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Mødets dagsorden: 
 
1. Velkomst v. Jens Thorhauge 

1.1. Kort præsentation af medlemmerne 
1.2. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Meddelelser 

2.1. Opfølgning på referat fra RUF-møde fredag d. 8. januar 2010 
Bilag: Referat af RUF-møde nr. 12. Referatet er tidligere udsendt. 

2.2. Orientering om økonomien i Udviklingspuljen 2011 
Bilag: Notat om økonomien vedrørende Udviklingspuljen for folke- 
og skolebiblioteker.  

2.3 Oversigt over indkomne ansøgninger. 
      Bilag: Regneark med oversigt, A3-ark 

 
3. Behandling af indstillinger vedrørende ansøgningstermin 1. november 

2010 
 

3.1. Bedre læsefærdigheder hos unge og voksne 
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Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Bedre læsefærdighe-
der hos unge og voksne, notat om de modtagne ansøgninger samt 
indstillinger. 

 
3.2. Biblioteksbetjening af børn 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Biblioteksbetjening af 
børn, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
3.3. Biblioteksbetjening af unge 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Biblioteksbetjening af 
unge, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
3.4. Fleksibel biblioteksbetjening 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Fleksibel biblioteksbe-
tjening, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
3.5. Frie forsøg 

Bilag: Vejledning vedrørende Frie forsøg, notat om de modtagne 
ansøgninger samt indstillinger. 
 

3.6. Ny formidling i biblioteksrummet 
Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Ny formidling i biblio-
teksrummet samt notat om indsatsområdet. 
 

3.7. Skolebiblioteket og ressourceteamet – en dynamo for udviklingen 
Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Skolebiblioteket og 
ressourceteamet – en dynamo for udviklingen, notat om de mod-
tagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
4.  Anvendelse af eventuel restbevilling 

      Afhængig af, om der efter behandlingen bliver penge tilovers, ønskes 
anvendelsen drøftet.  

 
5.  Næste møde fredag den 6. januar 2012. 
 
6.  Eventuelt 

 
Ad pkt. 1. Velkomst 

Jens Thorhauge bød alle medlemmer velkommen og overlod efterfølgende 
mødeledelsen til Jonna Holmgaard Larsen. 
 
1.1 Præsentation af medlemmerne 

Kort præsentation ved medlemmerne selv.  
 
 
1.2 Godkendelse af dagsorden 
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Lone Knakkergaard og Kirsten Boelt ønskede en drøftelse af de strategiske 
indsatsområder. Med aftale om at behandle emnet under punktet Eventuelt 
blev dagsordenen godkendt. Det blev præciseret, at alle indstillinger er 
åbne for diskussion, og at der under behandlingen desuden kan inddrages 
generelle betragtninger vedrørende de enkelte indsatsområder.  
Det aftaltes endvidere, at tilstedeværende medlemmer af rådet forlader 
lokalet ved behandling af indstillinger, hvor der var inhabilitet. 
  

Ad pkt. 2. Meddelelser 

 
2.1 Opfølgning af referat fra RUF-møde fredag den 8. januar 2010 

Ingen bemærkninger til referatet. 
 
2.2 Orientering om økonomien i Udviklingspuljen 2011 

Jonna Holmgaard Larsen gennemgik den fremsendte økonomioversigt. Der 
er indstillet for ca. trekvart million mindre end det beløb, der er til rådig-
hed. Evt. anvendelse af ikke forbrugte midler diskuteres under punkt 4. 
 
2.3 Oversigt over indkomne ansøgninger 

Ingen bemærkninger til oversigten. 
 
Ad pkt. 3. Behandling af indstillinger vedr. ansøgningstermin 

1. november 2010 

 

Kirsten Boelt bemærkede det positive i, at der denne gang er flere ansøg-
ninger fra andre biblioteker end centralbiblioteker og helt store biblioteks-
systemer. Peter Hansen syntes dog stadig, at der var for få indstillinger til 
projekter i mindre kommuner, og ønskede, at der bliver gjort mere for at 
få flere med.  
Jonna Holmgaard Larsen svarede, at styrelsen er bekendt med, at central-
bibliotekerne understøtter kommunerne i betjeningsområdet til udvikling af 
projekter, men at det samtidig er et vilkår, at store systemer med egentli-
ge udviklingsafdelinger bedre kan løfte udviklingsprojekter med nationalt 
sigte. Jens Thorhauge tilføjede, at han vil fastholde, at det er det nationale 
sigte, der er det vigtigste.  
 
Lone Knakkergaard havde en iagttagelse af, at nogle indstillinger forekom 
hårde ved lokale projekter, og opfordrede til at der eventuelt i stedet kan 
knyttes en betingelse om udbredelse til en positiv indstilling. 
Jonna Holmgaard Larsen svarede, at en afvisning p.g.a. lokal karakter ofte 
skulle ses i sammenhæng med andre grunde til afvisning. Stillingtagen til 
tilskud er altid en helhedsvurdering. Desuden kan der være forskel fra ind-
satsområde til indsatsområde på, hvor ofte en udvikling er afprøvet. F. eks. 
kan det være vigtigt at give et nyt indsatsområde en udbredelseschance 
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med flere delvis parallelle projekter. Det har denne gang været vurderet, 
at en række tiltag i børnebiblioteksbetjeningen har været prøvet mange 
gange under Udviklingspuljen eller f.eks. som Læselystprojekter, og at der 
nu er behov for nogle større satsninger som Palles Gavebod og Ramasjang. 
Udvalget blev opfordret til at have opmærksomhed på problematikken i 
den efterfølgende gennemgang af de enkelte indstillinger. 
 
3.1 Bedre læsefærdigheder hos unge og voksne 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Bedre læsefærdigheder hos 
unge og voksne, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 
Lone Knakkergaard spurgte, om vi kunne være tilfredse med så få ansøg-
ninger til et så vigtigt emne? Det kan være en overvejelse, om der skal 
gives tilskud til breddeudvikling til næste år. 
 
2010-025463. Digital viden til unge ordblinde. Diskussion af folkebibliote-
kernes rolle i projektet. Indstilling bibeholdes med den tilføjelse, at det er 
en bevillingsforudsætning, at NOTA inddrager centralbibliotekerne som 
partnere og i øvrigt gerne en bredere kreds af folkebiblioteker. Desuden 
skal NOTA opfordres til også at samarbejde med skolebibliotekerne på det-
te område.  
 
3.2 Biblioteksbetjening af børn 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Biblioteksbetjening af børn, 
notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 
2010-025099. Udvikling, design og drift af webbaseret community – Inte-

greret i Palles Gavebod. Diskussion af projektets vigtighed og vigtigheden 
af at handle hurtigt på området. Enighed om at beholde indstillingen. Der 
er behov for et langt grundigere forarbejde, før et sådant projekt kan 
iværksættes, herunder er det vigtigt at få undersøgt, om der er behov for 
et sådant community.   
 
2010-025108. Ramasjang fra biblioteker i hele Danmark. Lissy Nørgaard 
og Ulla Sverrild ønskede, at skolerne og i særdeleshed skolebibliotekerne 
skulle være synlige på samme måde som folkebibliotekerne. Jens 
Thorhauge svarede, at diskussionen bør tages med til Ramasjangs 
hovedredaktion, og at det var hans vurdering, at det var et spørgsmål om 
betaling og om at have et program. Det var desuden hans opfattelse, at 
DR tænker i et ’efter skoletid’ program.  
Lone Knakkergaard var tilfreds med betingelsen om, at bibliotekerne må 
vise udsendelsen i rummet. Jens Thorhauge svarede hertil, at vores krav 
må ses som forhandlingsoplæg, idet der kan være ting, som Ramasjang- 
redaktionen trods god vilje, ikke kan opfylde. 
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Indstillingen bibeholdes med tilføjelse om at der bør vælges et integreret 
bibliotek til et af besøgene. 
 
2010-025109. The Library Street Parade – Det pludselige bibliotek og 
2010-025471. Børnebiblioteket i byrummet - ABC-haven: Inspirationsrum 

for de yngste brugere. Det blev påpeget, at der er hårdt brug for konkrete 
eksempler på, hvordan biblioteket kan komme ud af det fysiske rum. Pro-
jekterne har dog karakter af en lokal event, og det er tvivlsomt, om det er 
muligt at generere en metode på dette grundlag, således at den kan ud-
bredes nationalt. Indstillingerne bibeholdes.  
 
2010-025553. Jagten på historien. Vigtig og relevant målgruppe. Indstilling 
bibeholdes. 
 
3.2. Biblioteksbetjening af unge 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Biblioteksbetjening af unge, 
notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 
2010-025115. Netværksgenerationen på banen. Indstilling bibeholdes. I 
afslagsbeskrivelsen tilføjes en henvisning til den opfølgning, der er igang-
sat på rapporten Ungekultur i nye rammer.  
 
2010-025116. Videnspiloter – Unge ambassadører for bibliotekets e-

ressourcer. Bemærkning: Relevant at inddrage målgruppen i processen 
omkring e-ressourcer. Odense Centralbibliotek har imidlertid et projekt 
under skoleområdet, hvor der er samme tanker omkring det. Indstilling 
bibeholdes.  
 
2010-025117. Kreative kulturworkshops for, med og af unge i det perfor-

mative bibliotek. Gode og stærke samarbejdsparter. I indstillingsteksten 
skal kravet om modeludvikling skærpes. Indstilling bibeholdes. 
 
3.4 Fleksibel biblioteksbetjening 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Fleksibel biblioteksbetjening, 
notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 

Generel bemærkning: Der er flere projekter, der omhandler demokrati. Det 
blev bemærket, at ingen af dem er vurderet til at have tilstrækkelig ny-
hedsværdi til at blive indstillet til tilskud. Det er et samfundsmæssigt vig-
tigt område, men tydeligvis vanskeligt at nyudvikle i nationalt perspektiv.  
 
Ingen bemærkninger til de enkelte projekter. 
 
3.5 Frie forsøg 

Bilag: Notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
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2010-025151. Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i 

praksis. Enighed om, at der er et stort behov for at give området et løft. 
Budgettet gennemgået. Tilsagnet hæves med 50.000 kr. til i alt 345.000 
kr. 
 
2010-025563. Gør små biblioteker større – udvikling af netværkssamar-

bejde. Det er opfattelsen, at Gentofte Centralbibliotek har udviklet flere 
værktøjer, der kan bruges i denne sammenhæng. Samarbejder mellem 
flere mindre biblioteker er også praktiseret andre steder. Det vurderes der-
for, at det vil være muligt at gennemføre projektet uden støtte fra Udvik-
lingspuljen. Indstillingen ændres til afslag. 
 
2010-025565. Borgernes it-færdigheder og afprøvning af ”Digital shop – 

Drop in koncept”. Der er tale om reel videreudvikling. Indstilling bibehol-
des. 
 
2010-025566. Et bedre liv med kultur? Biblioteket som brobygger mellem 

kultur og sundhed. Projektet har gode partnerskaber og behandler et me-
get relevant emne, der falder godt i tråd med anbefalingerne i rapporten 
”Bibliotekerne i videnssamfundet”. En anbefaling om at koordinere med 
projektet ”Læselysten voks(n)er” tilføjes. Indstilling bibeholdes. 
 
 
3.6 Ny formidling i biblioteksrummet 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Ny formidling i biblioteks-
rummet samt notat om indsatsområdet. 
 
2010-025583. Et bibliotek midt i en nationalpark. Projektet ligner på flere 
områder projektet 2010-025597, Kulturen ud af biblioteket og naturen ind i 
biblioteket. Projektet er dog ikke overbevisende klart beskrevet og savner 
desuden nyhedsværdi. Indstilling bibeholdes. 
 
2010-025588. Forfatterskærme - digital formidling i det fysiske rum. Der 
tilføjes en bevillingsforudsætning om, at skolebibliotekerne aktivt tilbydes 
produktet. Indstillingen bibeholdes i øvrigt.  
 
2010-025589. Fyn fortæller – fortælling til levende billeder på biblioteket. 
Selvom projektet sigter mod modeludvikling, er indholdet så udpræget 
lokalt, at det er tvivlsomt, om det kan udbredes nationalt. Indstilling bibe-
holdes.  
 
2010-025597. Kulturen ud af biblioteket og naturen ind i biblioteket. Pro-
jektet har gode samarbejdspartnere, men lokalt tilsnit, dog med mulighed 
for at bringe projektet op på et plan, som kan give inspiration nationalt. 
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Tilsagnet forhøjes med kr. 20.000, således at den samlede bevilling udgør 
kr. 50.000. 
 
3.7 Skolebiblioteket og ressourceteamet – en dynamo for udviklin-

gen 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Skolebiblioteket og ressour-
ceteamet – en dynamo for udviklingen, notat om de modtagne ansøgnin-
ger samt indstillinger. 
  
2010-025601. Kompleksitet som dynamo for børns udvikling med skolebib-

lioteket som tovholder. Interessant projekt. Det skal imidlertid forankres 
bredere for at have effekt. Indstilling bibeholdes. 

 
Ad pkt. 4. Anvendelse af eventuel restbevilling 
Indsats for læsefærdighed og læsefremme for unge og voksne samt analy-
se af bibliotekernes brugere og specielt ”ikke-brugere” blev drøftet som 
mulige emner for anvendelse af de ikke uddelte midler. 
 
Mht. læseområdet kan der arbejdes efter en to-trins model, hvor der først 
vil blive afholdt en inspirationskonference mhp. at skærpe interessen for 
området. Mindre idékatalog kunne udarbejdes på baggrund af konferencen. 
Efterfølgende vil konferencen kunne følges op med en ny pulje med redu-
ceret krav til nyudvikling. Der var enighed om at sætte gang i en sådan 
proces. Styrelsen udarbejder et forslag med en nærmere beskrivelse af 
processen, som efterfølgende sendes i høring hos medlemmerne af RUF.  
 
Mht. undersøgelse og kendskab til ”ikke-brugere” er der et ønske om kort-
lægning af problematikken og at blive klogere på, hvorfor op til en tredje-
del af befolkningen ikke benytter biblioteket og bibliotekets tilbud. Jens 
Thorhauge gjorde dog opmærksom på, at det er besluttet at gennemføre 
en ny kulturvaneundersøgelse, og at Kulturministeriet er opmærksomme 
på ikke at gennemføre parallelle undersøgelse af den art. Jonna Holmgaard 
Larsen fremhævede også det vanskelige i at gennemføre en sådan analyse. 
Det kræver en høj grad af professionalisme og der er i styrelsen en skepsis 
overfor anvendeligheden af et sådant projekt. Måske er det bedre at an-
vende midlerne til tiltag rettet mod udvalgte målgrupper. Konklusionen 
blev, at styrelsen vil overveje muligheden af et projekt i regi af udviklings-
opgaver af overbygningskarakter.  

 

Ad pkt. 5. Næste møde fredag den 6. januar 2012 

Ingen bemærkninger. 
 

Ad punkt 6. Eventuelt 

Som aftalt ved mødets start drøftedes de enkelte strategiske indsatsområ-
der med henblik på en første forberedelse af næste års udmelding. Lone 
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Knakkergaard gav udtryk for, at indsatsområdet ”Fleksibel biblioteksbetje-
ning” nok er ved at være på retræte. Der var til gengæld enighed om, at 
børne- og ungeområderne skal fortsættes og at indsatsområdet ”Ny for-
midling i biblioteksrummet” er aktuelt og vil være det de næste par år. Det 
kan måske med fordel underopdeles. Det er vigtigt at holde fokus på kob-
lingen mellem det fysiske rum og det digitale.  
 
Udvalgets medlemmer var opmærksomme på, at der er et udviklingspoten-
tiale for bibliotekerne i at gøre ansøgningerne mere skarpe på succeskrite-
rier. Desuden er der flere projekter, som er meget rettet mod sektoren 
frem for mod nytteværdien for borgerne.  
 
Kirsten Boelt og Lone Knakkergaard fremsatte et ønske om, at medlem-
merne af RUF i højere grad blev inddraget i forberedelsen af de strategiske 
indsatsområder. Efter møder med DBF, KL og Undervisningsministeriet, 
hvor indsatsområderne besluttes, ønskede udvalgets medlemmer at blive 
inddraget i den efterfølgende beskrivelse af indsatsområdet. Jonna Holm-
gaard Larsen ønskede dialogen velkommen og lovede, at styrelsens udkast 
sendes til i høring hos RUF inden endelig udmeldelse.   
 
 
 
 
  
 
 
 
Eva Sønderstrup-Andersen 


