for rådgivning (angiv hvilke)















Galleri
åben rådgivning for flygtninge
Sundhedsplejerske i forbindelse med barselscafé
Esbjerg Retshjælp, Center for misbrug
Borgervejleder
Konfliktrådgivning, Diabetes rådgivning, Hørerådgivning, Sorggrupper for børn
Iværksætterhuset, Ungerådgivning
røde kors lektiecafe
Gældsrådgivning
borgerrådgivningen, borgerservice i filialer
Jobcafé, Konfliktrådgivning
Legeteket (udlevering af hjælpemidler til børn med udfordringer)
Nethjælp
Borgerrådgiver
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Foreningen Far, Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning
Lektiehjælp mm.
Konfliktrådgivning
Skolebibliotek
Sam X (rådgivning for nydanskere)
Frivilligcenter Odense - Rådgivning og mødemulighed for frivillige foreninger
Økonomisk Rådgivning (frivillig)
konfliktrådgivning
indvandrerrådgivning, lektiehjælp
Borgerrådgivning
Gældsrådgivning
UU vejledning, LLO, Borgerrådgivning
hverdagsrådgivning for flygtninge
Borgerrådgiver
Jobsøgning for ledige
ældresagen
Notarvagt
Lejerrådgivning og Borgervejledning
Gældsrådgivning, Udlændingeretshjælp
Åben rådgivning for flygtning, Folkeinformation

7. Hvilke funktioner/tjenester lagde biblioteket hus til/delte hus med? - Andre
(angiv hvilke)


























Billedskole, Lektiehjælp, IT-hjælp,
Borgerservicepersonale kom 2 gange om ugen og lavede få borgerservice opgaver
Deutsche Bücherei Sonderburg og Sønderjyllands Kunsskole
Idrætscenter med haller og svømmehal + kommunal genoptræningsenhed
Folkeuniversitetet
Musikskole
Jobcafe - Jobcentrets ugentlige møde med ledige
Skole, Fritidscenter
diverse foreninger ex. ældrersagen
Samtalecafé, Dansk Flygtningehjælp
Oplevelsescenter Garderhøj, Traneudstillingen, Café
Makkerlæsning
lokalradio
Café
Sydtrafik, Coding Pirates
Div. klubvirksomhed
Nydanskernetværk, borgerservice,
Village Ballet Nyborg (balletskole)
Borgerrådgivning
Kunstmuseum
campusHuset, fablab
Læringsambassaden / Makerspace
Sprogcafe
kulturloft (kunst udstilling), lektiehjælp
Borgerservice

8. Er der blevet lagt kommunale enheder sammen med biblioteket i 2019?
Respondenter

Procent

7

7,2%

Nej

90

92,8%

I alt

97

100,0%

Ja

8.1. Hvilke kommunale enheder er blevet lagt sammen med biblioteket i 2019?






PLC fra Tjæreborg Skole er flyttet sammen på Tjæreborg Bibliotek
Musikskole, Kulturhus Kappelborg, Iscenter mm.
PLC Brobyskolerne, afd. Pontoppidan
Kulturhus (aktivitetshus)
Fritidsbutikken (et kulturelt bydelsprojekt) blev lagt sammen med Avedøre Bibliotek, der skiftede
navn til Avedøre Bibliotek og Kulturhus.
 Kulturhus og biograf
 Kommunens hovedomstilling
Lagt sammen med Borgerservice, der indgår i biblioteket.

9. Havde kommunen en biblioteksstrategi?
Respondenter

Procent

Ja

52

53,6%

Nej

45

46,4%

I alt

97

100,0%

Respondenter

Procent

Ja

50

51,5%

Nej

47

48,5%

I alt

97

100,0%

10. Havde biblioteket andre former for strategier?

10.1. Hvilke andre former for strategier havde biblioteket i 2019?
 Virksomhedsplan
 Kulturstrategi
overordnet strategi for Kommunen
 Læsestrategi
 En biblioteksstragegi
 formidlingsstrategi
 Masterplan for Biblioteket 2020 - 2022
Biblioteket Sønderborg Virksomhedsplan 2020
Biblioteket Sønderborg. Fri & Lige - et nyt arbejdsgrundlag 2017
 Det organisatoriske medlemsskab
 Biblioteket deltager i udarbejdelsen af en kommunal facilitetsstrategi
 Biblioteket er en del af strategien for Kulturområdet
 Samarbejds strategi
Formidlings strategi
Virksomhedsplan
 strategiske fokuspunkter ex. formidling, fællesskaber, hjernens klubhus, seniorer, læselyst,
dannelse, tidlig sprogstimulering, børnenes bibliotek
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 Kommunikationsstrategi
 Indkøbsstrategi
Kompetenceudviklingsstrategi
 1-årig strategisk aftale
 Formidlingsstrategi
Indkøbsstrategi
SoMe strategi
 Liv og Læselyst
Digital strategi
 Målaftaler
Intern strategi
 Vi har arbejdet med en plan frem til 2020
 Lokalbiblioteksstrategi
Strategi som Demokratisk drivhus
Litteraturstrategi
Børnelitteraturstrategi
 Materialevalgspolitik med strategier for indkøb og bestand
 Strategiske indsatser med baggrund i Visionen / strategi
Hjemmeside + SOME
 Interne - dvs. ikke politisk godkendte:
Strategi for biblioteket i det digitaliserede samfund
Strategi for borgernes bibliotek
 Den fælles kommunale samt handleplan
 Bibliotek og Borgerservice har en politisk vedtaget vision med 9 fokusområder.
Desuden er der en kultur- og fritidspolitik og en plan- og udviklingsstrategi, som også sætter
rammer for Bibliotek og Borgerservice.
 Biblioteket indgår i kommunens kulturstrategi.
 Biblioteket har en vision og et strategigrundlag som vi udarbejdede i 2018, og som spiller sammen
med øvrige kommunale visioner, strategier og det kommunale ledelsesgrundlag
 Visionspapiret
Broerne begynder her
 Virksomhedsplan
 Strategi for selvbetjening og åben borgerinddragelse
 - Delstrategi for Digitalisering
- Delstrategi for rekruttering, kompetence og organisationsudvikling 2017-2020
- Virksomhedsplan "Det gør vi"
 Vi tænker os selv ind i øvrige strategier i kommunen.
 Vision med udviklingstemaer
 Ingen
 Fælles mål for bibliotek og borgerservice
 Strategi for biblioteks- og skolesamarbejde
 læselyst,
sundhed
 Fællesskab og tolerance
Digital dannelse
Læselyst
Biblioteket lokalt
 Biblioteket (som virksomhed) har sin egen strategi, der imidlertid ikke er besluttet politisk eller i
kommunens administrative topledelse. Strategien er dog selvsagt afstemt med kommunens linje.
Formålet er at sikre nærværende og vedkommende sigtelinjer, vi kan pejle efter i hverdagen.
 Social mediestrategi, Kanalstrategi for nyhedsbreve, Strategi for digitale infoskærme
 Digital strategi
 Egen strategi - ikke vedtaget politisk
 Landdistrikt
 Strategiske indsatsområder
 Strategi for centralbiblioteksvirksomheden
 Must Win Battles
 Dialogbaseret aftale med K&U.
 Læsestrategi for børn

 Kommunikationsstrategi
Strategi for eksponering i biblioteksrummet
Materialevalgsstrategi
Arrangementsstrategi
Strategi for lærings- og kulturaktiviteter
 Strategi for aktiviteter, Strategi for bibliotekernes temasamarbejde, Strategi for
Centralbibliotekerne, Strategi for digital formidling, Strategi for indretning og eksponering, Strategi
for IT, Strategi for Kompetenceudvikling, Strategi for Kørsel - vagt - teknisk service, Strategi for
læring, Strategi for mediesamlingen, Strategi for PR, Strategi for projektområdet, Strategi for tilbud
til børn, Strategi for værtsskab, Vision & Udviklingsplan
 Læsestrategi og partnerskabsstrategi
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11. Var biblioteket tænkt ind i andre af kommunens strategier?
Respondenter

Procent

Ja

68

70,1%

Nej

29

29,9%

I alt

97

100,0%

12. Medvirkede biblioteket i 2019 i et formaliseret samarbejde i kommunen
omkring digitalisering?
Respondenter

Procent

Ja

37

38,1%

Nej

60

61,9%

I alt

97

100,0%

13. Har biblioteket fået nye opgaver i 2019 (fx. kommunale opgaver)?
Respondenter

Procent

Ja

18

18,6%

Nej

79

81,4%

I alt

97

100,0%

13.1. Hvilke nye opgaver har biblioteket fået i 2019?






Selvbetjent åbningstid.
Intensiveret samarbejdet med folkeskolerne
Afvikling af aktiviteter i Kulturhuse
Brevafstemning
Samarbejder med Sundhedsområdet vedr. bibliotekets tilbud og øget sundhed for bl.a. ensomme,
specifikke grupper såsom mænd i alderen 65+ mm.
Ny arrangementsstrukturer og nye formaliserede samarbejdsaftaler med kulturhuse.

Demenssamarbejde med Demenskoordinatorer og RAW i kommunen.
 Deltagelse i Fælles-skaberne
 Der medfulgte opgaver fra Fritidsbutikken, der med sammenlægningen officielt overgik til
biblioteket.
 Oprettet nyt kultursekretariat på tværs af Kulturhus, Forvaltning, Musikskole og Bibliotek
 Sekretariatsfunktion for Kalundborg Kunstforening
 Administration af fritidspas og administration af Kreativskole
 administration af SilkeborgGuiderne
 Administration af 1. sal på Hørning Bibliotek
 Telefonbetjening/omstilling og receptionsbemanding i tilknytning til Borgerservice.
 Omdannelse til Bibliotek og Kulturhus
 Kulturel rygsæk (formidling af kulturelle oplevelser til skolebørn)
 Arbejdet med kommunens kulturspor
 Biblioteket står for PLC-ydelser i udvalgte skoler.
Biblioteket lægger lokaler til Jobcenter-service i filial.
 Øget centralt arbejde med udviklingen af Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi

13.B. Har biblioteket i 2019 arbejdet med FNs verdensmål?
Respondenter

Procent

Ja

53

54,6%

Nej

44

45,4%

I alt

97

100,0%

13.B.1. På hvilke(n) måde(r) har biblioteket i 2019 arbejdet med FNs
verdensmål?
 Vi har lavet en udstilling og arrangementer i samarbejde med bl.a. vores lokale samarbejdspartner
Agenda-centret.
 sammen med kommunens grønneguide er der lavet arrangementer
 Festival - Verdens Bedste Løsninger
DB2030 netværk
 Intern videndeling, udstillinger. Udarbejdelse af strategi for verdensmålene
 Udstilling- og expomoduler i bibliotekerne
 Vi har deltaget i én af Billund Kommunes fælles temadage samt arbejdet med emnet i vores
Makerspace samt i vores udstillinger.
 Udstillinger og arrangementer under Folkemødet
 På Ungekongres, hvor der var skriveworkshop med verdensmålene som tema
 I arrangementsudbuddet:
Samtalesalon
Udstillinger
Læringsforløb for udskolingen
 Vi har haft udstillinger om klima i biblioteksrummet.
 Biblioteket har ikke selvstændigt arbejdet med FN's klimamål, men Kommunen generelt arbejdet
med dem og derfor skal biblioteket i stigende grad indarbejde dem også i f.eks. alle politiske sager.
 Udstilling og fokus på hvert enkelt verdensmål - 1 måned ad gangen. Til en start meget velbesøgt
foredrag med Sten Hildebrandt i samarbejde med Fredericia Spildevand
 afholdelse af 6 verdensmålsdage på et bytorv
diverse miljøudstillinger
diverse "reklame" på sociale medier
 Arrangementer/workshops
Udstillinger
Danmark på målene karavane
 Deltaget i projektgruppe vedr. Verdensmålshus i kommunen
 Fokus på miljø og klima
I efteråret 2019 gennem arrangementer
- plastik i havet
- fremtidens klima
 Vi arbejdede med bæredygtighed og endte med at lave nytårsforsæt for 2020 for at holde fast i det
 Vi har haft et borgerrettet arrangement om arbejdet med FNs Verdensmål på det helt praktiske og
håndterbare niveau. Vi har fået redskaber, som vi vil sætte på et centermøde, så vi kan få startet
op fokusering og implementeringen af Verdensmålene op
 I forbindelse med strategi-spor frem mod 2025 samt i enkeltstående events
 Himmelske Dage, som finder sted hvert 3. år i Danmark, blev afviklet i Herning i 2019. Biblioteket
arrangerede i samarbejde med Danske Kirkers Råd over 3 dage om en Verdensmålscafe, hvor de 17
verdensmål een for een blev præsenteret via debat, foredrag, interview, samtale m.m.
I de 17 dage op til verdensmålscafeen blev et mål dagligt præsenteret i det fysiske bibliotek eller
digitalt via info-plakater, aktiviteter eller hands-on.
 - (Indadtil) Konkrete verdensmål er indtænkt i biblioteksstrategi
- (Udadtil): Ift formidling af verdensmålene deltog biblioteket i "Danmark for Målene" i 2019.
Ligeledes havde vi Verdensmålstelt på kommunens årlige byfest. Infomateriale om verdensmål +
Salg af verdensmålspins
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 Tværfagligt samarbejde omkring bæredygtighed
Samarbejde omkring arrangementer
Udarbejdet strategi for at skabe synlighed omkring emnet (grafik og kommunikation)
 Formidling, program, i relation til biblioteksstrategi.
 -Biblioteket har vha. støtte fra Nordisk Ministerråd samarbejdet med nordiske og baltiske biblioteker
om bæredygtighed (et af FNs mål) i form af mange fælles projekter.
-Biblioteket har været vært for workshops om bæredygtigt (hvad kan vi selv gøre...) på
kommunens biblioteker.
 Udstilling om verdensmålene, forberedt nedsættelse af arbejdsgruppe
 På en meget praktisk måde, lavt hængende frugter - vi har afskaffet plastikposer og bruger
svanepapir.
 Projekt om Borgerens Centrum.
Vi arbejdede med verdensmålene omsat til de 6 P'er:
Peace, Planet, Place, People, Participation og Prosperity
Fra verdensmål til hverdagsproces - og tilbage igen.
 Deltagelse i Danmark for målene.
Ad hoc i forb.m. Hold Hjernen Frisk samt udstillinger
 Vi har arbejdet med flere af verdensmålene i vores balletskole, hvor børnene har udvalgt musik,
udarbejdet koregrafi og kostumer og optrådt med deres danse om flere af verdensmålene i
forbindelse med afslutningen af sæson 2019/2020.
 Vi indledte med en generel introduktion til verdensmålene. Fra april 2019 til november 2020
præsenterer arbejdsgruppen hver måned et verdensmål (kronologisk) gennem forskellige former for
formidling: Udstillinger, foredrag, besøg af institutioner, insekthoteller, workshops, hjemmeside,
quiz, filmvisning og samtalecaféer.
 I form af fokus på eksempelvis FN målet: "Bæredygtighed" - både i projekter, men også i den måde
vores huse fungerer på, at tænke bæredygtighed ind hvor det har været muligt.



















Arrangementer har været bygget op efter FNs verdensmål og haft fokus i arrangementskataloget.
Dette er også søgt samtænkt med vores funktion som Europe Direct center.
Udvalgte materialer til publikum /poser, kuglepenne og drikkedunke produceres efter bæredygtige
principper. Plasticposer- og kuglepenne er udfaset
Deltagelse i kommunal event
Verdensmålene har bibliotekets halvårlige tema indenfor arrangementer og events
Vi har gjort 5 verdensmål til en bærende part af kommende bibliotekspolitik
Vi har haft arrangementer med relevante emner som ligestilling og racisme
Klima: oplæg på Rødovredagen med Vitello redder verdenen.
Fokus på affaldssortering i huset.
Sundhed: Samarbejde med sundhedshuset om sundhed og trivsel.
Livslang læring: tiltag for børn som læselyst og bogklubber.
tiltag for voksne med foredrag.
Ligestilling: Tumletid for fædre på barsel.
Fred: understøtter demokratiet og oplysning via husets aktiviteter og neutrale værested.
PLC har haft en udstilling på biblioteket
Makerspaceaktiviteter om klima og bæredygtighed (Mål 7, 11, 12, 13, 15)
På børneområdet
I et synergi netværk på tværs af institutioner og organisationer i kommunen med fokus på
videndeling, inspiration, sparring og samarbejdsinitiativer.
Udstillings- og arrangementstema i 2.h.å. 2019, opsigelse af reklameplastikposer og etablering af
grønnere alternativer, tilsv. ift. plastikservice.
Udstillinger med verdensmål
Foredrag med udgangspunkt i verdensmål
Kultur- og fritidspolitikken tager udgangspunkt i verdensmålene.
Som del af at biblioteket er partner i partner programmet for Verdensarv Stevns
Arrangementer omkring verdensmål
Biblioteket har gennemgået en certificering og udarbejdet egen strategi.
Biblioteket har endvidere udviklet og afholdt arrangementer med fokus på udvalgte verdensmål.
Vi har planlagt en række aktiviteter og skrevet dem i ind i bibliotekets servicemål for 2020
Danmark for målene besøgte Varde seks gange i løbet af 2019 for at sætte fokus på Verdensmålene
under seks forskellige temaer. Biblioteket deltog i aktivitetsindsatserne på Torvet i Varde.

 Opjustering af samlingen der retter sig mød det emne, samt flere arrangementer der retter sig med
emnet.
 Projektsamarbejde med Midtbyskolen Vejle om FN's verdensmål - hvor skolen er med i et EU
projekt
Borgerworkshop med oplæg om bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål
Skoletilbud: Digitalt undervisningsmateriale om 21st Century Skills med verdensmålene som
tematisk ramme
Samarbejde med VIFIN, Vejle der deltager i et større ERASMUS+ projekt med udvikling af
undervisningsmaterialer om 21st Century Skills og de 17 verdensmål
Kirke-skole-kultur samarbejde, hvor biblioteket er en af destinationerne i et større konfirmandevent
med Børnerettighedsspillet og verdensmålene som en vigtig rolle
Fire ugers materialeudstilling med verdensmål og bæredygtighed som tema
Temaside på hjemmesiden med blandt andet læsetips om klimaforandringer
 Via en børnekulturfestival
 Bæredygtighed og klima (bl.a. afskaffelse af plastposer og energibesparelsesforanstaltninger)
Formidling af verdensmålene ved arrangementer
 Målrettet arbejdet med at nedbringe bibliotekets CO2 aftryk, herunder ved energirenovering af
hovedbibliotekets tag, afskaffelse af plast (herunder beslutning om udfasning af plast poser medio
2021).
 Afholdt arrangementer med verdensmålstemaet og synliggjort det i det trykte biblioteksprogram.
Hertil blev Verdensrummet oprettet på Dokk1, hvor der er udarbejdet samarbejder og netværk ift.
at arbejde videre med Verdensmålene og gøre det til et overordnet indsatsområde for Aarhus
Bibliotekerne i 2020-2022.

14. Hvem havde i 2019 det ledelsesmæssige ansvar for biblioteket i jeres
kommune?
Respondenter

Procent

Bibliotekschef

62

63,9%

Biblioteks- og borgerservicechef

13

13,4%

6

6,2%

Anden (angiv hvem)

16

16,5%

I alt

97

100,0%

Kulturchef med afdelingsledere

14. Hvem havde i 2019 det ledelsesmæssige ansvar for biblioteket i jeres
kommune? - Anden (angiv hvem)

















Stadsbibliotekar
Leder af kulturområdet
Biblioteksleder
Biblioteks- og Musikchef
Centerchef for Bibliotek, Borgerservice, Kultur, Fritid mm.
Konstitueret bibliotekschef
leder af kulturhus - herunder også bibliotek
Var uden fast leder gennem 2019 - jeg er tiltrådt pr 1.8.2020
Biblioteksleder
Bibliotekslederen og også leder for kulturområde. Begge funktioner er organisatorisk lokaliseret på
hovedbiblioteket.
Kultur og bibliotekschef
Læsø Kommunes Kulturmedarbejder Leif Ladefoged
Biblioteksleder
Forvaltningschef Børn, unge og Kultur
Leder af biblioteker og kulturinstitutioner
Teater- og Kulturhusleder / Bibliotekschef
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SAMARBEJDER OG PARTNERSKABER
15. Har biblioteket haft samarbejde med den lokale folkeoplysning?
Respondenter

Procent

Ja

72

74,2%

Nej

25

25,8%

I alt

97

100,0%

Respondenter

Procent

62

86,1%

6

8,3%

Koordinering af programmer

36

50,0%

Andet/andre, angiv da hvilke(t)

19

26,4%

I alt

72

100,0%

15.1. Hvilke(t) samarbejde(r) har biblioteket haft med den lokale
folkeoplysning?
Afholdelse af fælles arrangementer
Samarbejde om undervisning

15.1. Hvilke(t) samarbejde(r) har biblioteket haft med den lokale
folkeoplysning? - Andet/andre, angiv da hvilke(t)




















Brug af lokaler
Udstillinger og lign
Afholdelse af festival
Udlån af lokaler
Samarbejde HOM (Holbæk og Omegns Musikskole)
Udlån af lokaler, markedsføring
Lagt lokaler til (i kulturhuset)
Etableret et formaliseret samarbejde med aftenskolerne: Kolding Talks
Rygestopkursus /
Der er indgået formel samarbejdsaftale + planlægning af indsats for demokratisk dannelse
AOF, FOF bruger lokaler
Bib. stiller lokaler til rådighed og har løbende dialog med folkeoplysningsaktører om mulige
samarbejder.
Teaterfestival, Spil dansk-dag
Klassisk i Sorø, koncerter. Sorø Ungdomsprojekt, Brætspilscafé, Ungdommens Røde Kors.
Sommerferie aktiviteter
Samarbejdsaftale
Møder vedr. profilering af programmer
Ordkraft
Løbende kommunikation, projektarbejde omkring demokrati og folkeoplysning

16. Hvilke øvrige eksterne samarbejdspartnere havde biblioteket?

15

ARRANGEMENTER/KLUBAKTIVITETER

17.1. Angiv her, hvad øvrige arrangementer for voksne omfattede:
 Radiofortællinger/Albertslund Radiobiograf, lytte-arrangementer.
Workshops
Brætspilsklub
Litterære fællesspisninger
Events.
Verdensmål: byttedag, byg fuglekasser med Grønguide, pres dine egne æbler, deltagel i Aktiv Fritid
Når Kulturer mødes under paraplyen, Open by Night - Aarup, Årets bøger, Spil dansk
Makerspace
Strikkedag med workshop, foredrag, formidling & stande
film
makerspace
spilcafe
kunstformidling
rundvisninger
m.m.
 Temaaftner om Bibliotekets Masterplan og temaformiddag om kommunens kulturpolitik
Kulturkompasset
 Fællessang
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 Kulturnat
Læsekredse
Filmarrangementer
Rejsecafeer
 Tirsdagstræf (især for mænd), Mandagsmokka (især for kvinder), advokatvagt, strikkeoplæsning,
workshop - læsestrategi, barselscafé, strikkeworkshop, maddysten, fælleslæsning, WWKIP-dag,
oplevelseslæsning, ordblindearr., quiz, kulturdag, bogsalg, by-night-arr., guidet byggepladstur,
familiecafé, kulturkaravane, Mandagsmarengs (især for kvinder), fernisering på fotoudstilling
 Udstillinger
 Quiznight
Film
Skumringsaften
 Film
Livestreaming
udstillinger
 Levende Lørdage med foreninger og enkeltpersoner, der fortalte om egne bogudgivelser,
slægtsforskning, vandreture eller diverse hobbies.
 Filkforevisninger
 Streamingarrangementer fra Aarhus universitet Slægsforskningscafé, Samtalesaloner,
Litteraturaftner i samarbejde med det politiske resortudvalg Kulturudvalget
 Livestreaminger i samarbejde med gymnasiet,
Workshops om ny teknologi i samarbejde med lokal Makerspace,
Workshops/cafeer om bibliotekernes gratis digitale ressourcer ex. kortmateriale og andet guld fra
ex Det Kgl Bibliotek
 Café Danish (integration), Strikkecaféer, Baby Café, Mandeklub, It Værksted, FamilieYoga
 Grease Sing Along, Biavler for en dag, 80 års fødselsdag, Decoupageworkshop, Liveoptagelse med
Harry Potter, Mamma Mia Marathon, Sprogets musik, Litteratur fyraftensmøde med Klaus Rothstein,
Litteraturbanko, Kunstbanko, Fællessang og fortælling
 lær at strikke, insektsmagning, krop og hop
 Strikkebogsshow, Kreativ Cafe, Kend dine rødder, Årets knipledag, Ørneflugt, Rosas roser
 Sprogcaféer
Netcaféer
Strikkecaféer
Kunst
Film
Bogklubber
 F.eks. Nytårskur for biblioteksklub, Klimadag, 70'er musikbingo, Brætspilsdag
 litteratur quiz
kulturnat
borgernes udstilling
Glostrup festival
it kurser
te selskab
borgerens udstilling
 Filmrække (Our planet)
Venindecafé
Garn og iværksætteri
Æteriske olier
Awarness i børnehøjde
Kulturfest
 Bogudgivelser
Film
Dans
Foto- og maleriudstillinger
 livestreaming, FabLab-workshops, filmaften, skumringstime, højtlæsning, unge stemmer, Havnens
dag, Kulturnat, Vegvisir, Frugtfestival, Festival for forrykte, Litteraturtimen, udflugt til Bogforum
 Din digitale arv - foredrag/kursus, strikkecaféer etc.
 Fx Velkomsaften til nye borgere i kommunen eller IT-café for ældre borgere
 - Hvad savner du? Borgerne inviteres ind til at komme med forslag til workshops og arrangementer.
- Fyraftensmøde for forældre til ordblinde børn























- Mød din fordom - besøg af Menneskebiblioteket, Aarhus
- Foredrag: Empty Nest Syndrom - når børnene flytter hjemmefra
- Naturvidenskabelige foredrag / livestreaming fra Aarhus Uni
- Læsekreds for mænd - opstartsmøde
- Foredrag: Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne
- Foredrag: Vejen til toptunet privatøkonomi
- Foredrag: Mit liv som retsmediciner
- Tur til Bogforum
- Oplæg: Sæsonens nye bøger
- Oplæg: Arabisk litteratur
- Foredrag: Erik Gundersen
- Foredrag: Min farmor og andre faldne kvinder
Film, fernisering i forbindelse med udstillinger, kulturnat, rundvisninger.
workshops, fællesskaber omkring fx ukuelespil, meditation
Messter, festivaler (sundhed, bæredygtighed, multikulturdag, kulturfestival, EXPAT Fair, SINDETS
DAG, Modersmålsdag, Samler-bytter dag m.m.
Samtalesalon
Torsdagstræf (blande arrangementer/aktiviteter i samarbejde med frivillige på lokalbiblioteker)
Foreningstorv
Filmforevisning
Sport (motions- og triatlonløb gennem biblioteket, TaiChi, DK Rundt for Børnecancerfonden m.m.)
Lær Dansk
VIA Desig i Makerspace
Herning HF - oplæring i søgefunktioner
Herning STX - forfatter foredrag
Folkeskoler
Rotary - Makerspace
Svend Brinkmand "Sluk og læs"
Fællesskabsfestival, ferniseringer, workshops, MGP Fest, fællesspisninger, med mere
Familiarrangementer om ordblindhed, bustur til Ordkraft, arrangementer om arvelovgivning,
samtalesaloner, tegneserieworkshop
Deltagelse i DOK:Direkte, Stand-up, Hobby work shops
Film, brætspil, diverse workshops,
Reception for forfattere. Præsentation af Krimimessens program. Filmvisning og forfatterworkshop.
søndagscafe for ensomme og udsatte. 150 års biblioteksjubilæum.
Bustur til Bogforum.
Fællesspisning, it-cafe, nørkle-cafeer, kreative workshops, slægtsforskningsnetværk
Dokumandag, guidet fælleslæsning, quiz, biografklub og vidensworkshops
-Udstillinger
-Strikkecaféer
-Kurses i mindfulness
F.eks. kulturelle udflugter, talk inden voksenteater, ældreforløb på plejehjem, strik mv.
strikkeoplæsning
Nordis,k litteraturaften, Strikke cafe, Åben Cafe aften, Kurser
Broderiworkshop
Rejseforedrag og vinsmagning
Garderobeskolen (kreativt værksted)
Fjordens dag
Spil Dansk
Filmarrangementer
Kulturnat
Lightfestival + konference
Bibliotekspark
Krealørdag
Mødregruppe, Sundhedsplejerske, Barselsformiddag, Håndarbejde, Tøjbytte, Tegnetirsdag,
Fotoudstilling, m.fl.
DOX Direkte (CPH Dox) film og livestreaming
Brætspil-aftener
Danmarks verdensmål - messestand på Torvet
VR - vitual reality
Kulturnat i Borup
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Ordblindeaften
Fællesspisning
Hachaton - Campus Køge
Digitale workshops
Hold Hjernen Frisk - aktiviteter
Spisning med litterær tilgang, Insektaften i samarbejde med land-artparken Tickon, DOX direkte,
strikkebogsshow, Bogforum-tur
Kulturnat, Høstfestival, receptioner mv, udstillinger
Kulturfestival i byen
Kulturnat på biblioteket
Arrangementer på seminariet
Dyrkskue
Besøg på bogforum
Bogsalg
Nakskov Kulturdag
"Garn og Tråd"-festival
Ingen
Bogsalg, sundhedstjek, strikkeworkshops, skumringstimen,
Biblioteksorientering for unge
Åbning af udstilling
Tur til Bogforum
kostintroduktion, tandplejere, kulturaftener mv.
Filmforevisning "Unge Astrid" og introduktion til Astrid Lindgrens forfatterskab.
Den digitale time
Bustur til Bogforum
Erindringscafe
Filmen "M" m. oplæg
Filmquizzen
Fællessang
Hunting exoplanets
Hvalernes skjulte liv
Livshistorie
Når fysikkens stråler helbreder
Poetry Slam
Selvkørende skrivegruppe
Upåagtet Emily Gernild og Christine Swane
Kreative værksteder, slægtscafe, blackout poetry, smag en orm,
Writerspace, Kreative arrangementer, filmarrangementer, spil arrangementer, maleri
arrangementer, forfatterskole
Torsdage i Pakhuset, med folkekøkken og eftefølgende dans, quiz, koncert o.m.a.
Undervisning
Workshops
Film - CPH DOX
Rundvisninger
Kulturvitaminer
Barselstræf for mødre/fædre og småbørn, torsdagscafeer med lokale oplægsholdere
Slægtsforskning. Fortællingens dag. Frøfestival. Bogsalg
Strikkeklubber, levende værksteder
F.eks. den årlige Lysfest - en stor folkefest i Roskilde By - eller Viby Høstfest
kulturcafeer, nordisk kunst, arr. med Kvindernes internationale kampdag, fernisering af udstilling i
forb. med Golden days
brætspil cafe, kunst/fotoudstillinger, gækkebrevsworkshop,
Quiz, broderiarrangement, brætspil og oplæsning
Teknologiformidling, Livestreaming, Workshops, fællesspisning, repair-cafe, byttecentral, filmklub,
babycafe
netværksted, strikkecafe, spilleklub
Fx strikkecafe, Fortællingens dag, Fællesspisning, T-shirt tryk og lyrik, By night
Fællessang og kaffe
Breddekulturelle arrangementer
m.v.
Velkomstbustur for nytilflyttere

 Kreativt værksted, Brætspil & familiehygge, Pop-up bibliotek, Kyndelmisse, Borgerrådgiver,
Tirsdagstræf, Nordisk spildag, Yoga mor-baby. Verdensmål, Ordet i Norden, Stemmer på tour,
Sæsonens nye bøger, Sjov i gaden. Biblo på udebane.
 Pension hvad så mand
Foto ferniseringer
Filmforevisning
Forening Norden
 Skulpturture
 Festival: Svendborg Graphic - En uges aktiviteter og arrangementer omkring tegneserier og andre
visuelle medier.
Højtlæsning for voksne en gang om ugen året rundt.
Masterclass med anerkendte danske forfattere for forfatterspirer.
Udflugt til krimimessen i Horsens.
Udflugt til Bogforum.
Julehøjtlæsning v. Poul Becker
Fællesspisning 2X
 Madarrangementer, gåture, Seniordage, deltagelse i festivaler, arrangement for tilflyttere
 Strikkecafe, Akvarelcafe, tegne-male værksted, papirdesign, Amager minirace, sprogcafe, spillefilm,
dokumentarfilm, bæredygtidhedsarrangement, workshops
 Film
Kursus
 Nytårskur
Frit håndbroderi
Livestream
Hebocon - byg uduelige robotter
App-workshop for pensionister
Velfærdsteknologi på biblioteket
Billedformiddage
Folkeuniversitetet
Ordblindeuge
Ølgod Markedsdage
 doxbio, filmvisninger, parasportarrangementer, global dinner, ordblindearrangement, tur til
bogforum, gå-arrangement, debutantarrangement,
 Skumringstimen, Bevæg dig for Livet,
 Fernisering af udstillinger
Samtalesaloner
Brætspilscaféer
Litteratur i naturen - guidet læsning
Strikkefestival
Bog-byttedag
 9 Læs bogen –se filmen
1 Vælgermøde i fbm Folketingsvalg 2019
3 dialoggudstjenester
 Livestream fra Århus Universitet - Offentlige foredrag i Naturvidenskaben
 Campusdag,
Barselscaféer,
Foreningstorv,
Workshop i syning,
Bustur til Bogforum
 Læsehunde, Strikkeklubber, Litteraturklubber, Filmfremvisning, Biblioteksorienteringer, Blackout
Poetry, Fortællecafe, Kulturkaravanen, IT-Cafeer, Baby-Cafe, Læsehunde mfl.
 Strikkecafé, skak, gør det selv el, pokemonklub (ikke udtømmende)
 Dokumentarfilmklub
Åbne kreative værksteder bl.a. håndarbejdscafeer
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Quiz arrangementer
Lysshow på facaden af Taastrup Bibliotek

17.2. Angiv her, hvad øvrige arrangementer for børn omfattede:
 Workshops
Events
 huskunsterne arrangement på skole, deltagelse i Lynge Erhversmesse- børnehjørne
 1001-nats Bazar, Edit24, Smart-parat svar, Æblefestivallen, Spil dansk
 skolesamarbejde
Makerspace
Meditationsworkshops
fællesspisning
 Dinosaurworkshop
Kageworkshop
Brætspilsarrangementer
Påske + julekonkurrencer
Smart Parat Svar
Gaming uge
Halloween
 film
makerspace
højtlæsning
biblioteksorientering
m.m.
 Skriveværksteder
 Sprogfitness, kreative arrangementer med making, READ, Børnebiffen, biblioteksorientering
 Kreative-værksteder.
Brøndbys børn skriver og udgiver en bog sammen forfatter Hans Laurens og afslutter med et stort
reelaseparty.
 sprogfitness, børnehavebesøg, kreativt værksted, "lav din egen billedbog", FIFA turnering,
Cirkusskole, "kældergøgl", skriveworkshop, bamsedag, morgensang, Smart parat svar quiz,
juleoplæsning
 Børnelitterærudstilling
 Film
Luciaoptog
Doktor Gys
 Film
Dans
Luciaoptog
udstillinger
tegneworkshops
 Film for børn.
Kreative aktiviteter, juletræsfester, fastelavnsarrangementer, Halloween, Coding Pirates, musikalsk
legestue.
 Harry Potter område med leg
 Eventyrtimer, fællesspisning, workshops
 Børnebiffen i samarbejde med den lokale biograf,
Mindfuldness,
Diverse ferieaktiviteter som stenmaling, workshop om kæledyr, workshop om spiselige insekter,
2 års fødselsdag
 ROBOT bygning, Byg tryllestave, LAN Parties, Biblobiffen, Girls Night, Naturtryl, Milk & Cookies mm.
 Groovedans, Trylleworkshop, Biavler for en dag, Byg din egen læsehuse, Vær cirkusgøgler, 80 års
fødselsdag, Kultursti, Bolsjelæsning, BilledbogsGrandprix, Sproggymnastik, Tegneworkshop,
Skriveværksted, Kreacafe, Livlig Lørdag, Litteraturbanko.
 film, legestue, værksteder, pigeklub, lanparty, yoga,
 Byg katapult, byg kuglebane, Byg et køretøj, Æg og Skæg, Smart-Parat-Svar, Skakamok,
Superkryb, Science Show

 Workshops
Sprogstimulering
Skolesamarbejde
Fælles spisning
Bogklubber
 Kreative værksteder, som præsenteres på ugentlig basis i bibliotekerne
 Trylleworkshop, fastelavnsworkshop, pandekagedag, påskeworkshop, sommerfest, film og popcorn,
børnekulturfestival, sommerferieaktiviteter, spildag, samtalecafé, girltalk, efterårsworkshop,
youtube-workshop, fifa turnering, juleworkshop, julekoncert, babyfredag, samtalecafé,
 Hamstermania
Sommerworkshops
Genbrug
Film
 Kreative værksteder
Ny teknologi
 GB Gamers, Knuthenborg besøg, Stimulastik, Fang Fortællingen, Pandekagedagen, krea-workshops,
besøg fra fx krokodillezoo, åbent hus med sundhedsplejen, smart-parat-svar, sommerbogen, film
for børn, FabLab workshops,
 Vinterferie- og efterårsaktiviteteter som f.eks, oplæsning, bolsjekogning, pandekagedag og
stenmaling.
 Fx Filmvisninger af Astrid Lindgren historier
 -Nerf Battle, leg i biblioteket
- Foredrag om gaming og eSport
- Velkomstgave til de 2-årige
- Læsedyst giver læselyst
- Piratdag
- Tormod Tegners tegneskole
- Rulling fra Ramasjang, kreativ workshop
- Bogfoldning - fra bog til kunstværk, kreativ workshop
- Pynt fantasifulde cupcakes - workshop
- Readathon - læsning fra 9-21
- Halloween - læsning af gyserhistorier
- Mal på sten
- Julekrea
 Film, rundvisninger, workshop, oplæsning, spil, science show, fernisering i forbindelse med
udstillinger.
 workshops
 Kreative aktiviteter
Skattejagt
Idefabrikken (større børn uddannes til at afvikle arrangementer)
Filmværksted og -forevisning
Sprogaktiviteter (Bogkuffertsjov, Sprogfitness, sprogstart m.m.
Højtlæsning
Blå mandag
Fernisering
Historiefortælling
Den store Klassefest
Levende dyr
Computerspilstræf
Børnehaver: Mad og sanser
Forfattere - Cecilie Eken
 Silent Reading Party
MGP Fest
Hilberts Store Festdag
Bloxels - lav dit eget computerspil, og meget mere
 Tegneserieworkshop, drive-in Bio med krea-workshop, det flyvende kuffertcirkus, havdyrsyoga
koblet på udstillingen "deep sea fairy tales", Moster Metas Monstermyriader, Halloweenarrangement.
 Krea-arrangementer i samarbejde med Læsefidusen. Filmstriber. Tema-arrangementer sammen
med tandplejen omkring Tandens Dag. Familie-arrangementer med fokus på sprogindlæring
 Film, Diverse workshops, legetøjsmarked, sprogfitnessdag, bogstavjagt, græskaraften
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 Skattejagt. Fastelavnstøjbyttedag. internetweek, film bog og bingo. Højtlæsning.
 Kodningsworkshops, krea-workshops, workshops med fokus på natur og miljø.
 Skolearrangementer herunder biblioteksorienteringer, bogkuffert mv.
Pop-up-workshops, zoo-besøg, DTU Scienceshow mv.
 -Musikalsk legestue
-Grafisk design
-kreative arrangementer i skolernes efterårs og vinterferie
 F.eks. kreative værksteder og workshops
 babycafe
 Familiedage, kreative værksteder, højtlæsning, bogklubber, biblioteksorientering
 Filmforevisninger
Dragekrea
Figurjagt
Påskekrea
Manga tegneworkshop
Robotter
Fjordens dag
 Babycafé
Læsløsløb
Readathon
Grundlovsdag
 Legestue, Forskningens døgn, Krealørdag, Skriveworkshop, Novellekonkurrence, Bogmærke krea,
Børnerytmik, m.fl.
 Biblioteksorientering
Filmforevisning - filmklub
VR - virtual reality
Baby bibliotek - babymassage, baby-motorik m.v.
Ord-spilopper
Sprogfitness
E-sport
Billedstrøm Festival
Kodning microbit
Workshops med papirklip til påske, jul m.v
 Edit24 mobilfilmskonkurrence, SmartParatSvar, Fortnite, Kreahjørne, møde med Youtuber,
Lasergame, Riddermøde, Gys i Tickon, brætspilscafe, strikkecafe
 Kulturnat, Høstfestival, smartparatsvar. arkiv/skoleforløb mv.
 Kulturfestival i byen
Kulturnat på biblioteket
Arrangementer på seminariet
Dyrkskue
 Workshop: Pimp dit LEGO, Flødebolleværksted, Squishy
Kreativt værksted: Billedskolen, sukkerroetryk, Marbling Art.
Krea-værksted: Påske, indbinding af skolebøger, efterårsferie.
Events: DTU scienceshow, Krimi event, Familie -genbrugsdag,
Uden for huset: Magisk Festival
 fælles læsearrangementer for unge uden for normal åbningstid. læseklub aktiviteter.
 Ingen
 Strikkecafe, krearrangementer, gamingaftener,
 Kreative workshops
Biblioteksorienteringer
Løbelut-løb
Marsvindag
Oplæsning
Readathon
Babyrytmik
 workshop om læsning, kreative workshops mv.
 2 forestillinger i vores balletskole. Den ene var Troldmanden fra OZ.
Skriveværksted
Digte og sangworkshop

 Bibliobiffen for de mindste
Bibliobiffen for de store
Bog og bio - 0-3 år
Bog og bio - 3-6 år
Demokrati - hvad rager det mig - 7.-8. kl.
Emneuge med LNS
Fastelavnsfest
Spørge-Jørgen - et tematisk forløb
Steffen Larsen - Årets nye børnebøger
Tegneseriefortællinger
 kreative værksteder efterårsferien og vinterferien, isskulpturer , lanterner og læselys,
 -Kreative arrangementer, filmarrangementer, spil arrangementer, Forskningens døgn
 Babycafeer, julearrangementer, børnebio, skolebesøg
 Undervisning
Workshops
Rundvisninger
Bogbusbookninger
 Krea-værksteder, brætspilscafe, redathon, " nøj- det er for børn" ( krea og oplæsning)
 Forskningens døgn. Sprogsporet. Legoværksted. Hurlumhej-hospitalet. Besøg fra Givskud Zoo.
 Levende værksteder, workshop
 F.eks. den årlige Lysfest - en stor folkefest i Roskilde By - eller Viby Høstfest samt f.eks. koding for
børn
 kreative workshops, forfatterværksted, Æbledag i parken, gamerdays, div. filmfremvisning fra
Filmstriben
 fødselsdagsfest, babymassage, førstehjælp, Harry Potter aktiviteter, film for børn, julemarked,
stimulastik, fastelavnsfest, pandekagedag, superheltetræning,
 Teknologiformidling, Workshops
 Fremvisning af film for dagplejere og børnehaver.
 Kreative workshops, Makerspace, Kulturskole, Børnekulturnat
 Breddekulturelle arrangementer
Markeder
Filmfremvisninger
Pyjamasbio, Readathon m.v.
 Filmforevisning, konkurrencer/quiz, workshops, fifaturnering, undervisning for skoleklasser,
sprogfitnes
 Diverse kreative workshops, Påske/ Juleklip, Børnekulturuge, Nordisk spildag, Kyndelmisse,
Halloween, Brætspilscafé, Pop-up bibliotek, Læsearr.
Sommerlæsning
 Første hjælp til de mindste
Krible krable
Alt om bierne
 Lydfortællinger, biblioteksorienteringer
 Kreaworkshop
Skriveværksted
Læsehunde
Værtskab
 Barselscafe, stuntarrangement, børnekulturnat
 Baby cafe, workshops, højtlæsning, skumringsaften
 Film
workshops
leg med Brio
 Karlsgårdedagen, Varde Å-dagen
Rytmisk legestude for børn med en voksen
Eventyrworkshop - byg din egen billedbog
Eventyroplæsning for de små
Ferieværksted - sommer, efterår, vinter
International Bamsedag
Mosekonens Myter
Julehygge
Julegaver og hygge
Anmelderklub-møder
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Brætspils-møder
Tirsdagsteknik for børn
Godnatlæsning i bussen
gaming, kreaworkshop, familielæseklub, læsemaraton, børnebio, fan-fiction, spildage, VRintroduktioner
Kreativ ferieaktiviteter, Fantasy-café, Brætspilscafé
Bududflugter til Magiske dage, museer mv.
Kreative værksteder
Kreative workshops, fortællerarrangementer, Gaming-arrangement,
Vild med Film, Smart-Parat-Svar
MakerSpace-aktiviteter
konkurrencer
workshops
2-års fødselsdag
Pynte juletræ
Fortniteklub, Bogklub, Filmfremvisning, Biblioteksorienteringer, Sprogblege, Sprogstart, Børne
aktiviteter relateret til Ordkraft, Fake News, Videoproduktioner, Ferieaktiviteter, Studiestart og Skriv
Opgave, Demokratidag, Vikingeshow, Skattejagter, LEGO workshops, Lav din egen …, Leg med
Robotter, Cykelworkshops og mange, mange, mange flere.
Studiecáfe, kreavæksted, bamsehospitalet, coding pirates, bee-bots (ikke udtømmende)
Filmforevisning med samtaler
Rollespilsworkshops
Kreative workshops
Forskningens døgn
Sprogfitness

17.3. Angiv her hvad litteraturformidling omfattede?
 Book talks
Podcastanbefalinger
Højtlæsning.
 hjøtlæsning, booktalks, guided fælleslæsning, børneevent i bymidten, produktion af bogbænke med
daginstitutioner, genskabelse af litterære universer for børn, bogstewardesser på stationen,
 Læsekredse, Bogcafeer, Højtlæsning for voksne, Bib i Bio (læse bogen, se filmen for læsekredse),
Bookstalks for børn, Biblioteksbesøg for de små
 Sæsonens nye bøger
Strikke/bogshow
 fx "bogsnak" - samtalebaseret litteraturformidling i biblioteksrummet
 Besøg i læsekredse og opstart heraf
 Årets nye bøger
 Historiske Læsekreds, Bogcaféer, rejsecaféer, 1 strikkearrangement med booktalk.
 Booktalk, storytelling, læseheste-arr (projekt), litterære livsvidner (projekt)
 booktastings, Læs med Lego, Højt læsning
 Bogcafe
Guidet fælleslæsning
 Booktals
Oplæg fil/musik
forfatterforedrag
silent reading
Dr romanklub
skrive/forfatterværksted
 Bogcaféer, anbefalinger fra både personale og brugere.
 Litterarfestival
 Booktalks over forskellige temaer
 Månedlige booktalks ved personalet, enkelte litteraturarrangementer udenfor huset
 Booktalks, Bogcafe´, Oplæg om kommende litteratur
 Levende lydbog, Krimibooktalk, Bogcafe, Guidet fælleslæsning, Levende læsning.

 guidet fælleslæsning, bogcafeer, tegn en bog, skriveværksted, bogvogterkursus, booktalks,
forfatterskole
 Læsegrupper, guidet fælleslæsning, Bogcafe, Bustur krimimessen, Bustur Bogforum, Booktalks, Tips
og tricks til læsekredsen
 Booktalks
Bookwalks
 Årets bogsæson, Bogcafé - inspiration til din sommerlæsning
 introduktion, oplæsning og diskussion af James Joyce,
historielæsning for børn
skumringstimen oplæsning og diskussion
litterære vandringer
gys i fortællehulen
eventyr i fortællehulen
litteraturquiz
vinterbogen
 Læsemesse
Spotscene
 Litteraturfestival
Vandreudstilling
 bl.a. Poesibanko, Bookeaters, Bogcafeer, Mød en læsehest, Halloween for voksne, Vin & bøger,
 Årets nye bøger, Julebogscafé, læsekredsopstart etc.
 Fx Guided Fælleslæsning og traditionel højtlæsning
 - Vild med klassikerne, læsekreds
- Fantasy-læseklub
- Sæsonens bøger med Liselotte Wiemer
- Bogsnak - inspiration til læsning for tweens
- Ulvetime for børnefamilier - højtlæsning
 Lokalbogdag, Lokal Lyrikdag
 forfatterforedrag, booktalks, guidede fælleslæsning
 Bogcafe
Sommerbogen
Læsedyst for familier
Sluk & Læs
Intro til læsekredse
Læsemarathon
Skumringstimen
 Foredrag om tendenser i nyere litteratur
Fælleslæsning
Højtlæsning for børn
Introduktion til Læsekompasset for borgere og læsekredse
Bogsalg
Ulvetimen - God nat Bamse
Silent Reading Party
Læsehunde
med mere
 litteraturanbefalinger, strikkearrangement med oplæsning, gåtur med litterært indhold,
litteraturarrangementer om særlige emner, f.eks. litteratur fra og om 2. verdenskrig.
 Booktalks for børn og unge på biblioteket, booktalks for voksne, novelleklub med guidet fælles
læsning, tema læseklubber og forfatterbesøg med opfølgende læseklubber.
 Tag med til Andeby, Readathon, mad og bøger, regn-rusk og romaner.
 Litteratursaloner. Præsentation af årets bøger. Readathon. Højtlæsning. forfatterforedrag.
 Oplæg om genrer og forfattere, anbefalinger fra personalet, oplæsning af udvalgte passager.
 Sanselæsning, booktalk for læsekredse, på sengebordet
 Foredrag med forfattere
En årlig tilbagevendende festival om litteratur og sprog
 F.eks. rim og remser for børn
 Bogcafe
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 Bogsnak, Udstillinger, litteraturbreve m.m.
 Booktalks på bibliotekerne
Booktalks sundhedsplejen
Biblioteksorientering for skoleklasser
 Romansnak
Booktalks i biograf
Gående læsekreds
DR-Romanklub
Guidet fælleslæsning
 Højtlæsning og film, Udflugt med Amar:Litt, Læsebanden, m.fl.
 Højtlæsning børn og voksne
Booktalk
Samtalesalon
Læsekredse
BBB Børnenes Bedste Bøger
Billedstrøm - festival for visuelle fortællinger
Workshops / skriveværksted
 ingen
 Højtlæsning, bogen bag filmen, forfatterskaber, skriveværksteder, Læseheste mv.
 Læseklub for børn
 Sommerbogen for børn
 Ingen
 Bogcafeer, højtlæsning for voksne
 Fælleslæsning
 booktalks
 Litteraturguide til mit store barn
Litteraturguide til min teenager
Foredrag Hvad gør læsning ved dig v. psykolog Niels Møller
Foredrag Sproglig udvikling gør godt v, Justin Markussen-Brown
Poetry Slam
 Bookwalk
Brød, Bog og Bio
Bøger du kan mærke - 7.-9. kl.
Bøf, Bog og Bif
DR-Romanklub
En kuffert fuld af bøger - 3. kl.
Klassikerduel
Læsegruppe for Mænd
Open Mic
Speed Litt - 4.-6. kl.
Sæt gang i læselysten - 0.-2. kl.
Søren Kirkegaard for teenagere
Tid til Noveller
Vind eller forsvind - 4.-6. kl.
YA valgfag
 Silent reading party, læsekredse, booktalks, fantasy læsekreds, readathon, ud at gå med litteratur
på, bogmessetur, skumringstime
 -Det store bogshow, "Book en Bibliotekar", "De tidsrejsendes literære klub", "Silent Reading
parties", "Historiefortællinger", "spoken word", "speed lit"
 booktalks og litteratursaloner
 Booktalks
Kulturhusdag
Bogcafeer
Læsekredse
Sprogstimulering
Romanklub
Højtlæsninger
 Booktalks, opstart af læsekredse
 Booktalks. Oprettelse af læsekredse.
 Forfatterarrangementer og læseklubber

 F.eks. BeatLitt som er en kombi af litteratur- og musikformidling samt f.eks. guidet fælleslæsning
for sårbare borgere
 bogcafeer, booktalks, oplæsning, Hop ind i bogen
 "gå dig glad i naturen", vinterbogsbingo, "lyt, læs, spis og snak", læseklubber, højtlæsning,
babybibliotek.
 "Lær dit bibliotek at kende"
 Opstart af læsekredse, booktalks, shared reading, kultur på recept, klassiker bingo, Gjern Læser,
Årets Bøger, Klar-Parat-Svar, Skriveworkshop, oplæsning, Barnbokbadet, Ungdomsskolefag
 Foredrag, anbefalinger af forskellige emner (fx ny faglitteratur)
 Booktalks, højtlæsning, guidet fælleslæsning, børnebogsyoga, Leg og lær
 Hygge og højtlæsning for dagpasningstilbud
Årets bøger og læseoplevelser (voksne)
 Sæsonens bøger, bogcafe
 Sæsonens nye bøger, Booktalks, Biblo på udebane, Læseblus(projekt under slots- og
kulturstyrelsen), Oplæsning ved lokale forfattere til Kyndelmisse.
 Booktalks målrettet forskellige klassetrin
Forfatterfestival
Samarbejde m. stORDstrømmen
 Bogcafe
 Bogcafeer i og uden for huset
Højtlæsning hver uge
Læseklubber (over 80 stk.)
 Højtlæsning, 2.årsfejring, familiedage, litteraturinspirationsaftner, Litteratur bingo
 Litteraturcafe, gåtur og god historie
 guidet fælleslæsning
samtale saloner
 Bogbar'er
Skumringstime / Nordisk Bibliotekuge
Hvad er Nota?
Litteraturformidling lige ud ad landevejen ( sognepræst Hans Vestager)
Intro til eReolen og Filmstriben
Bogreceptioner
Bustur til Forum
Det digitale bibliotek
 fælleslæsning, bogcaféer, inspirationsaften for læsekredse, deltagelse i veterancafé.
 Se filmen - læs bogen, Romaner og Rødvin, Booktalks
 Bogcaféer
Guidet fælleslæsning
Højtlæsning
Litteraturcafé
 Bogcafeer og guidet læsning
 Bogcafé (booktalks ved personalet)
Romanklubber
 Booktalks, bogcafeer, inspirations cafeer og bogbusbookinger
 Læseklub, ordbanko, skriveklub, fortællesalon (ikke udtømmende)
 Præsentation af årets bøger
Poetry slam
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17.B: Har biblioteket afholdt litteraturfestival i 2019?
Respondenter

Procent

Ja

38

39,2%

Nej

59

60,8%

I alt

97

100,0%

17.B.1 Hvilke(n) litteraturfestival(er) har biblioteket afholdt i 2019?







































Avisen Live
Allerød Læser
Thy til Ord
Ord fra Nord
Læsemaraton på skoler
Fantasyfestival
Ordfest for børn
Lokale ord
https://www.faxebibliotek.dk/arrangementer/diverse/bogmessen-lokale-ord
Ord Over Fjord
Lun på ord - en gratis ord festival
Bogmesse
Faglitteraturfestival
Læsemesse
Børnelitteraturfestival for skolernes mellemtrin
NORD - Nordisk Litteraturfestival
Den store Læsefestival (Børn)
HERLITT (Voksne
Ordet er Løs (tværæstetisk litteraturfestival for voksne)
Krimiens Dag og Fantasiens Dag i samarbejde med Holbæk Bog & Idé
Fagbogens Dag med Storkfelt Bog & Idé
Krimimessen i Horsens
"Vild med Ord" litteraturfestival
Vi elsker bøger, KBH Læser, Kultur for en tudse
Billedstrøm - festival for visuelle fortællinger
Faglitterær Festival, Legende læsefestival
Ord I nord - vi er med arrangører, men selv arrangementet bliver afholdt i Rebild Kommune som er
nabo kommunen.
Næver Ending Stories
Vi har i Odense afholdt "Det store bogshow" i 2019, med stor succes og "Det store Børnebogshow"
mange deltagere og gode oplæg og en række booktalks.
Litteratur og Læsefestival festival uge 45
Ord i nord
Sammen om ord: forfatterforedrag og formidling ved personalet
Sløngeldage
Litteraturfestival med fokus på lokale forfattere, illustratorer omkring 20 foredrag/forfatter oplæg
med stande, som præsenterede den enkelte kunstner - ca 6-700 gæster
Struer Biblioteks årlige litteraturfestival
Svendborg Graphic
Nordlit
Middelalderlitteraturfestival i forbindelse med Middelalderfestivalen i Varde (august 2019)
Lokal bogmesse for Sydsjælland og Lolland-Falster
Vi er en del af Ord fra Nord
Ordkraft
LiteraturXchange: International litteratur festival

18. Lagde biblioteket hus til klubber, caféer, workshops eller lignende? (angiv
antal - og hvis ingen, skriv 0)
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18.1. Lagde biblioteket hus til klubber, caféer, workshops eller lignende ? Hvis
andre, angiv da hvilke
 Guidet fælleslæsning
Brætspilsklub
 It-hjælp hverdag
Læsehund hver måned
Sprogcafe hveruge
Strikkeklub hver uge
Legestue hver 2. uge
Lektiecafe 2 gange om ugen
varmestuestrik hver uge
Torsdaghygge hver uge
SRP - workshops (gym. opgaver)
Undervisning på Arabisk
 Brætspilscafe og 3-D print cafe
 yoga
fortælleklub
dans
film
fotografi
demens
sang
 Strikke cafeer og den generelle brug af grupperum for foreninger og bestyrelser
 Rollespilklub
 Mandagsmarengs, Mandagsmokka, Tirsdagstræf, Barselscafé, Familiecafé, Strikkeworkshop
 Sorggruppe, mentorer, babycafé.
 Lektiecafe, IT-cafeer,
 Debataftener for unge - drevet af de unge selv (initieret af biblioteket inspireret af Vejles Debatten
for Katten)





































Ja. It 'værksted, Strikke cafeer, Sproguddannelse, Rollespilsklub, LAN Parties mm.
Netværksgruppe (Ord Over Fjord)
workshop om scratch, klippe klistre, lektiecafe, sprogcafe, læsehunde, pigeklub
Bogklubber
Netcaféer
Strikkecaféer
Sprogcaféer
Syklub
Repair-café, Slægtsforskning, Rejseklub, IT-café, Lektie-café
it café
juridisk rådgivning
baby café
Blixen-klubben
IT-Cafe
Lektiecafeer, Slægtscafeer, bogcafe med sundhedsplejen
Lektiecafe og Videnscafe
Mal på sten - kreaworkshop
Påskeperler - kreaworkshop
Boblemaleri - kreaworkshop
Julekrea
Rullinger
Bogfoldning
Pynt fantasifulde cupcakes
Sundhedsplejeske
Samtalecafeer
Brætspilscafe
Guided fælleslæsning
Pilgrimscafe
Ordblindecafe
MakeNet Herning
Brætspilscafé, torsdagscafé, slægtsforskningscafé,
Bogbinderworkshop, julegaveworkshop, erle perle workshops, filmklubber, tegneserieworkshop med
mere.
Ældre Sagens livsfortællinger, Mødrehjælpens historieklub
Repaircafe, Babycafe, Slægsforskningscafe, it-cafe, snak-dansk cafe, magic-klub (bytte magic
cards), rollespilsklub
Avedøre Bibliotek og Kulturhus understøtter en lang række lokale aktiviteter.
Derudover lægges der hus strik- og hæklecafeer.
ja mange fx biografklub
Spilcafe,
Bibliotekets tre venneforeninger
Læsekredse
DB idéworkshop
IT-café, Lektiehjælp, Advokathjælp/retshjælp, Jobcafé, Filmklub, Kunstklub, Historieklub,
Scienceklub for børn m.fl.
IT-cafe for voksne
Filmklub for børn/unge
Foreningsmøder, byudvikling, mødregrupper mv.
Strikkedamer
Billedskole
Babygymnastik
Knipling
Vi ligger hus til 3 litteraturkredse
Familielæsekredse
Mandagshygge på lokalbiblioteket
hjælp tiol nydanskernetværk, strikkeklub
Nej
Håndarbejdscafé
Kierkegard-studiekredse
Lytteklubber
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Læsekredse
Studiekredse
"The Economist", Bibliotekets Filmklub, Civilsamfunds workshop samt en række arrangementer i
regi af Frivilligcenter Odense
Bibliotek og kulturhus har hver dag 7 - 9 foreninger der benytter lokalerne i husene. Det er alt fra
stoledans, bridge, skak, ITcafe, sprogundervisning til banko og koncert
Brætspil
Skak klub
Fotogruppe
Bridgeklub
Klub for lystfiskere. Vinterbadning. Åben familierådgivning. Unge mødre.
lektiehjælp, konflikthåndtering, advokatvagt, demensnetværk, åbent hus sundhedsplejen, filmklub
Brætspilsgruppe, strikkeworkshops,
Brætspilsklubber, eftermiddagscafe
2 x filmklub i Slagelse
Filmklub Korsør
Filmklub Skælskør
Dokumenter- og kortfilmklub
Coding pirates
UU-vejledningscafé
Brætspilsklub
Sprotræning, bogcafeer, Kreative håndarbejdds cafeer, brætspilscafeer, slægtsforskningscafeer,
læseklubber
ja
Anmelderklub
Læsekredse / klubber
Makerspace
Sprogcafe
Lektiecafe for tosprogede elever
IT-café
Brætspilscafé
Fortnite Klub
Tegneklub, sundhedscafé, VR klub (ikke udtømmende)

DIGITAL DANNELSE/IT-HJÆLP
19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - Offentlig digital
selvbetjening (fx borger.dk, NemID, digital post m.m)?
Respondenter

Procent

Ja

32

33,0%

Nej

65

67,0%

I alt

97

100,0%

19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - Generel it-anvendelse
(fx office-pakken, internettet, email, billedbehandling)?
Respondenter

Procent

Ja

25

25,8%

Nej

72

74,2%

I alt

97

100,0%

19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - Brug af sociale medier
mv. (FX Facebook, Twitter, Instagram)?
Respondenter

Procent

Ja

23

23,7%

Nej

74

76,3%

I alt

97

100,0%

19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - Brug af digitalt udstyr
(som smartphones og tablets)?
Respondenter

Procent

Ja

26

26,8%

Nej

71

73,2%

I alt

97

100,0%

19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - Informationssøgning?
Respondenter

Procent

Ja

65

67,0%

Nej

32

33,0%

I alt

97

100,0%
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19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - Kildekritik/fake news?
Respondenter

Procent

Ja

60

61,9%

Nej

37

38,1%

I alt

97

100,0%

19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - IT-sikkerhed?
Respondenter

Procent

Ja

40

41,2%

Nej

57

58,8%

I alt

97

100,0%

19. Har biblioteket i 2019 afholdt kurser i følgende?: - Bibliotekets digitale
digitale tilbud?
Respondenter

Procent

Ja

61

62,9%

Nej

36

37,1%

I alt

97

100,0%

Respondenter

Procent

Ja

65

67,0%

Nej

32

33,0%

I alt

97

100,0%

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

21. Har biblioteket i 2019 tilbudt hjælp til mindre IT-parate virksomheder
(samarbejde med Erhvervsstyrelsen om Den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi)?
Respondenter

Procent

Ja

49

50,5%

Nej

48

49,5%

I alt

97

100,0%

21.1. Har biblioteket i 2019 tilbudt hjælp til mindre IT-parate virksomheder
(samarbejde med Erhvervsstyrelsen om Den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi)? Hvis ja, angiv da hvordan/hvor






Informationkampagne med en kontaktperson
Hjælp til medarbejdersignatur - sidemandshjælp
Dedikeret medarbejder kunne bookes
Hjælpen kan bl.a. rekvireres via biblioteket hjemmeside og der fast betjening tid om torsdagen
Vi tilbød hjælp til NemID. Behovet er ikke så stort længere, så vi træffes 1 gang månedligt og iflg.
aftale

















Tilbud formidlet via det lokale erhvervsråd
Virksomhederne kontakter os og aftaler tidspunkt for hjælp
Omtale af muligheden på hjemmeside
Ved henvendelse laves en aftale og der bruges den nødvendige tid
Der kommer henvendelser hver uge
Folk booker en tid, og så hjælper vi
Via Bestil en bibliotekar
hjælp til oprettelse af digital signatur for virksomheder mm
Hjælp til indberetning af moms og regnskab, hjælp til virk.dk, hjælp til digital signatur
Virksomhederne kunne book tid hos udvalgte medarbejdere via hjemmeside eller pr telefon
Digital kontaktperson har stået for at modtage og tilbyde hjælp til mindre it-parate virksomheder
ved henvendelse. Vejledning sker efter aftale med kontaktperson.
Vi har løbende tilbud om vejledning til at håndtere selvbetjeningsløsninger for mindre virksomheder
og foreninger.
I samarbejde med Erhvervsstyrelsen har biblioteket været vært for ved kurser for medarbejdere fra
biblioteker i hele landet.
Hjælp til digital oprettelse for mindre virksomheder
Hjælpen er givet telefonisk eller på aftalte møder på biblioteket.
Individuel vejledning på Holbæk Bibliotek:
Foreninger: ændre data, bestille medarbj.signatur, aktivere digital post

Virksomheder: Medarbej.signatur, aktiverer digital post, refusion, fuldmagter m.v.
 Virksomhederne har fået personlig vejledning på biblioteket - nogle ad flere omgange. Andre er
klaret via telefonen.
 Tilbud via hjemmeside.
 Åbent tilbud.
 De bestiller tid og en medarbejder hjælper.
 Book-en-tid til hjælp
 Henvisning på bibliotekets hjemmeside
 Vi har 3 medarbejdere som man som borger i Mariagerfjord Kommune kan booke. Borgerservice
har visitkort og folder vedr. tilbuddet, og det er typisk dem der formidler kontakten.
 Vi har to bibliotekarer på hovedbiblioteket, der hjælper ved behov. De som har brug for hjælp,
bliver enten henvist via Borgerservice eller Erhvervsstyrelsens sms-service.
 Biblioteket har en samarbejdsordning med kommunen, som henviser borgere/virksomheder til
kontaktpersoner på biblioteket, som derefter aftaler et IT-support møde med
borgeren/virksomheden på biblioteket.
 Vejledning
 Hjælp til Nem-ID for virksomheder, m.m.
 Hjælp til Virk-dk, indberetning sygedagpenge, bestilling Nem-id for virksomheder etc.
På biblioteket - vi aftaler en tid med dem der henvender sig.
 Mindre IT-parate virksomheder har kunnet henvende sig til biblioteket og booke sessioner med
hjælp og vejledning.
Det har foregået på Borgernes Hus (Hovedbiblioteket)
 Hjælp til selvhjælp
 hjælp til oprettelse af nem-id til virksomheder
 F.eks. ved at hjælpe mindre virksomhed med at få oprettet CVR-nummer
 Virksomheder kan henvende sig ved behov.
 Personlig målrettet vejledning
 Nemid
 via hjemmesiden
 Biblioteket har haft en medarbejder virksomhederne kunne ringe til
 Det gør vi løbende, på biblioteket.
 Diverse
 De har kunnet aftale et møde med vores specialist på området
 Vi har et åbent tilbud på vores hjemmeside om kontakt til de to medarbejdere vi har som har
kompetencerne på området. Nogle gange kan de hjælpe i telefonen, andre gange mødes de med
dem der har behov for hjælp.
 Borgere kan booke tid på biblioteket til at få hjælp til bestilling af NemID medarbejdersignatur og
anden hjælp på Virk.dk.
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gennem Virk.dk vejledning
Som en del af IT-café og den daglige betjening
På Højbjerg Bibliotek, hvor man kan få rådgivning på hjemmesiden eller pr. telefon
Virksomheder er tilbudt hjælp via bibliotekets hjemmeside.

LÆSNING/SPROGUDVIKLING/LÆSELYST
22. Har biblioteket i 2019 arbejdet med sprogstimulering? Sæt gerne flere
krydser
Respondenter

Procent

Som fast aktivitet

69

71,1%

Som projekt

50

51,5%

Børnenes forældre blev inddraget

41

42,3%

Pædagoger blev inddraget

69

71,1%

Hvilke samarbejdspartnere?

60

61,9%

Nej, biblioteket har ikke arbejdet med sprogstimulering i 2019

10

10,3%

I alt

97

100,0%

23. Har biblioteket i 2019 arbejdet med at styrke børns/unges læselyst?
(markér hvordan)
Respondenter

Procent

I samarbejde med skolen

87

89,7%

Som fast aktivitet

67

69,1%

Som projekt

41

42,3%

eReolen Go blev brugt

48

49,5%

Andre måder? (angiv hvordan)

35

36,1%

Nej

3

3,1%

I alt

97

100,0%
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SAMARBEJDE MED DAGINSTITUTIONER (FØRSKOLE-TILBUD)
24. Havde biblioteket i 2019 en strategi for samarbejdet med daginstitutioner?
Respondenter

Procent

Ja

45

46,4%

Nej

52

53,6%

I alt

97

100,0%

Respondenter

Procent

Udbringning/afhentning af materialer

60

61,9%

Depoter/børnehavebiblioteker

68

70,1%

Formidling af børnelitteratur

76

78,4%

Sprogstimulerende aktiviteter

77

79,4%

Særlige arrangementer

68

70,1%

Andre (angiv hvilke ydelser)

33

34,0%

25. Hvilke ydelser tilbød biblioteket i 2019 til daginstitutioner?

Ingen
I alt

0

0,0%

97

100,0%

SAMARBEJDE MELLEM BIBLIOTEKET OG SKOLER OG
UDDANNELSESINSTITUTIONER
26. Havde biblioteket i 2019 en strategi for samarbejdet med skoler og
uddannelsesinstitutioner?
Respondenter

Procent

Ja, som fast aktivitet

60

61,9%

Ja, som projekt

22

22,7%

Nej

32

33,0%

I alt

97

100,0%

27. Har biblioteket i 2019 samarbejdet med folkeskoler i forbindelse med Åben
Skole?
Respondenter

Procent

Ja, som fast aktivitet

61

62,9%

Ja, som projekt

26

26,8%

Nej

23

23,7%

I alt

97

100,0%

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole
eller understøttende undervisning? (sæt kryds) - Biblioteksorientering
Ja

Respondenter

Procent

93

95,9%

Nej

4

4,1%

I alt

97

100,0%

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole
eller understøttende undervisning? (sæt kryds) - I informationssøgning
Respondenter

Procent

Ja

83

85,6%

Nej

14

14,4%

I alt

97

100,0%

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole
eller understøttende undervisning? (sæt kryds) - I kildekritik
Respondenter

Procent

Ja

76

78,4%

Nej

21

21,6%

I alt

97

100,0%

41

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole
eller understøttende undervisning? (sæt kryds) - I digital dannelse
Respondenter

Procent

Ja

60

61,9%

Nej

37

38,1%

I alt

97

100,0%

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole
eller understøttende undervisning? (sæt kryds) - Omkring litteratur og læsning
Respondenter

Procent

Ja

82

84,5%

Nej

15

15,5%

I alt

97

100,0%

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole
eller understøttende undervisning? (sæt kryds) - I makerspace-aktiviteter (fx
3D-print, programmering og kreative produktioner)
Respondenter

Procent

Ja

32

33,0%

Nej

65

67,0%

I alt

97

100,0%

28. Havde biblioteket tilbud til skolerne i forbindelse med åben skole
eller understøttende undervisning? (sæt kryds) - Andre
Respondenter

Procent

Ja

28

28,9%

Nej

69

71,1%

I alt

97

100,0%

28.1. Hvis andre, skriv hvilke
 Smart-Parat-Svar, Undrekammeret, Tæt på Lyd, Intro til Njals Saga, Vestegnens Kæmper
(bogprojekt med skoleworkshops), Science Albertslund.
 Forskningens Døgn, Smart Parat svar, Edit24, børneteater, Æblefestival, biblioteksbesøg, Booktalks,
Spil dansk
 Sprog - vi afholder engelsk fødselsdag for 1-3 klasse.
GENREFORLØB FOR 0. OG 1. KLASSE
GUIDET FÆLLESLÆSNING
Ballerup mesterskabet i oplæsning _
Fang fortællingen
 Storytelling
 Historieløbet som vi afholder i samarbejde mellem Ungdomsskole, skolerne, lokalhistorisk arkiv,
Museet og biblioteket
 Et samlet katalog med varierende tilbud til Skolelever på forskellige klassetrin
 Smart Parat Svar, Bogåbner, Finurlige Formiddage, Introduktioner

 Smart-parat-svar
stormester i oplæsning
Læseklub i samarbejde med PLC
 Danmarkskanon
Booktalks
Forskningens Døgn
 Book trailer forløb, partnerskabsaftale om "Hillerøds levende fortællinger"
 Samarbejde om arrangementer
 Astra, Novozymes og Naturvidenskabsuge
 Skattejagt og litteraturbingo
 Årets pressefoto
 Digital Københavner / Stærk på nettet/Emnekasser / Oplæsning / Forfatterbesøg / Teater / Tæt
samarbejde med skolerne i nærmiljøet / fagstorytelling /
 orienteringsløb med lokalhistoriske nedslag
Edit24 mobilfilmkonkurrence
SmartParatSvar
 ´"Skøre facts og rekorder" for 2. klasserne
 Arrangement "45 bøger på 40 minutter" og generel biblioteksorientering i de integrerede
biblioteker.
 Movie workshop
Demokratiforløb
Vild med film
 Forskningensn døgn
 Valgfag i litteratur
 "Fang fortællingen", "Fortælleskoven", Biblioforsker / forskningens døgn, Sommer- og vinterbogen,
Søg Smart, SMOP (højtlæsningskonk. for 6. årgang), "Smart- parat-svar m.m.
 kulturel rygsæk
 teater
 Booktalks, spil om verdensmål, journalistik, smart-parat-svar, fortælling, ondskab, Leonardo da
vinci, myter
 Læsequiz 5. klasse understøtter forfatterbesøg arrangeret af skoleforvaltningen.
 Børnekunst, foto, multimodalitet, opgaveskrivning, politisk/samfundsmæssig dannelse.
 Opgaveskrivning, Studievalg, Demokratidag mfl.
 Hvem vil være litterær, tæt på lyd, spil dansk dagen (ikke udtømmende)

29. Havde biblioteket i 2019 samarbejde om biblioteksbetjening af folkeskoler?
(I fald, markér i hvilken forbindelse):
Respondenter

Procent

Læringssammenhænge

53

54,6%

Arrangementer

56

57,7%

Projekter

44

45,4%

Udvikling af nye tilbud

32

33,0%

Samarbejde om IT-systemer/IT-infrastruktur

57

58,8%

Materialesamling

46

47,4%

Nej

10

10,3%

I alt

97

100,0%

43

30. Havde biblioteket i 2019 samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner?
Respondenter

Procent

Ja, som fast aktivitet

38

39,2%

Ja, som projekt

28

28,9%

Ja, om biblioteksbetjening

33

34,0%

Ja, betjeningsoverenskomst

23

23,7%

Andet

16

16,5%

Nej

21

21,6%

I alt

97

100,0%

30. Havde biblioteket i 2019 samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner? - Andet

















Verdens Bedste Løsninger
vi har ingen ungdomsuddannelsesinstitutioner i vores kommune
Som aktivt deltagende i festival
Samarbejde med Campus
Atrrang
er i gang med at udvikle det
Informationssøgning og vejledningsdage
Debatarrangementer om fake news & big data /
Undervisning i digital dannelse
Det lokale gymnasium har købt os til at undervise i et bestemt indhold på bestemte moduler. Vi
aftaler hvert år, inden skoleåret starter , hvornår, i hvad og hvor meget og de betaler efter hvor
meget vi leverer.
Skrivekonkurrence i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole
ordblindedag med Holtehus efterskole
campus-samarbejdet
Gymnasieopgaver der løses på folkebiblioteket
Afvikling af læringsaktiviteter
Undervisningstilbud

30.B. Er der i 2019 blevet opsagt samarbejder mellem bibliotek og
ungdomsuddannelser?
Respondenter

Procent

8

8,2%

Nej

89

91,8%

I alt

97

100,0%

Ja

30.C. Har biblioteket i 2019 indgået nye samarbejdsaftaler med
ungdomsuddannelser?
Respondenter

Procent

Ja

15

15,5%

Nej

82

84,5%

I alt

97

100,0%
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BORGERINDDRAGELSE, SAMSKABELSE OG FRIVILLIGE
31. På hvilke måder har biblioteket i 2019 arbejdet med borgerinddragelse?
I forbindelse med:
Respondenter

Procent

Læringssammenhænge

29

29,9%

Arrangementer

69

71,1%

Projekter

40

41,2%

Udvikling af nye tilbud

44

45,4%

Andet

17

17,5%

Ingen (biblioteket har ikke arbejdet med borgerinddragelse)

15

15,5%

I alt

97

100,0%

31. På hvilke måder har biblioteket i 2019 arbejdet med borgerinddragelse?
I forbindelse med: - Andet


















Kortlægning af muligheder i en boligforening
coding pirates
arrangementer GUS
brugerråd/superbrugere
udarbejdelse af ny biblioteks- og kulturhusstrategi
Fokusgruppeinterview
Fællesskabsfestival, Brugerundersøgelse
klubber og cafeer
Frivillige
Biblioteks-Bruger-Grupper Brugerråd / Kulturforeningen Liv i Sundby / Børnekulturarrangemente /
Læseklubber / Dtrikkecafe / opgaver i biblioteksrummet /
Citizen Science i samarbejde med Syddansk Universitet
Udvikling af ny bibliotekspolitik
Nyindretning af Solrød Bibliotek og Kulturhus
Mand pension hvad nu
Shared Reading
Frivillige i drifttilbud
I forbindelse med løbende arbejde om indretning af biblitoeker

32. Har biblioteket i 2019 arbejdet med samskabelse?
Respondenter

Procent

Ja

58

59,8%

Nej

39

40,2%

I alt

97

100,0%

32.1. På hvilken måde har biblioteket i 2019 arbejdet med samskabelse?
 To udviklingsprojekter
 Det er en del af strategi og et værktøj.
Helt overordnet har Ballerup Bibliotekerne stort fokus på samskabelse. Blandt andet kommer alle
medarbejdere igennem et udannelsesforløb med DeltagerDanmark, der skal føre til mere
samskabelse


















I 2019 blev der igangsat ”Søndagssaloner” udviklet i samarbejde med en gruppe borgere, der med
tiden overtog hele ansvaret for arrangementerne
Forskellige aktiviteter er opstået på baggrund af borgerhenvendelser og borgerne har efter en
periode med støtte fra biblioteket ført aktiviteterne videre på egen hånd – bl.a. Repair Café og
varmestuestrik
LAB er et samarbejde med lokale virksomheder, der stiller opgaver som skoleklasser i Ballerup løser
Fælles oplysende arrangementer
opstart af tværsektorielt områdenetværk
Arrangementer og aktiviteter i forbindelse med foreninger i lokalområderrne
Vi driver de små filial biblioteker sammen med frivillige og vi har arbejdet sammen med borgerne
om at udvikle vores makerspace
Deltag-projektet (i samarbejde med dansk Kulturhuse, Aarhus Universitet og Nordea Fonden),
Sundhedsprojekter i Brslev Kommune (i saarbejde med Bevæg-dig-for-livet enheden), DGI,
Litterære livsvidner (projekt), Kulturkaravanen
Borgeraktiviteter i bydelsbibliotekerne
I forbindelse med vores litteraturfestival har vi arbejdet med lokale forfattere og planlagt med dem i
fællesskab
Udstillinger og arrangementer om firvillige med Frivilligcenteret.
Med borgere omkring samtalesaloner
Med boligsocialt projekt omkring syning
Med dagcenter om projekt Hjernesmart
Med Lokalhistorisk Forening om slægtsforskning
Med Kræftens Bekæmpelse om HPV-vaccine-arrangement
Med foreningen Norden om arrangement
Med Red Barnet om udstilling og workshop
F.eks. igennem 'projekt ensomhed' sammen med andre kommunale institutioner,
demenskoordinatorer, sundhedsfaglige personale.
F.eks. sammen med kommunens IT afdeling om at skabe /præsenetere elektroniske
læringselementer til børn/unge, som led i en TECH-Festavial (som blev lavet med bl.a. FOF og AOF)
- hvor også private virksomheder og butikker deltog.
I tiden op til litteraturfestivalen havde vi haft et skriveværksted med børn og en professionel koblet
på. De skulle lave en bog om: Hvem er Danmark og Hvem er Frederikssund. Det blev under
festivalen udvidet, så borgere kunne være med i skriveprocessen. Bogen blev udgivet og hedder:
9075 ord over fjord
Samarbejde omkring morgensang med kirke, ældreklub og lokal forening
Samskabelse med enkelte borgere omkring højtlæsningsarrangementer
Samskabelse med kulturinstitutioner omkring udstillinger og arrangementer
Deltagelse i Kulturskaberne (som metode til samskabelse med borgere), Udvikling af læserum
sammen med lokal folkeskole, Tilbud til borgere skabt sammen med Familiecenter, Fælles offentlig
morgensang 1 x pr. måned
arbejde med etablering af makerspace+afd. af Coding Pirates i samskabelse med lokal
produktionshøjskole + folkeskole
ungerigsdagen
samarb med AOF
kulturnat 2019
workshop med GUS
samarbejde med pigeklubben
samarbejde med FGU
samarbejde med RUC

Læselyst projekt med Folkeskolen
 Bibliotekets aktiviteter og arrangementer
 Superbrugere i FabLab
Brugerråd på Sydfalster
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 Guidet fælleslæsning, "Gang i Nordvest", film, lektiecafe, IT cafe, strikkecafe, lydavis, læseklubber,
lytteklub, advokatvagt, sokratescafé, morgensang, Go´Morgen Helsingør
 Udviklingen af fællesskaber omkring musikformidling især
 Vi anvender i vid udstrækning inddragelse af brugere og samskabelse som element i vores
aktiviteter og projekter. (jf. punkt 33.1). Det er vigtigt for ejerskab, brugerværdi og i forhold til at
ramme målgruppen.
 - Fællesskabsfestival i samarbejde med bl.a. Frivilligcenter + ca. 50 aktører og frivillige foreninger
- Deltagelse i "Den Sociokulturelle Landsby" som er et åbent og samskabende netværk med
kulturelle og sociale aktører fra offentlige, private og foreninger.
- Samarbejde med beboerhuset "Brohuset" om kulturaktiviteter.
-Fællesspisninger
 Gennem Fælles-skaberne og omkring arrangementer
Særligt fokus på lokalområderne
 Tænke det ind som en generel tænkning at vi inddrager og udvikler bibliotekstilbud sammen
 Udvikling af biblioteksfililaer
 I et ungeprojekt og biografklubber
 Frivillig arrangements udvalg, Tur-udvalg m.m.
 Biblioteksparken
Skrivefællesskabet
Levende lokalområder
 Bøger til rådighed for læsemakkerprojekt / Arrangementer med andre institutioner / lokal
borgerforening / Kunstforeninger / Kreative aktiviteter / Læseklubber / mell. biblioteket+UCC+
skoleklasser / Spilledage / Brætspil / Årlige kunstudstilling / Tæt samarbejde med nærområdet /
Fælleslæsning på cafe Klare (herberg for kvinder) / Festival Kultur for en Tudse / Sprogcafe drevet
af frivillige /
 Udvikling og afvikling af arrangementer
 Byudvikling
 Vi har fået oprettet en arabisk læseklub klub, hvor man læser danske forfattere på arabisk for børn
- og taler om dansk kultur m.m i den forbindelse på initiativ fra nogle bydelsmødre. Vi er
opmærksomme på bruger ønsker i forhold til aktiviteter . Nogle af aktiviteterne bliver et decideret
samarbejde, og andre resulterer i at fortæller dem om hvad de kan bruge bibliotekerne til i den
selvbejtente tid (f.eks. at sidde i "udlånet" en fast dag om ugen med en nørkleklub i den
selvbetjente tid.)
 Fællesskaber
Ensomme ældre
 kulturaftener, messe, hvor vi samarbejder med andre kulturinstitutioner om fælles stand eller
arrangement. Tværkommunalt med hjælpemiddelcentralen i et pilotprojekt om at udlåne
hjælpemidler.
 Fællessang – videreudvikling samt afvikling af det tilbagevendende arrangement sammen med en
gruppe borgere
Frivillige der blogger og laver podcasts
 Igennem aktiviteter og små projekter samt i samarbejde med Frivilligcenter Odense (i Borgernes
Hus) og Center for Civilsamfund
 Ungdomsskolen Miniprojekt
 Vi arbejder i kommunen med samskabelse på tværs af organisationen. Vi er endnu i opstarten og
der er derfor ingen konkrete tiltag sat i gang.
 Erindringscafeerne. Frøfestival. Foredrag.
 vi har lavet en halv års arrangementsprogram i samarbejde med brugerne
 I vores børnekultur har børn skullet samskabe inden for kreative aktiviteter som male, tegne, musik
og lave film
 Islev bibliotek holdt juletræstænding sammen med lokal borgerforening.
Læseklub for børn blev skabt sammen med folkeskoleelever.
 Biblioteket har Deltagelseskultur som strategisk program
 Fokus på demokrati, inddragelse af brugergrupper
 "De dødes nat" (Halloweenfest i Slagelse Kommune). Partnerne tæller foreninger, frivillige,
uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.v.
Temaarrangementer om FN's verdensmål med forsk. partnere
 Udvikling af konceptet "DIT bibliotek og kulturhus" (DoItTogether)

 Biblioteket kommer sammen med sundhed og omsorg
Fælles kurser med ældre sagen
Pensions oplysning sammen med frivillighedscenter, Mænds mødested og borgerservice
 Arrangementer, indretning af biblioteksrummet, studiecafe, netværksted
 Udvikling af nye bibliotekstilbud i landdistrikterne
Udvikling af ny biblioteks indretning i egne lokaler
 Ved at inddrage borgere i udviklingen af vores nye projekter.
 ifm. større begivenheder
 Samarbejde med foreninger ifm. arrangementer og præsentation af foreningers mål og resultater
 Morgensang, hvor borgerne har givet ønsker til sange.
Samarbejde med Ungdomsskole og Ungepræsteriet om arrangementer for unge. Samarbejde med
veterankoordinator om veterancafé.
 I forbindelse med arrangementer til kulturugen.
 Arrangementer hvor enkelt-borgere eller foreninger er initiativtagere
 Fx ifm udvikling af læringstilbud i innovation og teknik
 Oprettelse af brætspilsklub
 Faciliteret klubaktiviteter, Åben Park,
 Mere end 40 % af Aarhus Bibliotekernes arrangementer er skabt i samarbejde med partnere og
andre kultur- og uddannelsesinstitutioner. Hertil arbejdes der med samskabelse i alle vores
projekter - hvad enten det gælder borgere, brugere eller partner.
Også lokalt arbejdes der med nærmiljøer og lokalbibliotekernes rolle, forandring og dialog i
lokalmiljøet.

33. Involverede biblioteket frivillige i 2019?
Respondenter

Procent

Ja

80

82,5%

Nej

17

17,5%

I alt

97

100,0%

Respondenter

Procent

Biblioteksarrangementer

56

70,0%

Coding pirates

24

30,0%

Festivaler

28

35,0%

Hjælp til bibliotekets klubber

21

26,2%

IT-vejledning/IT-café

45

56,2%

Lektiecaféer

29

36,2%

Lokal-arkiv

29

36,2%

Læseklubber

37

46,2%

Makerspace

10

12,5%

Sprogcafé

18

22,5%

Andet, angiv hvordan/på hvilke måde(r)

43

53,8%

I alt

80

100,0%

33.1. I hvilke forbindelser involverede biblioteket frivillige i 2019?

33.1. I hvilke forbindelser involverede biblioteket frivillige i 2019? - Andet,
angiv hvordan/på hvilke måde(r)
 Krea-workshops
 brugerråd, lydavis
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Hjælp til afvikling af værkstedsarrangementer
CAFÉTILBUD DREVET AF FRIVILLIGE, HAVER PASSET AF FRIVILLIGE
Strikkeklubber
frivillige driver vores små filial biblioteker
Påpladssætning af materialer 3 t/uge (person i beskyttet stilling)
Læse makker projekt
Slægsforskningscafé, underviseren er frivillig
Læsevenner, læsehunde
Produktion af lydavis
læsehunde
Udbringning af kataloger, kørsel af tuk-tuk
Cafédrift, Strikkecaféer, Bogbørser, Guidet fælleslæsning
Slægtskurser, Bogbørsen (bogbytteskab udendørs), Morgensang, Musikindslag i biblioteksrummet
læsehunde
Videnscafé
Udbringning af materialer til BK'lånere
lydavis, bogbyttedag og musikfællesskab
Fællesspisninger, Fællesskabsfestival, Brætspilscaféer, Strikkecaféer
babycafe,
Krimimessen
Højtlæsning
Bogen Kommer frivillige
Læsehund
Advokatvagt / Superkræfter / Læseindsats sammen med ældresagen / Folkekøkkener /
Dialogmøder / Adopter en vindueskarm / Bibliotekshave / Litteraturquiz /
De Frivillige Læseheste, der læser højt i børnehaver
Læsehunde
Betjening af Østerby Servicecenter som er en blanding af bibliotek og turistbureau
Strikkecafeer og lydsavis
Aktiviteter med læsehund
Frivillige der blogger og laver podcasts
Spilleklub. Hovedbiblioteket 8Borgernes Hus) disponerer over et gamerområde med en række
aktiviteter
Læsehund, hæklecafe, strikkecafe.
læsehundeforeningen
Udbringning af materialer til ældre og handicappede, lydavis, morgensang, kunstnergruppen,
fifaturnering, lokalhistorisk arkiv, nye aviser lægges frem dagligt
Nordisk spildag og Ordet i Norden
udvikling af nye tilbud i landdistrikterne
indkøb blomsterpasning
Frivilligt drevne "filialer" / bogcaféer
Læsehunde, repaircafé
Oprydning og påpladssætning i lille filial
Strikkecafé, retshjælp (ikke udtømmende)

DIGITAL FORMIDLING, NETTJENESTER OG ELEKTRONISKE
RESSOURCER

Observeret
minimum

Observeret
maksimum

34. Hvor stor en procentdel af bibliotekets
materialeindkøb udgjorde indkøbet af elektroniske
ressourcer i 2019? (angiv tal)

1,00

61,23

35. Hvordan var procentfordelingen af det
elektroniske materialeindkøb i 2019 (i %, i alt 100
%, angiv tal)

Observeret
minimum

Observeret
maksimum

15,00

100,00

31,33

97

Netlydbøger

0,00

60,00

33,57

96

Tekstlicenser

0,00

53,00

18,41

96

Film

0,00

51,19

17,22

97

E-bøger

Gennemsnit Respondenter
29,91

97

Gennemsnit Respondenter

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - BibZoom
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

17

40,5%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

28

66,7%

Indholdsleverandør til tjenesten

4

9,5%

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

16

38,1%

I alt

42

100,0%

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - eKurser
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

40

53,3%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

68

90,7%

Indholdsleverandør til tjenesten

6

8,0%

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

35

46,7%

I alt

75

100,0%

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - eReolen
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

83

86,5%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

93

96,9%

7

7,3%

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

52

54,2%

I alt

96

100,0%

Indholdsleverandør til tjenesten

51

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - eReolen Go
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

61

76,2%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

79

98,8%

Indholdsleverandør til tjenesten

3

3,8%

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

33

41,2%

I alt

80

100,0%

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - eReolen
Global
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

55

64,0%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

85

98,8%

3

3,5%

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

31

36,0%

I alt

86

100,0%

Indholdsleverandør til tjenesten

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - Filmstriben
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

72

75,8%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

94

98,9%

1

1,1%

Indholdsleverandør til tjenesten
Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

44

46,3%

I alt

95

100,0%

Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

60

67,4%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

81

91,0%

Indholdsleverandør til tjenesten

25

28,1%

Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

53

59,6%

I alt

89

100,0%

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? Litteratursiden.dk

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - PressReader
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

61

70,1%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

85

97,7%

0

0,0%

29

33,3%

Indholdsleverandør til tjenesten
Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

I alt

Respondenter

Procent

87

100,0%

36. Hvordan har biblioteket i 2019 anvendt følgende tjenester? - RB Digital
Respondenter

Procent

Formidlede tjenesten i det fysiske rum

69

75,8%

Formidlede tjenesten i det digitale rum

89

97,8%

1

1,1%

Indholdsleverandør til tjenesten
Bruger redaktionelt indhold i den lokale formidling

33

36,3%

I alt

91

100,0%
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ÅBNE/SELVBETJENTE BIBLIOTEKER
37. Havde kommunen åbne biblioteker (dvs. åbne uden
betjening/selvbetjente) i 2019?
Ja

Respondenter

Procent

95

97,9%

Nej

2

2,1%

I alt

97

100,0%

37.1. Var der i 2019 aldersgrænse for brug af det/de åbne biblioteker?
Respondenter

Procent

Ja

49

51,6%

Nej

46

48,4%

I alt

95

100,0%

37.2. Skulle man være bosiddende i kommunen for at kunne lukke sig ind i det
åbne bibliotek?
Respondenter

Procent

9

9,5%

Nej

86

90,5%

I alt

95

100,0%

Ja

DECENTRAL FORMIDLING OG BETJENING UDEN FOR BIBLIOTEKETS
RUM
38. Tilbød biblioteket i 2019 betjeningsformer uden for biblioteket?
Respondenter

Procent

Ja

63

64,9%

Nej

34

35,1%

I alt

97

100,0%

38.1. Hvilke betjeningsformer uden for biblioteket tilbød biblioteket i 2019?
 Bogen Kommer
Levering af materialer til daginstitutioner
 Biblioteket-kommer
 biblioteket kommer
plejehjemsbetjening
 3 børnehave biblioteker
 Bogen Kommer
 Mobilt bibliotek, Bogen kommer
 Skole og dagtilbudskatalog med flere aktiviteter i skolen og dagtilbud
Bogen kommer
 Sommerbiblioteket
Bogbus
 Udlån/vejledning på plejehjem
 Minibiblioteker 6 steder i kommunen efter konceptet Little Free Libraries, afhentningssteder 3 steder
- 2 i sportshaller, 1 i en dagligvarebutik, 2 minibiblioteker i medborgerhue i udsatte boligområder
 kasserede materialer til brug i svømmehallen
 Little libraries, BK-ordning, Heartland
 Minibibliotek i Kildeskovshallen svømmerhal og idrætscenter
 Bogen kommer
Lydavis
 Skolernes PLC
 Hjemmelånerordning
Depoter og betjening af plejecentre
depoter til daginstitutioner
depot til uddannelsesinstitutioner
betjening af uddannelsesinstitutioner
fængselsbetjening
servicepunkt
 minibus med biblioteksmaterialer til dagplejerne
arrestbetjening
udbringning til ældre og andre der ikke selv kan komme på biblioteket
udbringning til børnehaverne
 Selvhenter-ordning. Afhentning og aflevering af bøger i lokalbrugser
 Arrestbetjening
 litteraturformidling på andre lokationer
markedsføring
 Biblioteket kommer
Bogen kommer
Det digitale bibliotek
 Udleveringssted, deltagelse ved diverse events, studiestartsløb, betjening på ATP, betjening i
Arrest, møde for nye borgere.
 servicepunkter
 Samarbejde med lokal biograf
Skole/lokalbibliotek på Orø og i Undløse
 Betaler via hjemmesiden
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Fængselsbetjening. Biblioteksbetjening på privatskole
Plejehjemsbetjening, betjening af borgere i eget hjem (Biblioteket kommer ordning)
Det lille bibliotek - bogbyttestande
Afhentning af materialer + aflevering af materialer
Aktivitetscenteret Snertinge, børnehavebibliotek, idætsbørnebibliotek
Bogen kommer
Gymnasier
Arresten
Biblioteksstationer i supermarkeder og haller
Biblioteksbetjening ved Riget, Københavns Fængsler og HF Efterslægten / Bogcafe ifm. barselscafe i
idrætsanlæg - indrettet babyrumsområde /
børnehavebiblioteker
bogbil (lille bus)
bogreol skiftende steder som forretninger og fitnesscentre
Biblioteket kommer
Bibliotekspunkter i dagligvarebutikker o.l.
Lydavis
Skoletilbud, biblioteket kommer
Bogen kommer
bogen kommer og lokalservice
Betjening af Nyborg Fængsel
Udlån i Næstved Arrest
Udlån på Næstved Gymnasium
Betjening af daginstitutioner og plejehjem samt Biblioteklet Kommer ordning til hjemmeboende
alderssvækkede og handicappede
Ladcykel rundt i byen
Book en bogbus
Forsamlingshuse
"Bibliotek i nordbyen"- forskellige tiltag i området
Bogbus
Mobibben (containerbibliotek)
Vi bringer materialer ud til arresten, vi er en fast bestanddel af diverse folkelige arrangementer som
Høstfest, Lystfest og Sommerunderholdning for Børn
afhentningssteder
Bogen kommer
Aktiviteter målrettet skolerne
Mobillen
Bogen kommer
Biblioteket rykker ud
Slagelse Arrest, Slagelse psykiatrisk sygehus, Bogen Kommer
Havdrup Servicepunkt (afhentningssted)
Børnehavebiblioteker
Afhentningshylde i Røde Kors butik i Stenlille
Pop-up biblioteker
Biblioteket kommer på plejecentrene
Formidling i specifikke landsbyer
Det Rullende Bibliotek (Bogbus)
Bogautomater 4 steder i kommunen
Biblioteksbetjening på asycentre
På campus
og seniorhuset
Booking af Biblioteksbussen til skoler
Bogkasser til skoler
Depotkasser til daginstitutioner og børnehaver
Biblioteksydelser til efterskoler
Booktalks på skoler
Arrangementer
Bogbus
På et lokalt gymnasium
Pop-up stande med formidling og udlån

 Gymnasiebetjening.
Servicepunkter hos udvalgte butikker i lokalområder.
 informationssøgningvejledning og undervisning
 Filial i Sportshal
Arrestbetjening
 Bogen Kommer, biblioteket i Arresten, Bogbusser, Bogbil, Booking af bogbil og bogbus
 Tuktuk, Arresten, Bibliotekscyklen (ikke udtømmende)

39. Formidlede biblioteket i 2019 uden for biblioteket?
Respondenter

Procent

Ja

76

78,4%

Nej

21

21,6%

I alt

97

100,0%

39.1. Hvad/hvordan/hvor formidlede biblioteket i 2019 uden for biblioteket?
 Omtrent halvdelen af bibliotekets arrangementer afholdes i eksterne lokaliteter i samarbejde med fx
menighedsråd, forsamlingshuse, beboerhuse eller på spillestedet Forbrændingen, hvor vi bl.a.
afholder Live for Børn, der kombinerer litteratur og musik.
 på s-tog stationen
ved forskellige events i bymidten
oplæsning lokale forretninger
litterære vandringer
stillede bogbænke op i bymidten og havde forskellige events i den forbindelse
lokal erhversmesse
 Oplæsninger i museumshaven
Pop-up bibliotek i forbindelse med arrangement
 Bibliotekscykel
 pop-up bibliotek i byrummet
skolestarts pop-up
 Bibliotekcyklen på stranden og ved rådhuset
 Booktalk, deltagelse i open by night/byfest arr. (det mobile bibliotek), besøg i dagpleje, børnehaver
og skoler
 Ved lokale begivenheder
 Festuge stand på torvet + ved havnen
Sommerbiblioteket på stranden
Ved præstegårdskolen (belastet kvarter)
 På folkeskoler, gymnasier og centre for ældre
 Med deltagelse i diverse lokale arrangementer
 Afholdt Fredericia Læser Dag med højtlæsning diverse steder i kommunen. Se punkt pkt 17.1 om
arrangementer uden for huset. Har desuden et righoldigt skoletilbud
 Guidet fælleslæsning
Besøg på de 3 Ege
Litterær lystvandring i Jægerspris Slotshave
Midsommerhøjtlæsning på Svanholm
 Little libraries, Heartland, Kulturnat
 Skoler
Institutioner
Ordblindenetværk for forældre og børn
 Tss. udvalgt til målgruppen i hhv. svømmehal og sportshal + plakater, der formidler digitale tilbud,
f.eks. ereolen og Verdensbiblioteket. Litterær leg i Bibliotekshaven og Gadehaven, Udendørs
vandprojekt mellem filial og skole i Mørkhøj, Deltagelse i beboer-sociale aktiviteter i Høje Gladsaxe
og Værebro
 børnekulturfestival
Glostrup festival
ruc samarbejdet
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uge sex tema hos GUS
Glostrup skole læselyst
 Sæsonevents
 Litteratur og formidling
Arrangementer og aktiviteter
Nye tilbud
Via:


























Facebook
Instagram
Bibliotekets hjemmeside
Kommunens hjemmeside
lokale nyhedsmedier
Frugtfestival
Havnens Dag
Festival Kun for Forrykte
VegVisir
Kulturnat
Geek-Con
Velkomstdag for nye borgere
kulturfestivaler
kulturdag for forskellige aktører i kommunen
Formidling af vores materialer til Kulturfabrikken, en kulturdag.
Ny litteratur. Invitation til biblioteket. I byrummet. Med ladcykel.
Mange og forskelligartede aktiviteter i daginstitutioner, på skoler, i City,, Kulturhus, campingvogn
o.s.v.
Formidling i dagtilbud (besøg i børnehaver samt deltagelse på forældemøder)
Deltagelse i events (Kulturnat, Byfest, Østfestival, m.m.)
Studiestartsløb
Biblioteksklubarrangementer ud af huset, fx i Slotsbio
Velkomstmøde og Hillerød Kunstdage i Frederiksborgcenteret
Fortællesjov i børnehaver
oplæg på forældremøde i børnehave
Via samarbejdspartnere
Via lokale aktiviteter sammen med frivillige
I daginstitutioner
I skoler
I foreninger
Til open by nights og diverse andre arrangementer i byrum. Bogcafeer på restauranter og i parken.
Vores maskot Læssie deler quiz mm. ud i byrummet og til arrangementer. Vi deltog på messe for
udfordrede børn og unge hvor vi formidlede digitale tilbud og kulturelle tilbud.
Bogforum. Krimimessen på FÆNGSLET. Arrangementer på havnen.
På skoler, i daginstitutioner, ude i det fri om sommeren
Til diverse arrangementer i kommunen hvor mange borgere har været samlet f.eks. festivaler,
børnehaver på gårdbesøg, teenbio mv.
Deltagelse i messer og bevægfestival
Booktalks i sundhedsplejen
Arrangementer for eksempel i Skovparken, Legeparken, Biografoplæg
Biblioteksbetjening på Rigshospitalet, Københavns Fængsler og HF Efterslægten / Skolebesøg / To
daginstitutioner bliver besøgt for formidling af skolestart og bibliotekstilbud / daginstitioner generelt
/ Lokale kulturfestivaler / Kulturaktiviteter / kunstklubber / historieklubber / Dagplejedag /
Sprogfitness / Værested for hjemløse kvinder /
Samskabte aktiviteter i byrum (f.eks. Danmark for målene)
Pop-up-bibliotek på stranden
via vores bogbil
på skoler via vores tilbud til skolerne
ved Kulturnat, festival og på skoler mv.
Sprogspor.
Forfatteraftener ude i byen med musik og poesioplæsning.
Byvandringer.








Deltagelse i Kulturdag Nakskov med "klippe-klistre" fra kasserede materialer.
Anbefalinger i avis/sociale medier, podcast, ved eksterne begivenheder, folkeskoler, gymnasier
Bogcafeer i forsamlingshuse, arrangementer i haller , sprogsporet , arrangementer på et kloster
Biblioteksorientering/Booktalk på folkeskole
Div. formidlingsaktiviteter ude på kommunens institutioner. Skoler, børnehaver og dagtilbud.
Messe, kulturnat. På Facebook og hjemmeside.
Skoletjeneste messe. formidling af kulturfagene for skoler.
 Kultur på recept og Kultur på hjernen i samarbejde med øvrige kulturinst. og sundhedsafdelingen.
Musikstarter i samarbejde med Nyborg Ungdomsskole
Store arrangementer:
Kulturnat i Nyborg
Jul i den gamle kongeby
Danehofmarked
 Læsningens dag
Bookwalks
Åben Skole
En kuffert fuld af bøger
Digital dannelse for 9. klasse
Bif & Bøf (filmarrangementer i Næstved Bio)
 Tilbud til studerende: "Studiestartsmesse"
Bibliotekets tilbud generelt: "Fjordens Dag"
Bibliotekets faglitterære tilbud: " Historiske dage"
Bibliotekets tilbud til børn: "Magiske Dage Odense" - festival over 3 dage med op mod 20.000
deltagere fra ind- og udland
 Læsehuler og litteraturformidling v




















Odsherreds Folkemøde
Geopark Festvial
Biografen
Foreninger
Pensionisttræf
ved deltagelse i event/messer fx. inden for sundhed, FNs verdensmål m.v.
Holdt booktalks, præsenteret e-ressourcer på gymnasiet, dagplejegrupper.
Arrangementer uden for biblioteket
Plakater i busskure, deltagelse i Velkommen til nye borgere, via bogbussen, vinylbingo på
rockmuseet, guidet fælleslæsning i udsatte områder
ved lokale events i kommunen
Reklamerede for bogklub for de 9-12 årige
Booktalks for sommerbogen
Walk n´talk foregik udenfor biblioteket med litteraturformidling.
Booktalks på skoler
Klassikerbingo på rusmiddelbotilbud
Litteratur/musik formidling - Carl Nielsen breve og musik, Silkeborg Bad
Skolerne og Sløngeldage
Se tidligere svar
Div. tiltag i kommunale institutioner og skoler + udd.institutioner + uddannelsesmesse.
Deltagelse (til dels som arrangør) ved en række breddekulturelle arrangementer.
På skærme i idrætscentret
Opslag i Aktivitets- og Frivilligcentret
Pop-up bibliotek i Stenlille Kulturhus og Ruds-Vedby Sognegård.
Forfatterforedrag på Ankerhus husholdningsskole.
på værkerne
deltog i forskelige aktiviteter ude af huset fx sol over stevns
Arrangementer på andre kulturinstitutioner
Booktalk i Vor Frue Kirke
Deltog i kulturparade
Deltog i kultur og sport festivalen SPULT
Børns Billeder - Udstilling
Svendborg Graphic foregik på en lang række andre lokaliteter end biblioteket
I samarbejde med mange foreninger, interessegrupper mv
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 flyers folder + infomateriale
 Booking af Biblioteksbussen til skoler
Bogkasser til skoler
Depotkasser til daginstitutioner og børnehaver
Biblioteksydelser til efterskoler
Booktalks på skoler
Arrangementer
 Events, festivaller, bogbus
 Festivaler og kulturevents i kommunen. På skoler, væresteder og daginstitutioner
 Bogsamling og e-ressourcer på stande
Kommunens kulturblad (artikler samt markedsføring af bibliotekets arrangementer)
 Udstillinger og arrangementer hos samarbejdspartnere - primært kommunale
 Guided læsning i bolig-social indsats
Skoletilbud
Makerspace-aktiviteter
 reklamekampagner i bl.a. lokale medier og på skærme i centrum, reklamer i bybusser,
 Studiemesse, temamøde (ikke udtømmende)
 Deltagelse i arrangementer og festivaler i boligområder
Besøg i daginstitutioner

NYBYGGERI OG NYINDRETNING
40. Er der i kommunen i 2019 gennemført projekter i form af: - Bygning af nyt
bibliotek?
Respondenter

Procent

3

3,1%

Nej

94

96,9%

I alt

97

100,0%

Ja

40. Er der i kommunen i 2019 gennemført projekter i form af: - Flytning af
bibliotek til anden lokalitet?
Respondenter

Procent

7

7,2%

Nej

90

92,8%

I alt

97

100,0%

Ja

40. Er der i kommunen i 2019 gennemført projekter i form af: - Nyindretning
af eksisterende biblioteker?
Respondenter

Procent

Ja

40

41,2%

Nej

57

58,8%

I alt

97

100,0%

40. Er der i kommunen i 2019 gennemført projekter i form af: - Ombygning af
eksisterende biblioteker?
Respondenter

Procent

Ja

14

14,4%

Nej

83

85,6%

I alt

97

100,0%

40. Er der i kommunen i 2019 gennemført projekter i form af: - Tilbygning til
eksisterende bibliotek?
Respondenter

Procent

2

2,1%

Nej

95

97,9%

I alt

97

100,0%

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

Procent

Ja

12

12,4%

Nej

85

87,6%

I alt

97

100,0%

41. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: Flytning af bibliotek til anden lokalitet?
Respondenter

Procent

Ja

19

19,6%

Nej

78

80,4%

I alt

97

100,0%

41. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: Nyindretning af eksisterende biblioteker?
Respondenter

Procent

Ja

42

43,3%

Nej

55

56,7%

I alt

97

100,0%

41. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: Ombygning af eksisterende biblioteker?
Respondenter

Procent

Ja

14

14,4%

Nej

83

85,6%

I alt

97

100,0%

41. Er der aktuelle planer i kommunen om at gennemføre projekter i form af: Tilbygning til eksisterende biblioteker?
Respondenter

Procent

2

2,1%

Nej

95

97,9%

I alt

97

100,0%

Ja

Samlet status - gennemførelse
Respondenter

Procent

Ny

0

0,0%

Distribueret

0

0,0%

Nogen svar

0

0,0%

Gennemført

97

100,0%

0

0,0%

97

100,0%

Frafaldet
I alt

63

