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Odense
Bibliotekerne
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Projekttitel

Projektresumé

DEBAT 2.0

Projektet sammensætter grupper af unge fra
udskoling og opefter samt
specialestuderende fra f.eks.
oplevelsesdesign eller spildesign. Grupperne
udarbejder sammen oplevelsesberigende
produkter, f.eks. spil som formidler aktuelle
temaer fra deres liv. Projektbibliotekerne
inspirerer grupperne til at anvende åbne og
nysgerrige debatformer i forbindelse med
udviklingsarbejdet. Metoden og produkterne
kan efter projektets afslutning kopieres af
andre biblioteker.

Covid-19 viste os, at litteraturarrangementer
i uderummet giver unik mulighed for at
tilføje højde og dybde til litteraturen i
samspillet ml. omgivelser, bevægelse og
deltagerne. Littera(gå)ture vil bringe bibl. ud
af comfortzonen og i samskabelse med
partnere udvikle littera(gå)ture i nye
retninger som et fællesskabende rum for
debat, deltagelse og sammenhængskraft.
Eneste benspænd er litteratur og gåtur,
Littera(gå)ture - sammen træder vi resten er op til fantasi og synergi ml. bibl. og
nye stier
partnere. Sammen træder vi nye stier!
Kerteminde Bibliotekerne ønsker at søge råd
hos de unge. Det skal ske gennem et
ungdomsråd, som tilknyttes bibliotekerne.

Tilskud

70.000

99.000

Der er tre mål med samarbejdet:
1. At gøre de unge til ambassadører for
biblioteket i lokalområdet.
2. At give de unge mulighed for at være
medbestemmende og rådgivende i relation
bibliotekets litteraturformidling og
arrangementer for unge.

Kerteminde
Bibliotekerne

3. At give de unge mulighed for selv at
Kerteminde Bibliotekerne søger de formidle litteratur via fx sociale medier og
unges råd
arrangementer (digitale såvel som fysiske).

1

98.000
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Tilskud

Biblioteker og ungdomsskoler vil sammen og
gennem aktiv inddragelse af unge udvikle et
partnerskabskoncept målrettet
demokratiudvikling af unge, som kan
implementeres af biblioteker landet over i
ligeværdige samarbejder med
ungdomsskoler.

Herning
Bibliotekerne

Speakers' Corner: Unges
demokratiske stemmetræning

Projektets hovedaktivitet er udvikling og
gennemførelse af tværkommunale
aktivitetsforløb, hvor unge via ungdomsskole
og bibliotek træner deres demokratiske
stemmer inden for hhv. formelt og uformelt
demokrati og får mulighed for at blive hørt
og anerkendt.

300.000

Kan folkebiblioteket medvirke til at danne
bæredygtige lokalsamfund ved at styrke den
lokale deltagelseskultur og borgernes aktive
fællesskaber, i områder med negativ
boligudvikling, hvor der er langt til det
fysiske bibliotekstilbud?

Holbæk Bibliotek

OMverdenen – lokale
kulturskabende fællesskaber på
tværs

Holbæk Bibliotekerne vil sammen med
skoler, foreninger, fællesskaber og borgere i
Stestrup, St. Merløse og Ugerløse samt
ejendomsmægleren Danbolig Holbæk
facilitere borgerdrevne kulturfællesskaber
og undersøge hvad potentielle tilflyttere
drømmer om.
189.000
Med ”Det rejsende LGBTQ+ bibliotek”
præsenteres et mobilt ”mini-bibliotek” på
biblioteket med repræsentativt og
kvalitetssikret litteratur til/om/af LGBTQ+
samfundet.

Center for Kultur og
Borgerservice,
Frederikshavn
Kommune

Det rejsende LGBTQ+ bibliotek

LGBTQ+ biblioteket formidles til borgerne,
ved at rejse rundt blandt alle
biblioteksfilialerne i Frederikshavn
Kommune, for at sikre fri og lige adgang til
litteratur, der afspejler LGBTQ+ samfundets
liv, tanker og følelser, og for at udbrede
viden om-, oplyse om- og udrydde
fordomme om LGBTQ+ samfundet.
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Det Kgl. Bibliotek

Syddjurs Bibliotek

Projekttitel

Projektresumé

DRØFT! - samtaler på biblioteker

DRØFT! vil gennem udvikling af nye
debatformater cementere bibliotekerne som
aktuelle og stærke aktører i kampen for den
demokratiske samtale. Indsatsen sker ved at
udvikle koncepter for den dialogiske samtale
og ved at få nogle af landets skarpeste
debattører til at gå med os i udviklingen af
dette. Vi ved, hvad orange scene betyder for
musikken – nu etablerer vi et bibliotek’sk
pendant med fokus på debatkulturen.

379.000

Kulturarv er for alle

I 2018 undersøgte Det Kgl. Bibliotek
folkebibliotekernes kendskab og brug af den
digitale kulturarv. Konklusionen var, at
kendskabet ikke var så stort, men det var
interessen. Specielt ønskede
folkebibliotekerne målgruppeorienteret
formidling af kulturarven. Dette projekt vil i
3 mindre kommuner gennem samarbejde
med lokale aktører udvikle
målgruppeorienteret formidlingskoncepter,
der skal medvirke til at øge kendskabet,
samt at sikre en mere lige og fri adgang til
kulturarven.

267.000

AT HØRE TIL

Med afsæt i de positive erfaringer fra
modningsprojektet Fra egen historie til
fællesfortælling skabes udviklingsprojektet
AT HØRE TIL - din, min og vores fortælling.
Målet er, at skabe sammenhæng mellem
podcastmediet, bibliotekernes
formidlingstradition, lokalarkiverne og nye
målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte
borgers fortælling med lignende historier fra
litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen
sker igennem soundwalk, podcast,
biblioteker og lokalarkiver i Region
Midtjylland.

180.000
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Tilskud

Vi udvikler og afprøver et nyt
formidlingsformat for faglitteratur, hvor vi
formidler spændende teknologier gennem
en nyfortolkning af den klassiske læsekreds.
Vi samler interessegrupper af lærelystne
borgere, der mødes på biblioteket tre gange.
Til hvert møde har deltagerne læst udvalgte
kapitler i en faglitterær bog, som vi har
udvalgt og indkøbt.

Biblioteket
Frederiksberg

Tårnby Kommune
Biblioteker

IRL Books (In Real Life Books)

På møderne diskuterer deltagerne det, som
de har læst, og de bruger deres
nyerhvervede viden til at gennemføre
lærerige øvelser i teknologien.

89.116

Betydningskompasset Børnehaver

I projektet ’Betydningskompasset –
børnehaver’ ønsker vi at skabe en best
practice for, hvordan vi som folkebibliotek
kan anvende metoden
’Betydningskompasset’ til at nuancere
forståelsen af folkebibliotekets betydning for
Danmarks børnehaver. Det med det mål, at
vi fremadrettet kan supplere besøgs- og
udlånsstatikker med et dybere indblik i,
hvilke lokalt fundrede værdier vi
repræsentere for børnehaverne, og heraf
hvordan vi fremafrettet kan udvikle os til et
endnu mere relevant folkebibliotek.

63.180

Langeland Bibliotek vil formidle den
litterære arv på Langeland – en arv som er
levende og kan aflæses i vores landskab,
fortællinger og steder.

Langeland Bibliotek

Litteraturen i landskabet på
Langeland

Vi vil gøre gæster og lokale nysgerrige på
fortællere gennem tiden, som med et lokalt
afsæt har national rækkevidde. Og vi vil med
udgangspunkt i udvalgte forfattere åbne
vores lokalsamfund for nysgerrige og lade
litteraturen formidle vores kulturarv og
natur på Langeland.
100.000
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Byen læser

Projektet afprøver koncepter, der udfolder
litteraturen i bybilledet og gør den mere
nærværende i hverdagen. Vi skaber
aktiviteter, der inddrager og engagerer
deltagerne og etablerer samarbejde med
mange forskellige aktører i byen. Vi arbejder
med læselysten hos borgere i Assens by på
en måde, hvor hele byen er med. Læsekreds
udvælger citater fra en aktuel dansk
forfatter, som hænges i bybilledet, der er
picnic og litteratur på stranden, plakater
med et digt på et pizzeria, ordspil på
Museet…

98.000

OWN IT – Build your library

OWN IT skaber helt nye måder at tænke
bibliotek for unge. Med litteratur i nye
former i fokus, giver vi de unge nøglerne til
biblioteket og mulighed for selv at skabe de
bibliotekstilbud de drømmer om. Projektet
ansætter unge i fritidsjob, hvor deres
fornemste opgave er at skabe tilbud, der
sætter litteraturen i centrum og giver unge
der besøger biblioteket, lyst til at læse igen.
Biblioteket bliver unges helt naturlige første
valg, når de vil lade sig inspirere litterært og
kulturelt i fritiden

795.500

Projektet ”Leg historien” vil udvikle
højtlæsningskufferter til brug sammen med
børnehave- og indskolingsbørn, som gør
højlæsningen til en aktiv leg for deltagerne,
og som er med til at understrege
historiernes indhold og bygge bro mellem
børnenes legeoplevelse og deres oplevelse
af litteraturen. Det understøtter
nysgerrigheden, undringen og overraskelsen,
der alt sammen er med til at styrke
læselysten hos børnene.

91.250

Koldingbibliotekerne Leg historien

Tilskud

Med dette projekt ønsker vi at formidle
naturoplevelser til voksne og børn med den
litteratur, der med tydelig poetisk stemme
behandler naturen og menneskets forhold til
denne – og emner som biodiversitet,
klimakrise og kulturhistorie.

Hemmelighedstilstanden Egedal Bibliotekerne Vandringer natur og litteratur

Dét skal foregå ude i den lokale natur på
”hemmelige steder”; de særligt skattede
steder i naturen, man vil invitere andre ind i.
Stederne er i sig selv poetiske. Gennem
audiovisuel litteraturformidling åbnes stedet
og den omkringliggende natur på poetisk vis.
294.500
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Tilskud

På den lange bane ønsker vi, at vores projekt
skal bidrage til, at skolebiblioteket bliver et
fysisk rum der inspirerer alle elever til
læseoplevelser i forskellige modaliteter.

Skægkærskolen

Skolebiblioteket for alle.

Samtidig ønsker vi, at skolebiblioteket skal
udvikle sig til et sted, hvor alle elever (også
de skriftsprogligt udfordrede) oplever lige
adgang til viden om verden gennem fag- og
skønlitterære oplevelser.

96.800

Projektet vil gennem et samarbejde ml.
Herning Bibliotekerne og Gullestrup Skole
løfte PLC’s arbejde med at understøtte gode
læsekompetencer og lysten til at læse på
indskoling og mellemtrin. Projektet udvikles
og implementeres på Gullestrup Skole, men
konceptualiseres mhp. udbredelse til skoler
regionalt og nationalt.

Gullestrup Skole

Brønderslev
Bibliotek

Odder Bibliotek

Litterært løft - et
uddannelsesprogram til PLC

Resultatet er et uddannelsesprogram med
afsæt i blended learning, som kan adopteres
og implementeres af landets skoler og
biblioteker i enten sin fulde form – eller dele
heraf.

195.000

Ælle bælle, nu vil jeg fortælle

Fortællinger er en grundsten i vores kultur,
vores forståelse af os selv, men også en
vigtig byggesten i det, der skal blive til
læselyst og en livslang glæde ved
litteraturens magiske univers. I projekt ”Ælle
bælle, nu vil jeg fortælle” er der fokus på,
hvordan den mundtlige fortælling er en
forudsætning for udviklingen af børns
læsekompetence og livsmestring. Gennem
kropslige, sanselige og dialogiske metoder
skal projektet udvikle helt nye
undervisningsforløb til skolernes
indskolingsklasser

515.880

FORTÆLLEKITS

FORTÆLLEKITS er en cirkulær model
målrettet mellemtrinnet i folkeskolen.
Projektgruppen udvikler litteraturkufferter,
der sendes ud til alle skoler. Litteraturen
indgår i skolernes kulturforløb med eleven
som producent og formidler. Produktion af
fortællekits, sker gennem forløb med fokus
på børns tilegnelse af
formidlingskompetence. Fortællekits indgår
derefter i biblioteksaktiviteter for
børnefamilier, hvormed der dannes grobund
for en iterativ og innovativ proces på tværs
af børn og bøger.

500.000
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LÆS MERE HØJT

Vi ved at læsning har positiv indvirkning på
vores liv. Men børnefamilier er ofte travle,
og mange har ikke tiden til at besøge det
lokale bibliotek, hvor de kan møde
litteraturen og tage den med hjem. I
samarbejde med Børnenes Univers Billund
vil vi udvikle og afprøve en metode, der kan
sikre børnefamilier nem adgang til relevante
højtlæsningsbøger. Faktisk så nem at
bøgerne lånes direkte fra det enkelte barns
garderobe. Vi tager biblioteket derhen, hvor
borgerne er.

78.400

PLC og læselyst i Heldagsklassen

Projekt ”PLC og læselyst i Heldagsklassen”
understøtter målgruppens læse- og
læringsmotivation med udgangspunkt i det
enkelte barns kompetencer og handler om
dannelse og læring for eleverne. De
konkrete indsatser, formuleret i PLC´s
aktivitetskalender, fokuserer på at genskabe
læselyst gennem elevgruppens inddragelse i
bogudvalg, viden om kultur, samfund- og
naturvidenskab af dannelsesmæssig karakter
og biblioteksfaglige kurser.

99.500

VR som læringsressource i skolens
PLC

Denne projektmodning skal undersøge og
afdække rammer og muligheder for,
hvordan skolernes PLC i Favrskov Kommune
kan inspirere til og understøtte inddragelse
af Virtuel Reality til produktion af narrative
fortællinger og teknologiforståelse i skolens
almen- og specialklasseundervisning. Mål er
at afdække tekniske, didaktiske og
vejledningsmæssige forudsætninger for en
elevproduktion af VR-fortællinger i en
narrativ kontekst.

69.000

Elever på ungdomsuddannelserne benytter
biblioteket begrænset. Projektets søger
derfor at øge læselysten hos eleverne i
udskolingen. I denne livsfase behøver de
støtte til at tackle valg og forandring ift. alt
dét de er optaget af i livet. Projektet udvikler
metoder til at opnå tillid og åbenhed om dét,
der er på spil for dem. Gennem tillidsfuld
kontakt og dialog med de voksne i projektet
skal de finde det relevant at læse og komme
på biblioteket, så de fortsætter med det
også efter grundskolen.

441.000

Liv og litteratur på spil LollandBibliotekerne lystlæsning i udskolingen
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Bibliotekernes Fake News
værktøjskasse

Biblioteksvagten, herunder Viborg, Gentofte
og Aalborg Bibliotekerne samt DB og K&I,
laver en fake news værktøjskasse med
formidlingskoncepter til landets biblioteker,
til at folkeoplyse om og modvirke fake news
i hverdagen ift. den alm. voksne danske
borger. Koncepterne omfatter både
koncepter til oplysning i det fysiske
biblioteksrum, på hjemmeside og SoMe
samt ved debatarrangementer.

Tilskud

237.000

Vi søger midler til et 2 årigt udviklingsforløb,
der undersøger, hvordan vi kan designe et
koncept (en model) i udviklingen af digital
dannelse for elever i 1. til 7.klasse.
Modellerne skal forankre projektet, så det
bliver en indsats, der implementeres på alle
årgange fremadrettet. Projektet vil inddrage
pædagoger og forældre. Projektet vil bidrage
med praktiske erfaringer og dermed ny
viden om, hvordan forældre kan inddrages
og hvordan den tidlige indsats fremmer den
digitale dannelse.

Krogårdskolen

Digital skattejagt - om
forældreinvolvering i elevers
digitale dannelse

Tænketanken
Fremtidens
Biblioteker co
Danmarks
Biblioteksforening

Det er ikke alle unge, der har de nødvendige
informationssøgningskompetencer, når de
starter på næste uddannelsestrin. Projektets
parter ønsker at foretage et litteraturreview
og afholde faglige workshops, der skal
afdække behov og samarbejdsmodeller for
folke- og FFU-biblioteker for at imødegå
eksisterende og kommende udfordringer
med unges informationssøgningskompetencer i en digitaliseret verden.
Arbejdet skal danne grundlag for et
Samarbejder om unges
projektkoncept med fokus på
informationssøgningskompetencer folkebibliotekets rolle.

70.000

Randers Bibliotek

”Skralderobotterne redder Randers”
fokuserer på klima og robotteknologi for
elever fra 4.-6. klasse, når Randers Bibliotek,
Affaldsskolen, Randers Naturcenter,
Robomania og lokale grundskoler vækker
elevernes interesse for emnet via workshops
og litteratur om klima og miljø. Det sker
gennem et tværfagligt koncept, som øger
elevernes ”science kapital”: de sciencerelaterede ressourcer og dispositioner, som
børn opbygger i og udenfor skolen (jf. Astra).

108.000

Skralderobotterne redder Randers

94.500
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Børn og deres voksnes digitale
dannelse

Projektets formål er, at give børn skabende
digitale kompetencer samt en refleksiv og
kritisk tilgang til det indhold de møder
gennem digitale redskaber/medier.
Projektet er målrettet førskolebørn og
arbejdsområdet deler sig i fire: børn, deres
forældre, dagtilbuddet og biblioteket. Denne
tidlige og helhedsorienterede tilgang til
digital dannelse skal danne grobund for at
mestre udfordringer og udnytte muligheder
forbundet med børnenes medieforbrug
senere i deres opvækst, skolegang og fritid.

66.050

Folkebiblioteker og borgerservices
i tre kommuner samarbejder om at udvikle
en kampagne, der skal øge den digitale
tryghed og sikkerhed samt det digitale mod
hos borgere i alderen 65+. Kampagnen
består af 3 elementer: Årligt
tilbagevendende arrangementer i
lokalsamfund, etablering og koordinering af
lokale it-hjælpernetværk i samarbejde med
bl.a. Ældre Sagen samt trykte og digitale
materialer. Projektet resulterer i en
kampagnepakke med materialer og
inspiration til andre kommuner.

219.400

Viborg Bibliotekerne Dit digitale servicetjek

Tilskud

Vores medielandskab er under forandring og
det kræver at unges kildekritiske
kompetencer styrkes.

Nyborg Bibliotek

Aarhus Kommunes
Biblioteker

iReporter

I et samarbejde mellem biblioteker og TV 2
som mediepartner, ønsker vi at skærpe de
unges opmærksomhed på fake news og
styrke deres kildekritiske kompetencer – ved
at producere et spil ”iReporter”, hvor de
unge selv skal være reporter for en dag og
dermed forholde sig kildekritisk til det de
skal bringe. Spillet bakkes op af et
undervisningsmateriale, formidling og
aktiviteter på bibliotekerne.

554.000

Kreativ teknologiforståelse

Det er afgørende at ruste borgernes
nysgerrighed og begejstring for at bruge
samt arbejde med teknologi. Biblioteket er
oplagt som læringsrum for kreative handson oplevelser, der giver bedre
teknologiforståelse. Men det kræver nye
formater, og det vil projektet udvikle ved at
inddrage internationale eksperter. Viden og
resultater udbredes via podcastserie om
teknologisk handleevne og et
ambassadørkorps i danske biblioteker.
Verdensmålene er overordnet agenda for en
mere bæredygtig tilgang.

1.136.200
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Tilskud

I arbejdet med teknologiforståelse for børn,
ønsker vi at bygge bro mellem formel og
uformel læring, og skabe steder hvor elever,
lærere, forældre, videnspersoner og borgere
kan mødes og udforske teknologiens
muligheder sammen – som en del af skolen
og i fritiden.

Køge kommune

Det Digitale
Folkebibliotek

Foreningen
Biblioteksvagten v.
Herning
Bibliotekerne

Teknologiforståelse i formelle og
uformelle læringsrum

I projektmodningen udvikles et forløb, som
udnytter de resurser, der er til stede på hhv.
skoler og bibliotek mht teknologi og viden.
Målet er at komme med dels en
behovsanalyse og dels anbefalinger for et
videre arbejde på området.
70.000

Fælles B/U-klubkoncept mellem
folkebibliotekerne og Danmarks
Radio

Med projektet arbejdes tæt og parallelt med
DR om udviklingen af et fælles klubkoncept
for børn og unge mellem folkebibliotekerne
og DR. Klubben skal understøtte DR’s og
bibliotekernes læsefremmende indsats over
for målgruppen. Klubben forener DR’s og
folkebibliotekernes digitale indsats med
henblik på inspiration, fastholdelse,
awareness og øget kendskab til brugerne.
Klubben vil desuden have et fysisk aspekt og
knytte an til temasamarbejdet med DR og
udvikle nye, fælles, fysiske tilbud.

70.000

Biblioteksvagten Next

Biblioteksvagten nytænkes ifm. overgang til
et nyt administrativt system med stor
teknisk fleksibilitet der tillader bl.a.
videochat og skifte ml. lokal/national
besvarelse, og som også kan bruges som
platform for anden dialog med brugerne end
referencetjeneste. Muligheden for at
anvende systemet bredere ifm. bl.a. support
testes, og i forlængelse heraf arbejdes der
med at afklare nye mulige deltager-,
organiserings- og forretningsmodeller for et
nationalt samarbejde omkring online
brugerdialog.

70.000
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Luk verden ind - oplevelser live
med bibliotekerne

Projektets formål er at udvikle nyskabende
samarbejder om at skabe online
arrangementer på tværs af biblioteker. Der
eksperimenteres med nye formater for livestream, og der skabes videns- og læselyst
ved at pulje ressourcer og kompetencer fra
flere biblioteker. Der arbejdes videre med
samarbejdsmodel for biblioteker for at
udvikle implementerbar driftsmodel. I
projektet afholdes 5 online arrangementer
med løbende evaluering efter hvert
arrangement for at skabe værdi for
borgerne.

Tilskud

272.000

Det nye børnetilbud bliver
folkebibliotekernes samlede digitale filial til
børn. Der tages udgangspunkt i barnets
interesser, venner og vaner for at finde den
helt rigtige fortælling. Fokus er på
inspiration og lystlæsning!

Københavns
Biblioteker

Danmarks
Biblioteksforening

Bibliotekernes fælles digitale filial
til børn

Slå op med fake news

Med tilbuddet fremmer bibliotekerne børns
læselyst m. elementer som personalisering,
gamification og barn-til-barn inspiration. Det
enkelte barn kan nemt finde det rigtige
bogmatch – igen og igen. På papir, på
skærmen og i høretelefonerne.
4.226.267
’Slå op med fake news’ består af fire
forbundne indsatser, som giver unge
teoretisk ballast og konkrete redskaber til at
orientere sig i en digitaliseret verden fyldt
med misinformation. De inkluderer
undervisningsforløb om fake news og
kildekritik på internettet, digitalt
læringsmateriale, mangesidige
formidlingstiltag samt aktivering af unge
digitale ambassadører. Tilsammen skal de
sikre, at målgruppen opnår større forståelse
for fake news, der ændrer rammerne om
den demokratiske samtale.

Side 11

600.000

Ansøger

Aarhus Kommunes

Projekttitel

Projektresumé

Platform til samskabelse og
synliggørelse af viden

Forskningsprojektet 'Place and ActivityCentric Digital Library Services' viste stort
potentiale for digitale services, der kan
understøtte og opsamle viden fra aktiviteter
i biblioteksrummet. I dag skabes der indhold,
som kun lever så længe aktiviteten er i gang,
men der er potentiale for længere levetid.
Denne projektmodning vil sikre at software
og erfaringer fra forskningsprojektet bliver
nyttiggjort i de danske biblioteker. Aarhus
Universitet er medansøgere og
samfinansierer også modningen.

Tilskud

70.000

Projektet er et samarbejde mellem Det
Digitale Folkebibliotek (DDF), Danmarks
Statistik (DST) og en lang række kommuner.

Det Digitale
Folkebibliotek

Herning Kommune

I FAKTOR 2.0 vil vi udvikle nye datasæt og
rapporter, for at få en unik indsigt i
biblioteksbrugernes demografi samt deres
låneadfærd på hhv. det fysiske og digitale
bibliotek ved bl.a. brug af heatmaps og
vejrdata.
FAKTOR 2.0

PLC som omdrejningspunkt for
verdensmålsundervisning

593.750
Der søges midler til projektmodning til et
projekt, hvor PLC opkvalificeres til at give
kompetent vejledning i
Verdensmålsundervisning på alle klassetrin.
En opkvalificering der har omdrejningspunkt
i innovation og entreprenørskab,
praksisfaglighed og co-teaching som
metode. Vejlederne skal bagefter vejlede i
verdensmålsundervisning, hvor progression
og metode er tilpasset årgange.Sideløbende
udvikles materialer for 0.-9. klasse, der har
FN’s Verdensmål som ramme, og som bliver
nuanceret.

Side 12

62.600

Ansøger

Projekttitel

Projektresumé

Tilskud

Kulturmakker afprøver ny metode til social
inklusion og bekæmpelse af ulighed i adgang
til kultur for sårbare grupper.
Biblioteker er den skabende kraft i
opbygning af fællesskab og matchmaking
mellem mennesker med demens og
studerende, som deler kulturelle oplevelser.

Odense
Bibliotekerne

”Kulturmakker”- venskab og
oplevelser

Projektet bygger på viden og evidens om
kultur og litteraturs betydning for
livsglæden, og at tværsektorielle
udfordringer fx demens, løses i nye stærke
lokale og nationale samarbejder med
biblioteker som vigtig partner.
521.000
Projekt ”Vi lærer i det nære - Fællesskab og
forandring via Verdensmål i børnehøjde”
ønsker at styrke børns oplevelse af, at de
kan gøre en forskel og være aktive deltagere
i fællesskabet.

Brønderslev
Bibliotek

Blågården Bibliotek

Børnehavebørn vil via målrettede
Verdensmålaktiviteter udvikle kendskab til
og kundskaber i, at gøre en forskel i
lokalsamfundet. Efter nedlukn. er det vigtigt
at de får en oplevelse af at være vigtige i
Vi lærer i det nære - Fællesskab og lokale fællesskaber. Alle aktiviteter har ud
forandring via Verdensmål i
over VM særligt fokus på mental sundhed
børnehøjde
(MS) og self-efficacy

99.200

Vi vil skabe et mobilt klima -og
litteraturlaboratorium, som på legende vis
præsenterer, hvordan vores adfærd påvirker
klimaet. Litteratur og viden om emnet er i
fokus og rettes mod børn og familier. Men
også lokal forankring er i fokus. Ved et
samarbejde mellem, Politikens Forlag,
Danmarks Naturfredningsforening og med
Danmarks Eksperimentarium som
konsulenter udvikles et klima -og litt.lab der
kan rejse rundt til biblioteker i DK.

410.000

Bibliotekernes klima- og litt. lab
for børn

Side 13

Ansøger

Aarhus Kommunes
Biblioteker

Silkeborg
Bibliotekerne

Projekttitel

Projektresumé

Læringsfællesskaber for en
bæredygtig fremtid

En bæredygtig fremtid kræver mere end blot
at levere viden og læring i velkendte
formater. Vi må tænke nye måder at sikre
videndeling, globalt udsyn og læring i
fremtiden. Dette modningsprojekt laver et
'proof-of-concept' på, at læringscirkler og
den digitale platform p2pu.org, er brugbart i
bibliotekernes arbejde med verdensmål.
Resultatet er afklaring af læringscirklers
potentiale i danske biblioteker samt en
ansøgning til Udviklingspuljen 2023 om et
større projekt.

70.000

Verdensmål og vrøvlevers – når
sprogleg og naturformidling
mødes

Projektet ønsker at skabe opmærksomhed
om rødlistede arter og bringe verdensmål
15.5 tættere på børns hverdag. Rødlistede
arter med fantastiske navne som fx Gul
nøkketunge eller Guldblomme giver en
oplagt mulighed for at kombinere sprogleg
med vigtig viden om sårbare arter. I en
samskabelsesproces mellem børn, forfatter
og biologer udvikles en rimbilledbog og
tilhørende undervisningsmateriale og
naturaktiviteter, som udvider børnenes
forståelse af naturen, og hvordan de bedst
passer på den.

157.400

Side 14

Tilskud

