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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. 7. januar 2011 
Bilag: Referat af RUF-møde nr. 13. Referatet er tidligere udsendt. 

2.2. Orientering om økonomien i Udviklingspuljen 2012 
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 2011 
 

3.1. Bedre læsekompetencer hos unge og voksne 
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Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Bedre læsefærdigheder 

hos unge og voksne, notat om de modtagne ansøgninger samt indstil-
linger. 

 
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 un-
ge, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
3.4. Borgerinddragelse og frivillighed 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Borgerinddragelse og fri-

villighed, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
3.5. Det inspirerende og performative biblioteksrum 

Bilag: Vejledning vedrørende Det inspirerende og performative biblio-

teksrum, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 

3.6. Frie forsøg 
Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Frie forsøg samt notat om 

de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 

3.7. Skolebiblioteket og ressourceteamet i fremtidens skole 
Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Skolebiblioteket og res-

sourceteamet i fremtidens skole, notat om de modtagne ansøgninger 
samt indstillinger. 

 
4.  Anvendelse af eventuel restbevilling 

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

 
5.  Foreløbig drøftelse af mulige indsatsområder for 2013. 

 
6.  Næste møde tirsdag d. 8. januar 2013  

 

7.  Eventuelt 

 

Ad pkt. 1. Velkomst 

Jens bød alle fremmødte velkommen og gav efterfølgende en kort redegørelse 

for den nye Kulturstyrelses organisering. Endvidere orienterede Jens om, at 

Jonna Holmgaard Larsen nu og fremover er formand for udvalget, og at han 

selv fortsætter som bisidder.  

Mødeledelsen fortsattes af Jonna Holmgaard Larsen. 
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1.1 Præsentation af medlemmerne 

Kort præsentation af medlemmerne selv 

 

1.2 Godkendelse af dagsorden 

Lone Knakkergaard fremførte ønske om, at der umiddelbart inden punkt 3 blev 

en generel drøftelse af samspil mellem IT-projekter i Udviklingspuljen og lig-
nende projekter i Netbibliotekspuljen. Med aftale herom blev dagsordenen god-

kendt. 

 

Ad pkt. 2. Meddelelser 

2.1 Opfølgning på referat fra RUF-møde fredag den 7. januar 2011 

Ingen opfølgende kommentarer til sidste års referat (referatet er tidligere god-

kendt). 

 

2.2 Orientering om økonomien i Udviklingspuljen 2012 

Den fremsendte økonomioversigt blev gennemgået. Der blev spurgt til, om der 

i styrelsen sigtes mod at bruge hele puljens midler ved behandling af ansøgnin-

gerne. Der blev svaret, at der ved behandling af ansøgningerne i første omgang 
ikke skelnes til puljens samlede budget, men udelukkende projekternes kvalite-

ter. Når der er lavet indstillinger til samtlige projektansøgninger, udarbejdes 
der en oversigt over indstillede tilskud. I tilfælde af, at pengene ikke rækker, 

må der derefter prioriteres. 
 

2.3 Oversigt over indkomne ansøgninger  

Det præciseres, at tilstedeværende medlemmer af rådet ved behandling af ind-

stillinger, hvor der er inhabilitet, ikke kan deltage i rådets indstilling til beslut-
ning. 

Ingen øvrige bemærkninger til oversigten. 

 

Ad pkt. 3. Behandling af indstillinger vedr. ansøgningstermin 

2011 
Jonna Holmgaard Larsen indledte behandlingen med at fremhæve, at man fra 

styrelsens side har strammet teksten til punktet i ansøgningsskemaet vedr. 
samarbejdspartner op. Det er præciseret, at der skal foreligge underskrevne 

samarbejdsaftaler med de partnere, som anføres i feltet. Til trods for dette er 

der flere ansøgninger, hvor der ikke foreligger sådanne aftaler. Ansøgninger er 
ikke blevet afvist af den grund, men det er præciseret i indstillingsteksten, at 

det er en bevillingsforudsætning, at der skal foreligge underskrevne samar-
bejdsaftaler til styrelsen inden en angivet dato. 

 
Lone Knakkergaard spurgte til, om der koordineres mellem Netbibliotekspuljen 

og Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker således, at der ikke bliver gi-
vet bevillinger til samme projekt fra to puljer. Forespørgslen udsprang af en 

konkret ansøgning, som fik afslag fra Netbibliotekspuljen og efterfølgende er en 
noget lignende ansøgning sendt fra et andet bibliotek til Udviklingspuljen, som 
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så er positivt indstillet. Jonna Holmgaard Larsen gennemgik sagsbehandlings-

forløbet, hvor bl.a. sagsbehandlere fra Netbibliotekspuljen inddrages i behand-
lingen af relevante udviklingspuljeprojekter, og hvor alle indstillinger diskuteres 

på temamøde med alle relevante medarbejdere på tværs af puljeområder. 
 

Kirsten Boelt bemærkede, at afslagsskrivelse flere steder indledes med flere 

positive superlativer som så alligevel afsluttes med et afslag. Det kan virke 
mærkværdigt med en positiv indgangstekst i sådanne tilfælde. Der blev svaret, 

at ansøgningen udmærket kan indeholde en relevant projektidé, som ansøger 
bør have kredit for. Når ansøgningen alligevel afvises kan det eksempelvis skyl-

des, at det omhandler et lokalt behov uden nationalt sigte, er for løst beskre-
vet, eller falder uden for de øvrige rammer for Udviklingspuljen. 

 
Det blev endvidere bemærket, at afslag flere steder begrundes i, at ansøgnin-

gen er for upræcis eller at det fremstår som et rammeprojekt. Der blev spurgt 
til, om det ville være muligt at hjælpe sådanne projekter til at blive mere præ-

cise eller evt. give dem en bevilling til projektmodning. Der blev svaret, at sty-
relsen gerne hjælper med råd og vejledning inden ansøgningen sendes af sted. 

Når ansøgningen foreligger, fanger bordet imidlertid af hensyn til lige behand-
ling af alle ansøgere, dog med den mulighed at ansøgningen, hvis det er hen-

sigtsmæssigt og der i øvrigt er perspektiver, kan bevilges et mindre beløb til 

projektmodning.  
 

Rådet ønskede konsensus om bevillingsbeløb til projektmodning. Enighed om, 
at projektmodning bør kunne gøres for 50.000 kr., dog med mulighed for at 

forhøje beløbet, hvis særlige forhold gør sig gældende. De indstillede beløb 
konsekvensrettes. 

 
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. 

 
2011-026675 Læsegrupper for etniske minoritetskvinder og deres børn Indstil-

lingen drøftet, men bibeholdes.   
 

2011-026677 Læseklubben – arbejdspladsen som læsearena  

Indstillingen drøftet, men bibeholdes. 
 

2011-026634 Den digitale vej til fremtidens velfærd – også farbar for læsesva-

ge  

Projektet ligger i naturlig forlængelse af Kulturregion Østjysk Vækstbånds kul-
turaftale.  

 
3.2 Biblioteksbetjening af børn 
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Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet biblioteksbetjening af børn, notat 

om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 

2011-026685 Animeret til læsning 
Indstillingen drøftet, men bibeholdes 

 

3.3 Biblioteksbetjening af unge 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Biblioteksbetjening af unge, notat 

om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 
 

2011-026734 Uddannelse af unge til informationssamfundet 
Det skal være en bevillingsforudsætning, at der udarbejdes en strategi for in-

volvering af skoler (10. klasser + ungdomsskoler). 
 

2011-026750 Undeground Library – et undergrundsbibliotek for unge Relevant 
projekt 

Afslag konverteres til projektmodning 50.000 kr. under forudsætning af, at der 
i modningsfasen arbejdes med, hvorledes engageringen af de unge skal finde 

sted. 
 

3.4 Borgerinddragelse og frivillighed 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Borgerinddragelse og frivillighed, 
notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
2011-026795 Elvira 

Det er vurderingen, at projektet er for løst beskrevet og særligt betinget af lo-
kale forhold. Indstillingen konverteres til afslag.  

 
2011-026796 Frivillige som biblioteksaktører og biblioteket som katalysator af 

frivillige  

Indstillingen drøftet, men bibeholdes 

 
2011-026797 Aktivt medborgerskab. Udvikling + evaluering af samarbejdsmo-

deller 

Projektet Partnerskaber: modeludvikling for borgerinddragelse og brug af frivil-

lige, som er indstillet til afslag, har visse lighedspunkter til dette projekt. Det 

foreslås, at der i indstillingen opfordres til, at Billund Bibliotekerne inddrager 
Silkeborg- og Viborg Bibliotekerne i projektet, hvis disse ønsker det.   

 
3.5 Det inspirerende og performative biblioteksrum 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Det inspirerende og performative 
biblioteksrum, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

  
2011-026826 No Line Online – koncept for et digitalt musikbibliotek i det fysi-

ske rum 
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Der er brug for gode erfaringer med emnet. I indstillingen skal der tilføjes et 

forbehold om, at de tekniske løsninger som udvikles, skal kunne bruges på fol-
kebiblioteker generelt. 

 
2011-026827 Intelligent Materiale Formidling (IMF)  

Indstillingen drøftet, men bibeholdes 

 
2011-026830 Mens vi venter 

Projektet synes ikke nyskabende, mange biblioteker arbejder med emnet. Des-
uden har det et lokalt præg. Indstillingen konverteres til afslag. 

 
2011-026833 Formidling på Forkanten – nye medier og platforme i spil 

Rådet fandt det vigtigt, at formidle de muligheder, der er for bibliotekerne og 
dermed de tilbud, som kan stilles til rådighed for borgerne. Imidlertid er der 

kun ganske få biblioteker, der har købt sig adgang til AV-pakken, dels fordi 
pakken synes dyr at anskaffe, dels fordi den kun delvist opfylder bibliotekernes 

ønsker. Indstilling ændres til afslag. 
 

2011-026835 Interaktive Teater- og Spildramaturgier i biblioteksrummet På 
mange måder et perspektivrigt projekt som dog er upræcist formuleret. Projek-

tet konverteres til projektmodning på 50.000 kr. I indstillingen bør der opfor-

dres til at biblioteket overvejer, om det vil være hensigtsmæssigt at vælge en 
af de to retninger, som er beskrevet. 

 
2011-026836 Collaborative art 

Der er risiko for, at projektet får for meget lokal karakter. Enighed om at bibe-
holde indstillingen under den forudsætning, at projektbiblioteket inddrager an-

dre biblioteker i projektet.  
 

2011-026838 Værtensklasse på de åbne biblioteker 
Projektet er en overbygning til et tidligere bevilliget projekt, som endnu ikke er 

afsluttet. Det tidligere projekt har allerede nu inden afslutning vakt stor inte-
resse i sektoren. Rådet finder det bl.a. vigtigt, at der arbejdes med formidling 

på det forholdsvis nye koncept for åbne biblioteker. Afslag konverteres derfor til 
tilsagn med den forudsætning, at de eksisterende netværk for åbne biblioteker 

inddrages. 

 
2011-026841 Ind gennem porten: det inspirerende og performative rum som 

redskab for kulturarv 

Der findes et lignende projekt i regi af Projekter af overbygningskarakter. Af-

slag bibeholdes. 
 

3.6 Frie forsøg 

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

samt indstillinger. 
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2011-027178 bibOS2  
Indstillingen drøftet, men bibeholdes 

 
2011-027179 BAPP’s  

I indstillingsteksten skal der gøres opmærksom på, Vejle Bibliotekerne har ar-

bejdet med QR-codes som vil være tilgængelige gennem Ting. Indstilling bibe-
holdes. 

 
2011-027180 DTU og Lyngby Stadsbibliotek – formidling af viden og innovation 

til samfundet 

Projektet bygger videre på et tidligere, endnu ikke afsluttet projekt. Det vurde-

res dog, at støtte til samarbejde bibliotek og erhvervsliv er meget relevant. 
Tilsagn bibeholdes med specifikation af indstillingsteksten, således at DTU for-

ventes sammen med projektets øvrige parter at bidrage med 1/3 af den ansøg-
te bevilling.  

 
2011-027185 NonUsers 2012 – kortlægning af de fynske borgers biblioteksva-

ner 

Indstilling bibeholdes, projektet skal dog kobles sammen med den nationale 

undersøgelse som foregår pt. 

 
2011-027187 Fra model til effekt – metodisk kompetenceudvikling af det nye 

bibliotek  

Det skal sikres, at centralbibliotekernes kompetencenetværk følger projektet og 

at de inddrages i formidlingen / udbredelsen. 
 

2011-027188 DemoteksTEVE 
Indstillingen drøftet, men bibeholdes 

 
2011-027192 Tænketank om fremtidens biblioteker. Hvordan ser det ud, hvad 

indeholder det?  

Indstillingen drøftet, men bibeholdes 

 
2011-027199 Mobile service medarbejdere i videnssamfundet.  

Indstillingen drøftet, men bibeholdes  

 

3.7 Skolebiblioteket og ressourceteamet i fremtidens skole 

Bilag: Vejledning vedrørende indsatsområdet Skolebiblioteket og ressourcetea-
met i fremtidens skole, notat om de modtagne ansøgninger samt indstillinger. 

 
2011-026811 Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, iPads og 

andre tablets 
Præcisering af at formidling af projektet skal ske på tværs af bibliotekssektorer. 
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Ad pkt. 4. Anvendelse af eventuel restbevilling 

Da der efter rådets drøftelser vil være midler, som ikke uddeles, drøftedes en 

mulig anvendelse af disse. Jonna Holmgaard Larsen fremlagde en idé til anven-
delse i form af en mindre pulje til udbredelse af det projekt, der er undervejs i 

samarbejde med Erhvervsstyrelsen om biblioteksassistance til Mindre IT-parate 
virksomheder. Initiativet består i et nyt læringstilbud i forlængelse af de øvrige 

borgerrettede aktiviteter bibliotekerne allerede tilbyder. Erhvervsstyrelsen vil 

tilbyde uddannelse af medarbejdere i bibliotekerne, således at de får kompe-
tencerne til at give små virksomheder en nødvendig it-hjælp for at leve op til 

obligatorierne i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som momsindberet-
ning, anvendelse af NemID erhverv m.m.  

 
Mange biblioteker har tilkendegivet, at det ville være en god mulighed for at 

samarbejde med erhvervslivet. Der forventes dog at være biblioteker, hvor det 
kan knibe med ressourcerne og et tilskud vil være velkomment. 

 
Ideen blev vel modtaget i rådet, bl.a. med den begrundelse, at det vil være 

relevant, set i et samfundsperspektiv, at lave en særlig indsats for en gruppe, 
som traditionelt ikke benytter sig af bibliotekernes tilbud. Rådet anbefaler der-

for, at der gås videre med den. 
 

Ad pkt. 5. Foreløbig drøftelse af mulige indsatsområder for 2013 

Dette års indsatsområder blev gennemgået. Enighed om at anbefale at sætte 

indsatsområdet Det inspirerende og performative biblioteksrum på standby så 

længe projektet med RealDania forløber. Dette projekt har mange lighedspunk-

ter med indsatsområdet. 

 
Lissy Nørgaard fremkom med ønske om, at indsatsområdet der handler om 

skolebiblioteker, blev mere fokuseret omkring børn og digitalisering, dvs. foku-
sering på digitale læringsmidler herunder at lette adgangen til programmer 

(Open Soource m.m), materialer, læremidler etc.  

 

Ad punkt 6. Næste møde tirsdag den 8. januar 2013 

Ingen kommentarer 

 

Ad punkt 7. Eventuelt 

Intet til eventuelt 
 

  
 

 
 

Eva Sønderstrup-Andersen 


