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Indledning

Formålet med denne virksomhedsplan er at formulere strategier for mål og retning.
Virksomhedsplanen henvender sig til det politiske niveau og danner styringsredskab  
for Biblioteket Sønderborg i 2020.

Denne virksomhedsplan er udarbejdet af bibliotekets ledelse 20.12.2019.

Virksomhedsplanen er behandlet på LMU-mødet den 21.11.2019 og er fremlagt på  
personalemøde den 13.12.2019. 



4



5

Indhold

Indledning ........................................................................................................................................................................................................................... 3

Indhold .................................................................................................................................................................................................................................5 

1  Forord ................................................................................................................................................................................................................... 7

2  Bibliotekerne ....................................................................................................................................................................................................9

3  Ledelse og organisation............................................................................................................................................................................11

4  Bibliotekets visioner og værdigrundlag ..........................................................................................................................................13

5  Lovgrundlag og opgaver ........................................................................................................................................................................ 15

6  Mødestrukturen ved Biblioteket Sønderborg .............................................................................................................................17

7  Biblioteket Sønderborgs servicekodeks (3. udgave) ............................................................................................................. 25

8  Indsatsområder ............................................................................................................................................................................................27

9  Budget 2020 ................................................................................................................................................................................................ 43

10 Masterplan 2020-2022  .........................................................................................................................................................................45



6



7

Forord

Medarbejdere og ledelse ved Biblioteket Sønderborg  
arbejder løbende med forskellige indsatsområder i 
forbindelse med udarbejdelse af bibliotekets årlige virk-
somhedsplan. Med indgangen til et nyt årti er der endvidere 
blevet arbejdet med indholdselementer til en overordnet 
Masterplan for bibliotekerne 2020 - 2022. I denne udgave 
af bibliotekets virksomhedsplan 2020 indgår Bibliotekets 
Masterplan som supplement i kapitel 10.

I december 2018 havde Udvalget for Kultur, Idræt, Handel 
 og Turisme en indledende drøftelse med fokusering af  
hovedpointer- og hovedelementer for den kommende  
masterplan. Medarbejderne blev præsenteret for hoved- 
elementer på et personalemøde samme måned. I februar 
2019 afholdte ledelsen et offentligt temamøde for borgere 
og interessenter i Multikulturhuset, hvor forskellige ideer og 
forslag blev indfanget. Masterplanen blev endvidere drøftet 
på et medarbejderseminar i juni 2019, hvor hovedelemen- 
terne yderligere blev udfoldet og beriget. 

Bibliotekernes rolle som kulturinstitution har i de seneste 
mange år været inde i en stærk for andringsproces. Udviklin-
gen viser, at når borgerne bruger biblioteket har de mange 
forskellige behov – at lære, at lade sig inspirere, at mødes 
eller at være kreative. Biblioteket har i høj grad udviklet sig  
i to parallelle spor, disse to spor kan opdeles i det analoge 
og det digitale område. 

Det analoge område omhandler bibliotekets fysiske mate-
rialer, arrangementer, den dialogbaserede bibliotekariske 
formidling og informationshjælp samt udstillingsvirksom-
hed. Alle disse aktiviteter foregår og udspiller sig i det 
fysiske rum, hvor borgeren har adgang til bibliotekerne med 
personlig betjening eller i ydertimerne med selvbetjening. 

Det digitale område omhandler bibliotekets aktiviteter  
på forskellige platforme, hvor bibliote kets hjemmeside er 
omdrejningspunktet, som understøttes og suppleres af  
de sociale medier og bibliotekets offentlige digitale info- 
skærme. Hertil kom mer en række digitale ressourcer, som 
er tilgængelige for borgerne og som biblioteket stiller til 
rådighed. Det gælder e-bøger, lydbøger, film og informa-
tionsdatabaser. Disse aktiviteter foregår på nettet, hvor 
borgeren har adgang 24/7/365. 

Jeg håber, at både Virksomhedsplanen 2020 og Bibliotekets 
Masterplan 2020 - 2022 giver et indtryk af bibliotekernes 
mangesidede og forskelligartede aktiviteter nu og i de  
kommende år.

Carsten Nicolaisen 
Stadsbibliotekar
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Bibliotekerne

Struktur
Biblioteksvæsenet i Sønderborg Kommune består af et hovedbibliotek i Sønderborg med seks  
lokalbiblioteker i henholdsvis Nordborg, Augustenborg, Hørup, Vester Sottrup, Broager og Gråsten.  
Herudover er der afhentningssteder i Fynshav og Guderup. 

Fem af lokalbibliotekerne inkl. hovedbiblioteket er selvbetjente biblioteker med en udvidet åbningstid,  
hvor publikum selv kan logge sig ind via det gule sundhedskort.

Biblioteket Sønderborg
Multikulturhuset
Nørre Havnegade 15
6400 Sønderborg
 T 8872 4200

Biblioteket Augustenborg
Kettingvej 1A
6440 Augustenborg
T 8872 4208

Biblioteket Broager
Storegade 6A
6310 Broager
T 8872 4205

Biblioteket Gråsten
Ahlmannsparken  
Ahlefeldvej 4
6300 Gråsten 
T 8872 4202

Biblioteket Hørup
Knøs’ Gård 1 
6470 Sydals
T 8872 4203

Biblioteket Nordborg
Løjtertoft 7
6430 Nordborg
T 8872 4201

Biblioteket Vester Sottrup
Skolevej 8 
6400 Sønderborg
T 8872 4207

Biblioteket
Sønderborg

2
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Ledelse og organisation

  

 
EkspeditionslederBørnebiblioteksleder

Voksenbiblioteksleder
Souschef

Service og IT-området

Stadsbibliotekar

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5
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Bibliotekets visioner og værdigrundlag

Biblioteket Sønderborgs visioner er: 
A.   At gøre bibliotekerne og bibliotekernes materialer –  

såvel fysiske som digitale – så tilgængelige som muligt for 
flest mulige borgere i Sønderborg Kommune, herunder 
til stadighed at redefinere biblioteket i forhold til de 
digitale muligheder og udvikling.

B.   At bibliotekerne i Sønderborg Kommune er kendetegnet 
ved venlig og imødekommende service, som sker i en 
engageret og anerkendende dialog.

C.   At biblioteket formidler kulturelle aktiviteter ved at 
afholde såvel lokale som centrale events. Dette i form af 
teaterforestillinger for børn, forfatterforedrag og café-ar-
rangementer for voksne og med forskellige aktører.

Biblioteket er grundlæggende et demokratisk projekt. 
Folkebibliotekernes formål er at ”fremme oplysning, uddan-
nelse og kulturel aktivitet”, hvilket står skrevet i biblioteks- 
loven. Dette har været de bærende elementer siden den 
første bibliotekslov fra 1920. 

Formålet er, at folkebibliotekerne understøtter det 
demokratiske system og proces. Det forudsætter oplyste, 
vidende og veluddannede borgere, der har fri og lige adgang 
til information og viden. Bibliotekernes fornemste opgave 
er på den baggrund at medvirke til at sikre, at borgerne 
har muligheder for at fungere som aktive medborgere i et 
demokratisk samfund.

Biblioteket spiller her en betydelig rolle, ikke blot for den 
enkelte, men for samfundet som helhed. Biblioteket skal 
være et kulturelt omdrejningspunkt, som bidrager til oplev-
elser, være center for læring, viden og it og med fokus på 
brugernes perspektiv. 

Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en 
fælles kulturel grundforståelse og kultur samt dannelse, 
hvilket er det, der skaber sammenhængskraften. Dette skal 
bibliotekerne udvikle og udfordre.

Meget har ændret sig siden 1920, men meningen med 
folkebibliotekerne er fortsat den samme. Det giver nye og 
spændende udfordringer for bibliotekerne. Borgerne har 
ændret sig radikalt, både i diversitet og i deres tilgang til 
information, viden og oplevelse – til fællesskabet og dets 
autoriteter. Medierne er til stadighed i hastig forandring og 
ændrer de måder borgerne får information og kulturelle 
oplevelser på. Bibliotekets ydelser, som stilles til rådighed, 
skal løbende opdateres i forhold til den generelle medieud-
vikling. Tilgængeligheden er en afgørende faktor, således at 
biblioteket er til rådighed for borgerne såvel på fysiske som 
digitale platforme, når borgerne har tid og lyst.

4
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Lovgrundlag og opgaver
Lov om biblioteksvirksomhed:

§ 1  Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning,  
uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tids- 
skrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed 
såsom musikbærende materialer og elek-troniske infor-
mationsressourcer, herunder Internet og multimedier. 
 
Stk. 2.  Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille 
videogrammer til rådighed. 
 
Stk. 3.  Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig 
information og information om samfundsforhold i øvrigt.

§ 2  Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, 
alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, 
der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse 
kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moral-
ske eller politiske synspunkter, være afgørende.

§ 3  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i 
samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive 
et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. 
Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en 
anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblio- 
teksbetjening. 
 
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt 
 
1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der 
er afskåret fra selv at komme på biblioteket, 
 
2) tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes 
behov og 
 
3) oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, 
hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigts- 
mæssigt.

5
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Mødestrukturen ved Biblioteket Sønderborg
Mødestrukturen evalueres og ajourføres løbende af Strategisk Lederforum i samarbejde  
med LMU-udvalget. Mødestrukturen blev første gang behandlet på LMU mødet den 4.4.2014  
og revideret 25.10.2018.

Mødevirksomheden er et kommunikationsredskab, som via 
dialog udvikler og vedligeholder bibliotekets virksomhed 
over for kommunens borgere samt bidrager til et godt sa-
marbejdsmiljø. Dette sker bl.a. ved at have fokus på videns-
deling og kompetenceudvikling i mødeforaene. 

Principper for mødestrukturen
Alle møder lægges så vidt muligt i deltagernes arbejdstid. 
Hvor et møde kolliderer med vagtdækning, vil vagtdækning 
– såfremt der ikke er mulighed for vagtbytte – gå frem for 
mødedeltagelse. 

Mødehyppighed er angivet for de enkelte møder. Der kan 
endvidere indkaldes til møder efter behov under om-
rådelederens ansvar. Mødevarighed er angivet med forven-
tet max. mødetid. Til alle møder udarbejdes dagsorden og 
referat (fælles skabelon). Møder indkaldes via mødekalen-
deren i Outlook 

Den mødeansvarlige fastlægger mødedatoer og sørger for 
mødeindkaldelse, dagsorden og referat i samarbejde med 
de for mødet relevante parter. 
Den mødeansvarlige sørger for at dagsorden og referater 
sendes til personer, som vedligeholder insite. 

Der udarbejdes en mødekalender for årets hjul. Planen samt 
evt. ændringer sendes til personer, som vedligeholder insite. 
Møder aflyses såfremt der ikke er indkomne punkter til 
dagsordenen.

God mødeskik
Alle mødedeltagere medvirker til et godt møde ved
    at bidrage til dagsordenen med velbeskrevne  

dagsordenspunkter
    at forberede sig til møderne
  at deltage aktivt og konstruktivt i dialogen 
  at holde sig til dagsordenen.

Mødelederen er ansvarlig for 
   at udsende en dagsorden med fyldige dagsordenspunkter
   tidsmæssig styring af mødet (herunder evt. udsættelse af 

punkter til næste møde)
  at holde deltagerne til dagsordenen
  at beslutninger træffes i de rette fora.
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Møder for strategisk lederforum

Formål Overordnet strategisk planlægning og udvikling, løbende praktisk planlægning 
samt koordinering og gensidig orientering 

Deltagere / antal Ledergruppen

Mødefrekvens / varighed Driftsmøde efter behov. Varighed ½ time 
Strategisk planlægning: Min. 3 gange om måneden. Varighed ca. 1½ time

Ansvarlig CN

LMU-udvalgsmøder

Formål Bibliotekets LMU-udvalg indgår som et lokalt LMU-udvalg i kommunens MED-ud-
valgsstruktur. Denne struktur sikrer medarbejderne medindflydelse og med-
bestemmelse i henhold til MED-aftalen og dens bilag.

Deltagere / antal 4 deltagere valgt af A-siden og 5 deltagere valgt af B-siden (inkl. sikkerhedsleder- 
og repræsentant) Formanden er referent.

Mødefrekvens / varighed Som udgangspunkt 6 møder årligt à 1½ times varighed
A- og B-siden kan holde formøde ½ time før selve mødet

Ansvarlig CN

Personalemøder

Formål Præsentation af nye planer, viden og initiativer, der vedrører hele organisationen 
med mulighed for efterfølgende debat. Der kan være såvel interne som eksterne 
aktører.

Deltagere / antal Hele personalet

Mødefrekvens / varighed 2 gange årligt juni/december- normalt placeret fredag morgen

Ansvarlig CN
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Børnebibliotekarmøder 

Formål Videndeling og kompetenceudvikling. Strategisk planlægning og udvikling  
af området. Koordinering af opgaveløsning og udfordringer inden for børne- 
området

Deltagere / antal Alle bibliotekarer der er tilknyttet børneområdet

Mødefrekvens / varighed Minimum 6 gange om året
1½ times varighed – normalt placeret fredag morgen

Ansvarlig BU

Ekspeditionsmøder

Formål At koordinere opgaveløsningen af praktiske forhold og udfordringer inden for ek-
speditionsområdet. Strategisk planlægning og udvikling på ekspeditionsområdet. 
Gensidig erfaringsudveksling og videndeling.

Deltagere / antal Alle der er involveret i ekspeditionsarbejde

Mødefrekvens / varighed Minimum 6 gange om året
1½ times varighed – normalt placeret fredag morgen

Ansvarlig NEF

Afdelingsmøder
Voksenbibliotekarmøder

Formål Videndeling og kompetenceudvikling. Strategisk planlægning og udvikling af om-
rådet. Koordinering af opgaveløsning og udfordringer inden for voksenområdet

Deltagere / antal Alle bibliotekarer der er tilknyttet voksenområdet

Mødefrekvens / varighed Minimum 6 gange om året
1½ times varighed – normalt placeret fredag morgen

Ansvarlig HMS
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Biblioteksfaglige møder
Møder for nyhedsgruppen 

Formål At redigere og koordinere formidling af nyheder på forskellige platforme og for-
deling heraf. Herudover til stadighed at forny og udvikle redigeringsprincipper for 
eksisterende og nye platforme. Gensidig erfaringsudveksling og videndeling.

Deltagere / antal Alternerende udskiftninger af medlemmer og antal efter behov

Mødefrekvens / varighed 6 møder årligt
1 times varighed

Ansvarlig HMS

Møder for Expoområdet 

Formål At koordinere og tilrettelægge bibliotekernes udstillingsvirksomhed og udarbejde 
årshjul herfor, herunder at sikre IMS integrationen. Udvikle og idégenerere nye 
initiativer for udstillingsvirksomheden for specielt hovedbiblioteket. Herudover 
koordinere opgaveløsningen af praktiske forhold samt gensidig erfaringsudvek-
sling og videndeling.

Deltagere / antal Deltagere fra afdelingerne

Mødefrekvens / varighed 6 møder årligt
1 times varighed

Ansvarlig ASS

Møder for teknisk serviceområde

Formål At koordinere opgaveløsningen af praktiske forhold og problemer inden for det 
tekniske serviceområde. Gensidig erfaringsudveksling og videndeling.

Deltagere / antal Servicelederen, servicemedarbejderne og stadsbibliotekaren

Mødefrekvens / varighed 2 møder årligt
1 times varighed

Ansvarlig JBL
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Møder for Ungeområdet  

Formål At koordinere og tilrettelægge bibliotekernes aktiviter for ungeområdet og i 
samarbejde med ungekoordinatoren i kommunen. Udvikle og idégenerere nye 
initiativer for ungeområdet. Herudover koordinere opgaveløsningen af praktiske 
forhold samt gensidig erfaringsudveksling og videndeling..

Deltagere / antal Deltagere fra afdelingerne

Mødefrekvens / varighed 6 møder årligt
1 times varighed

Ansvarlig NBK

Møder for arrangementer for børn

Formål At koordinere og tilrettelægge bibliotekernes arrangementsvirksomhed og kura-
tere, tilrettelægge og indgå kontrakter. Udvikle og idégenerere nye initiativer for 
arrangementsvirksomheden samt redigere og publicere arrangementskatalog. 
Herudover koordinere opgaveløsningen af praktiske forhold samt gensidig erfar-
ingsudveksling og videndeling.

Deltagere / antal Deltagere fra afdelingerne

Mødefrekvens / varighed 6 møder årligt
1 times varighed

Ansvarlig BU
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Møder for arrangementer for voksne

Formål At koordinere og tilrettelægge bibliotekernes arrangementsvirksomhed og kura-
tere, tilrettelægge og indgå kontrakte. Udvikle og idégenerere nye initiativer for 
arrangementsvirksomheden samt redigere og publicere arrangementskatalog 
med deadlines 1. juni og 1. december. Herudover koordinere opgaveløsningen af 
praktiske forhold samt gensidig erfaringsudveksling og videndeling.

Deltagere / antal Deltagere fra afdelingerne

Mødefrekvens / varighed 6 møder årligt
1 times varighed

Ansvarlig HMS
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Lokalbiblioteksmøder
Lokalbiblioteksmøder i Biblioteket Augustenborg, Broager, Gråsten, Hørup, Nordborg og Vester Sottrup

Formål At koordinere opgaveløsningen af praktiske forhold og udfordringer i lokalbibli-
oteket. Opsamling af emner til afklaring hos områdelederne. Gensidig erfaringsud-
veksling og videndeling. Strategisk planlægning og udvikling af lokalbiblioteket.

Deltagere / antal Lokalbibliotekets medarbejdere samt så vidt muligt en leder afhængig  
af dagsordenen

Mødefrekvens / varighed 6 møder årligt 
 1 times varighed

Ansvarlig Tovholderen i det enkelte lokalbibliotek

Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper, ad hoc grupper og projektgrupper kan nedsættes i afdelingerne eller i tværgående 
funktioner. Områdelederne beslutter inden for eget område formål, deltagere, mødefrekvens og 
varighed samt tidsramme for grupperne. Beskrivelse af grupperne kan ses på intranettet.

Andre udvalg og møder
Ledere og medarbejdere deltager i relevante eksterne udvalg og møder.  
Områdelederen beslutter deltagelsen inden for eget område. 

Mødestrukturen er vedtaget på MED-udvalgsmøde den 6. maj 2009.  
Mødestrukturen er revideret og vedtaget ved LMU-mødet den 4. april 2014.  
Ny mødestruktur er revideret og vedtaget på LMU-mødet 25.10.2018
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Vi viser, vi er til rådighed og opsøgende
  Vi hilser på dem som kommer
  Vi guider brugerne
  Vi sikrer, at brugeren fik hvad vedkommende kom efter

    Vi snakker ikke privat eller vender ryggen til brugerne – gælder også mobilsnak
     Vi bevæger os ud mellem reolerne for at se om nogen har brug for hjælp

Vi tænker på bibliotekerne som vores egen butik, og vi er her for alle lånere og kolleger
    Vi vægter kvalitet frem for discount
    Ejerskab, fællesskab og gensidig respekt
    Vi er alle ansvarlige 
    Vi er til stede

Vi er til disposition, når vi er mødt
    Vi tager telefonen – også andres
    Vi holder vores elektroniske kalendere opdateret

Vi tager ansvar for at agere professionelt, og vi er til disposition med alle vores evner
     Arbejdsopgaver, der kræver koncentration, udføres IKKE ved betjeningspunkterne
    Vi giver en personlig, men ikke privat betjening
     Det er ikke realistisk eller korrekt at behandle alle ens, men vi udviser stor tålmodighed over for alle brugere
     Vi vurderer ikke brugerne på deres fremtoning, men på deres opførsel

LMU d. 15. marts 2018

Biblioteket Sønderborgs servicekodeks (3. udgave)
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Indsatsområder 

Formidling Resultatkrav 2020

Læsekompasset
Læsekompasset er bibliotekets inspirationsværk-
tøj til voksne læsere af skønlitteratur. Alle titler i 
læsekompasset er indekseret, hvilket betyder, at 
der er udarbejdet beskrivelser, der gør det muligt 
at navigere i skønlitteraturen på en ny inspirerende 
måde. Anbefalingerne i læsekompasset er kurateret 
af bibliotekarer eller brugere som bidrager til denne 
indholdsdel.

Læsekompasset er lanceret som en betaversion. 
Hvilket betyder, at produktet som helhed endnu 
ikke er færdigudviklet. Biblioteket Sønderborg ønsk-
er at stille denne nye formidlingskanal til rådighed 
for brugerne, dette vil dog først blive realiseret 
såfremt der eksisterer en integration til bibliotekets 
hjemmeside. 
(DDB-CMS). Biblioteket Sønderborg bidrager til 
denne udvikling i samarbejde med bl.a. Randers 
Bibliotekerne. Biblioteket Sønderborg vil afsøge flere 
aktører, som samarbejdspartnere i projektet.

Digte til tiden
Konceptet ”Digte til tiden” er kurateret formidling af 
lyrik, der giver husets brugere en umiddelbar littera-
turoplevelse. Hver måned udvælges ”månedens digt” 
efter et aktualitetsprincip, der enten relaterer sig til 
nationale/lokale begivenheder, årstiden eller andre 
relevante temaer og emner fra digtgenren.

Digtsamlingen på hovedbiblioteket fastholder sin 
nuværende placering og suppleres med to for-
midlingskanaler. I nærhed af samlingen installeres en 
projektor, der projicerer indhold på formidlingsvæg-
gen over trappen. Kanalerne prioriteres til at pro-
jicere ”månedens digt” i stort format samt til for-
midling af værket, forfatteren og/eller det aktuelle 
emne/den aktuelle begivenhed. Formidlingen af lyrik 
i biblioteksrummet suppleres med digtoplæsninger 
og andre arrangementer med fokus på lyrik

8
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Danmarkskortet DR 
DR og Danmarks Biblioteker arbejder sammen om 
at skabe Bøgernes Danmarkskort. Et interaktivt 
kort over hele landet med citater, der knytter sig til 
de steder, hvor litteraturen finder sted. Der ligger 
allerede flere gode citater fra Sønderborg. Sitet er 
tilgængeligt på www.dr.dk/bogkort. For at stimulere 
læselyst, for at øge kendskabet til den mangfoldige 
danske litteratur og for at skabe bånd mellem  
romaner og lokalområder.

Biblioteket Sønderborg har indgået et særskilt 
samarbejde med DR om etablering af kortet i regi af 
Alssundmodellen. Samarbejdet indebærer at kortet, 
som p.t. er tilgængeligt via internettet, eksponeres i 
biblioteksrummet. 
Kortet vil således være tilgængeligt i Multikulturhu-
set, hvor der i lighed med den nuværende installa-
tion Alssund-modellen kan styres og peges via en 
konsol. Der arbejdes særskilt på, at få flere litterære 
lokaliteter registreret og formidles via det interaktive 
Danmarkskort.

Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi  
2016 - 2020
Biblioteket er i perioden 2016-2020 en del af den 
fælles offentlige digitaliseringsstrategi og arbejdet 
vil fortsætte efter 2020. Bibliotekets medarbejdere 
udfylder en stor del af den lokale frontfunktion i for-
hold til at kunne hjælpe og understøtte den enkelte 
borger i de forskellige digitale selvbetjeningsløs-
ninger. Informationsopgaverne i forhold til borgerne, 
koncentrerer sig om Sikkerdigital.dk, Demo.borger.
dk, MitID og Digital inklusion samt ’Et klik kan ændre 
alt’ om danskernes digitale sikkerhed. Særlige ind-
satser er hjælp i forbindelse med Virk.dk. og fokus 
på, at  NemID afløses af MitID med en migrering der 
afsluttes i 2021. Endvidere vil omdrejningspunktet 
være en ny digital postkasse.

For medarbejdere som betjener informationen i 
lokalbibliotekerne og MKH udbydes 4 minikurser, 
hvor der er demonstration af de nye initiativer i den 
fælles offentlige digitalisering. Lokalbibliotekerne 
åbningstider betyder, at der er en del henvendelser, 
hvor medarbejderne yder en service som slutbru-
ger support. Det er især grupperne af yngre, ældre, 
indvandrere med ikke-vestlig baggrund samt de 
kortuddannede – der henvender sig med ønske om 
hjælp til implementering af MitID og kommunikation 
med MitID. Endvidere søger man rådgivning omkring 
informations- sikkerhed dvs. kodeord, opdatering af 
programmer, beskyttelse mod virus, sikkerhedskopi-
er og almen beskyttelse af digital identitet. Udvalgte 
medarbejdere oplæres i funktionerne både for at 
kunne varetage opgaven med borgerne, men også  
for at forestå sidemandsoplæring af kollegaer.
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Læselyst formidling
Der arbejdes forsat med at konsolidere og udbygge 
den indsats børnebiblioteket allerede har igangsat. 
Der arbejdes på alle formidlingsplaner og i tæt sa-
marbejde med alle relevante parter både i og uden 
for kommunen. Desuden udbygges den formelle 
formidlingsindsats på fritidsniveau. 

Bogpusher-arrangementer for skolerne fastholdes. 
Form, indhold og kapacitet evalueres. 2 årlige forfat-
terbesøg (for skoler og private) Bogpusher-arrange-
ment målrettet forældre udvikles og afprøves. Tilbud 
om Læseklub for unge 12-16 år. 
Tilbud om LæseHelte Klub for 4.–5. klasse. Tilbud om 
2 Read-a-Thon læsefællesskaber for børn og unge. 
Tilbud om Read-a-Thon læsefællesskab for yngre 
børn udvikles og afprøves. Deltagelse i 2-4 Læse-
maraton på skoler. 
Deltagelse i projekt ’Lyst til læsebånd i hele landet’ 
(2019-2020) i samarbejde med PLC, læsevejledere, 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Nationalt 
Videncenter for Læsning. Digitale initiativer med 
læselystformidling på skærme i biblioteksrummene, 
hjemmesiden og facebook. Udvikling og afprøvning 
af koncepter på de sociale medier for litteraturfor-
midling målrettet forældre. Tilbud om 25-30 Guf til 
læreplanen for daginstitutioner. Konsolidere samar-
bejdet med UC Syd, Pædagoguddannelsen. Delt-
agelse i 4-6 kurser for de ansatte i læselystformidling. 
Videndele nationalt ift. Bibliotekets læselystinitia- 
tiver og metoder.

Tilbud til skolerne
I 2017 udgav Biblioteket for første gang vores tilbud 
til skoleområdet i en samlet form i Menukortet.  
Udgivelsen blev revideret og udsendt i 2018 og 2019. 
Børnebiblioteket afvikler skoleaktiviteterne på alle 
lokalbiblioteker, ligesom der er etableret et fast 
skole- og kultursamarbejde, hvori fælles tiltag drøft-
es, planlægges og evalueres, herunder Menukortet. 
I sidste skoleår blev der i gennemsnit afholdt 2,5 
skolearrangementer pr. uge. Langt de fleste skoler 
har deltaget i et eller flere arrangementer. 

Der udarbejdes et styrket og opdateret skoletilbud 
for skoleåret 2020-2021
Menukort 2020-2021 udkommer i maj 2020. Del- 
tagelse med en stand på Inspirationsdagen for 
lærere i Sønderborg Kommune. Afvikle 1 – 2 arrange-
menter for undervisere i løbet af året med udgang-
spunkt i Menukortet. I det kommende år opdateres 
Menukortet, så det fortsat er i tråd med udviklingen 
på skoleområdet, ligesom der vil være et øget fokus 
på at øge kvaliteten af tilbuddene yderligere.

8
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Lyst til læsebånd i hele landet
Biblioteket Sønderborg indgår som projektpartner 
og udviklings- og testbibliotek sammen med PLC og 
læsevejledere i udviklingsprojektet, der skal under-
støtte og udvikle redskaber til at kvalificere arbejdet 
med og oplevelsen af læsebånd.  

Vidensopsamling på skoleområdet og i målgruppen. 
Test og forsøg med litteraturformidling med henblik 
på læsebånd for mellemtrin og udskoling. Der er 
etableret samarebjde med Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker (projektledelse) og Nationalt Videncenter 
for Læsning (evaluering).  
Projektperiode: 1.3.2019 -30.9.20. 

eReolen Go og læselyst  
– formidling på pædagogiske læringscentre og 
Forældreintra 
Biblioteket Sønderborg indgår I udviklingsprojek-
tet som partnerbibliotek i samarbejde med PLC og 
lærere i udvikling af inspiration og koncepter til biblio- 
teker og skoler i forhold til eReolen Go og læselyst.

Vidensindsamling og brugerundersøgelse blandt 
lokale PLC’ere og lærere. Udvælgelse, udvikling og af-
prøvning af koncepter og evaluering, herunder med 
PLC og lærere. Projektperiode: 1.3.2019 – 1.6.2020

Arrangementer

2020 aktiviteter
I forbindelse med genforeningsjubilæet deltager  
Biblioteket Sønderborg i en lang række arrange- 
menter. En del af aktiviteterne sker i samarbejde  
med lokale aktører, den anden del er initieret af  
bibliotekets 2020-arbejdsgruppe. Arrangementerne 
bliver afholdt på alle kommunens folkebiblioteker.

Biblioteket Sønderborg har produceret en 2020- 
podcast, som er tilgængelig fra den 29.2. Novelle-
konkurrencen med temaet genforening afsluttes den 
23.2. Sønderjyllands Bogmesse finder sted den 28.3 i 
Multikulturhuset. Arrangementet ”Fødslen af den  
danske sangkultur” kan opleves den 27.2. ”Gå i lære 
som Slesviger” finder sted den 29.2. og består af en 
række workshops. Udstillingen ”Møder i grænse- 
landet” åbner med en fernisering den 10.2. Desuden 
vil der løbende være quizzer samt konkurrencer af  
forskellig art.
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Sønderjyllands Bogmesse
En bogmessen for og om Sønderjylland. På messen 
kan du møde lokale forfattere og deres fortællinger. 
Bogmessen er bl.a. initieret af de seneste års æn-
drede forhold i bogbranchen, hvor selvudgivelser og 
mindre forlag har fået en anden placering i marke-
det. Selvudgiverne og de mindre forlag har p.t. ikke 
en systematisk distributions kanal, hvilket Sønder-
jyllands Bogmesse ønsker at understøtte og hjælpe 
med.

Sønderjyllands Bogmesse afholdes årligt i 2020 er 
det lørdag den 28. marts. kl. 10 - 16. Diverse udstillere, 
boghandlere, microforlag, selvudgivere og illustrator-
er inviteres. Det er gratis for alle aktører at medvirke. 
Bogmessen byder herudover på foredrag og andre 
kulturelle indslag.

DB årsmøde
Danmarks Biblioteksforenings årsmøde er mødested 
for kulturpolitikere og kulturfolk. Velkommen til det 
Bibliotekspolitiske Topmøde den 16. - 17. april 2020 
på Alsion i Sønderborg. Sønderborg er vært for ca. 
500 gæster eller deltagere i de nævnte dage.

Udvalget for Kultur, Handel, Idræt og Turisme 
godkendte den 12. april 2018, at afholde Bibliotek-
spolitisk Topmøde i Sønderborg. Der har tidligere 
og flere gange været henvendelser og dialog med 
Danmarks Biblioteksforening om afholdelse af denne 
konference i Sønderborg. Årsmødet har aldrig  
tidligere været afholdt i Sønderborg i Danmarks  
Biblioteksforenings over hundrede års historie. Der 
er bevilget kr. 230.000 til afholdelse af årsmødet.

8
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Musik i caféen 
Cafeens attraktive beliggenhed og lokalitet har 
nogle unikke kvaliteter, som biblioteket og cafeens 
forpagter i samarbejde ønsker at udfolde i et større 
omfang. Der arrangeres fire lørdage om året med 
musik i cafeen. Musikken skal være af høj kvalitet 
og af en sådan karakter, at der tages hensyn til, at 
musikken vil blive spillet i et offentligt lokale. Det er 
en ambition, at præsenterer forskellige musikgen-
rer med lokal tilknytning og som ikke umiddelbart 
præsenteres på andre venues i byen. Musikken vil 
være med en hel- eller halvakustisk fremførelse og 
afvikles på lørdage i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:30. 
Der vil være servering til arrangementerne.

Det er ambitionen at cafeens menukort indgår, hvor 
mad/billet i kombination tilbydes. Der udbydes 40 
billetter til de runde borde i caféen, som dermed 
kan forhåndsreserveres. En købt billet vil give adgang 
til en reserveret plads og et let traktement. Billetpris-
en dækker traktement og entré. Datoerne koordi-
neres i arrangementsgruppen. Ved at udbyde 40 bil-
letter gives der herudover mulighed for, at publikum 
også vil kunne komme og lytte til musikken uden at 
have købt billet. En del af det daglige publikum er 
karakteriseret ved, at arrangementet ikke har første 
prioritet, men hvor det er biblioteket eller Kunstsko-
len, der er anledning til besøget. Der vil være plads 
ved de høje borde, og der vil kunne sættes ekstra 
stole frem til denne publikumsgruppe. I en kombi-
nation med et publikum der køber mad/billet til re-
serverede pladser og et publikum med gratis adgang 
gives der mulighed for at et arrangement kan afvikles 
i et både formelt og uformelt format.

Musik for børn 
Musikområdet er inde i en omskiftelige tid. Gennem 
længere tid har børnebiblioteket derfor formidlet 
musik gennem andet end hjemlån og har især haft 
fokus på oplevelser med den levende musik. Der 
arbejdes med yderligere at konsolidere og udbygge 
det gode samarbejde med især Sønderborg Musik-
skole, Sangcenteret og øvrige lokale kulturaktører  
på musikområdet.

Tilbyde koncertoplevelser med børn/unge der spiller 
for andre børn og unge (talenter) 2-4 professionelle 
koncerter for fritidspublikum. 2-4 teaterforestill-
inger, hvor det musikalske spiller en særlig rolle. Der 
tilbydes musik for de yngste og deres forældre (eller 
professionelle) via 25-30 årlige åbne tilbud med Baby 
Tju-Hej, der har fokus på bevægelse -og fagtesange 
understøttet af guitar. Tilbuddet kobles i høj grad til 
bibliotekets øvrige sprogstimuleringstiltag samt til 
biblioteket som mødested for en lang række ekspats, 
hjemmegående, hjemmepassere, dagplejere og 
daginstitutioner. 
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Mundtlig fortælling
Børnebiblioteket arbejder med mundtlig fortælling 
gennem kurser og arrangementer

Facilitering af Fortælleworkshop-forløb for person-
ale i daginstitutioner. Arrangementet er en del af 
Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg 
Spejlinger 2020. Der tilbydes 6-8 arrangementer 
med fortælling for aldersgruppen 3-10 år. Børne-
biblioteket tilbyder Fortælletid i samarbejde med 
Fortællekunsten. 

Sprogspor
Sønderborg er partnerskabskommune i Bibliotek-
ernes Sprogspor. Et fælles understøttende initiativ for 
de deltagende folkebibliotekers sprogindsats. Gen-
nem Sprogspor får bibliotekerne en fælles indgang til 
de sprogudviklende og understøttende initiativer. 

Der leveres bidrag til hjemmesiden og nyhedsbrevet 
Sprogsporet.dk. Pilotprojekt med Sprogstartsposer 
fortsættes i 2020 på Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 
3-6 år, i tæt samarbejde mellem daginstitutioner, 
bibliotekarer og sprogpædagoger. 
Sprogfitness 15. maj 2020. Biblioteket Sønderborg af-
holdt første gang Sprogfitness i Kongevejsparken for 
300 børnehavebørn i 2018. Dette arbejde videreføres 
i 2020 i regi af Sprogspor. Samarbejdspartnere er 
daginstitutioner i Sønderborg Kommune, UC Syd 
Pædagoguddannelsen i Aabenraa, Sprog og læsekon-
sulent Hanne Nogel, VidensBy Sønderborg og UC Syd 
Den Pædagogiske Assistentuddannelse i Sønderborg. 
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Tysk-Dansk-Grænse-hackning
Ordet”Hacker” kan måske kalde på dårlige konnota-
tioner hos – måske specielt de mindre teknologi- 
interesserede kredse, hvilket skyldes at man ofte 
alene forbinder det med personer, der stjæler 
login-data og informationer fra andre. Ordet er ef-
terhånden i den brede offentlighed begyndt at blive 
brugt i sin egentlige betydning, som een der ska-
ber og tilpasser til sine/andre typer behov gennem 
redskaber og knowhow, og som hjælper andre med 
at gøre det samme. Et ”hackerspace” er betegnelsen 
for et åbent og frit sted, hvor forskellige borgere kan 
udveksle ideer og viden, på tværs af gerne (helst) helt 
forskellige baggrund. Dette placerer sig stærkt i en 
demokratiforståelse.

Målgruppen er unge fra begge sider af grænsen, der 
er nysgerrige eller har lyst til at byde ind med at lave 
praktiske ting med funktion, og blive sig selv mere 
digitalt bevidste om muligheder og problematik-
ker. Danske og tyske unge kan via workshops med 
Europas største forening af hackere, The ChaosCom-
puterClub, få ny viden om netsikkerhed og blandt 
andet indgå i drøftelser med hinanden om informa-
tionsfrihed, demokrati og netsikkerhed. Der afholdes 
3 – 4 workshops, der består af flere led, nemlig den 
rent fysiske skabelse og tilpasning (hacking) af gen-
stande, som indeholder nogen eller ingen kodning. 
Der er givet tilsagn om projektestøtte fra Kulturaftale 
Sønderjylland-Schleswig - Sønderborgs fyrtårnspro-
jekt 2020.

Arrangementsevaluering
Evaluering af bibliotekets voksenarrangementer gen-
nemføres som brugerundersøgelse. Undersøgelsen 
er i to dele, hvor den første del består af en spørge 
skemaundersøgelse, hvor målgruppen er de borgere 
der gør brug af bibliotekets arrangementer. I den 
anden del af undersøgelsen foretages der interviews 
med borgere, der er ikke gør brug af bibliotekets 
arrangementer.  Bibliotekets voksenarrangementer 
har ikke tidligere været genstand for en grundig og 
nærmere undersøgelse.

Det forventes, at undersøgelsen kan vise hvor 
brugerne orienterer sig om bibliotekets arrange-
menter. På denne baggrund evalueres bibliotekets 
kommunikations strategi. Det er en klar forventning, 
at undersøgelsen viser hvem der er der gør brug af 
bibliotekets arrangementer og om der er nogle mål-
grupper, der er underrepræsenterede. De interviews 
der gennemføres har fokus på den underrepræsen-
terede målgrupper. Undersøgelsens resultater skal 
evalueres, således der fremkommer konstruktive 
forslag til, hvordan bibliotekets kommunikations 
strategi kan forbedres og hvordan flere borgere fra 
de underrepræsenterede målgrupper kan tiltrækkes 
til bibliotekets arrangementer. 
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Tilbud til Dagtilbud
Biblioteket en lang række tilbud til dagtilbudsom-
rådet. I 2020 ønsker at vi at revidere, målrette og syn-
liggøre disse tilbud, således at de ligger i tråd med 
de nye tiltag i helhedsplanen.  Dette arbejde skal ske 
i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere 
på området.

Der etableres en styregruppe for projektet 
bestående af 1 -2 repræsentanter for børnebiblio- 
teket, Sprog og læsekonsulenten, 1 eller 2 om-
rådeleder, 1-2 repræsentanter for dagtilbuddene 
(praksis), evt. 1 repræsentant for Science området. 
Der udarbejdes et samlet katalog over bibliotekets 
aktiviteter ift. dagtilbud. Tilbuddet indfases i 2021.

Biblioteksstruktur

Augustenborg
I forbindelse med budgetforlig 2018 blev aftalepar-
tierne enige om at den vedtagne Biblioteksplan 2015 
– 2020 skal gennemføres. I Augustenborg skal der 
findes en løsning på adskillelse af folkebibliotek og 
Augustenborg skole. Placeringen skal aftales i over-
ensstemmelse med udviklingsplanerne for byen og 
masterplan for skolen og daginstitutionerne.

Der er undersøgt forskellige modeller i forhold til 
placering af folkebiblioteket i eller uden for Au-
gustenborgs Skoles matrikel. Der er af NERD ar-
chitects udarbejdet fire forskellige scenarier, hvori 
placeringen af Biblioteket Augustenborg indgår. 
Scenarie 1A: Dagtilbud i det nuværende bibliotek 
og hallen. Folkebiblioteket flyttes til Kernehuset. 
Scenarie 1B: Dagtilbud i den nuværende SFO-fløj. 
SFO flytter til indskoling. Der etableres PLC i det 
nuværende bibliotek og Folkebiblioteket flyttes til 
Kernehuset. Scenarie 2A:  Folkebiblioteket forbliver 
og forberede til selvbetjening og med bedre syn-
lighed. Augusta og Bro flytter til SFO-fløjen og SFO 
flyttes til indskolingen. Scenarie 2B: Folkebiblioteket 
forbliver og forberedes til selvbetjening og med 
bedre synlighed. Dagtilbud samles i SFO-fløjen og 
SFO flyttes til indskolingen. Ved møde den 29.11.2019 
blev forslag 1A og 1B anbefalet, således der kan  
arbejdes videre med 2 forslag.
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Biblioteket Gråsten
Moderniseringen og udvidelsen af Ahlmannsparken 
er delt op i to etaper. Den ene etape indeholder ny 
multisal, flere forenings- og mødelokaler, caféom-
råde og et udvidet biblioteksområde. Indflytning 
forventes at ske i ugerne 17 og 18.

Der udarbejdes ny indretningsplan for Biblioteket 
Gråsten, hvor voksen-afdelingen placeres ved ind-
gangsområdet og børneafdelingen placeres i den nye 
bygning til de eksisterende lokaler. Det prioriteres at 
al præsentation af bibliotekernes arrangementer m.v. 
sker digitalt via skærme i biblioteket og ligeledes i 
foyerområdet. Flytningen af den nuværende biblio- 
tek vil ske i perioden 14.04 til 30.04. og indvielsen er 
planlagt til medio juni

Aktiviteter i Ulkebøl og Dybbøl
På baggrund af budgetforliget 2019 er der i Dybbøl 
og Ulkebøl etableret biblioteks aktiviteter, som kan 
afholdes uden for bibliotekernes tidligere fysiske 
placering. Der er således indledt samarbejde med 
Sønderborg Andelsforening og Dybbøl Skolen som 
ramme for aktiviteter i disse lokalområder.

Der etableres fortsat kulturelle aktiviteter i Ulkebøl 
med henholdsvis børneteater og voksenarrange-
menter som omdrejningspunkt. Herudover er der 
ved begge lokaliteter etableret adgang til avis- og 
tidsskriftlæsning på alle ugens hverdage. Lektiehjælp 
og aktiviteter for daginstitutioner i samarbejder med 
biblioteket afholdes fortsat i multihuset i Ulkebøl.

Netværk

Danmarks Biblioteksforening
Danmarks Biblioteksforening arbejder for at skabe 
de bedst mulige biblioteker for landets borgere. 
Foreningens stemme har vægt og bliver hørt, fordi 
størstedelen af landets kommuner er medlemmer. I 
2019 er 79 af landets 98 kommuner medlem af DB.  
DB har herudover ca. 300 personlige- og institu-
tionsmedlemmer. Sønderborg Kommune har været 
medlem siden 1970. Foreningen består af politikere 
og fagfolk.

Biblioteket Sønderborg har gennem mange år været 
repræsenteret i Danmarks Biblioteksforening. I den 
nuværende periode 2018 – 2021 er souschef- og vok-
senbiblioteksleder Hanne M. Sørensen medlem af 
repræsentantskabet. Hun  er desuden repræsenteret  
i Lærings- og digitaliseringsudvalget, Kulturudvalget 
Edvard Pedersens Biblioteksfond (Edvard P. prisen) 
samt BIL (Biblioteker Infrastruktur Lånesamarbejde). 
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Intelligent Materiale Styring (IMS) Styregruppen
I 2015 implementerede Biblioteket Sønderborg IMS. 
Systemet fungerer som et supplement til bibliotek-
ernes eksisterende bibliotekssystem. Med IMS er 
biblioteket i stand til præcist at identificere, hvor et 
enkelt eller flere materialer befinder sig. IMS er et 
it-baseret lagringssystem som kendes fra industrien 
og dagvare butikkerne. Systemet giver brugeren 
lettere adgang til bibliotekernes materialer og skaber 
nye muligheder i formidlingen af bibliotekets fysiske 
materialebestand.

Der er nedsat en udviklingsgrupper som årligt af-
holder 3 – 4 møder. På disse møder prioriteres nye 
udviklingsønsker, således funktionaliteter i systemet 
forbedres og dermed kan bidrage til en øget effe-
ktivitet i bibliotekernes arbejdsgange. Biblioteket 
deltager med 2 repræsentanter i gruppen som er 
systemadministrator Jens Tirsbæk Novrup og bib-
liotekar Margit Ellegaard. Biblioteket arbejder med 
to prioriterede ønsker, hvilket gælder nye logistik 
muligheder for udstillingsmodulet og overførsel af 
lokaliseringsoplysninger til DDB-CMS. Lokalisering-
soplysningerne understøtter projektet vedr. Digital 
Wayfinding.

Intelligent Materiale Styring (IMS) Styregruppen
I 2015 implementerede Biblioteket Sønderborg IMS. 
Systemet fungerer som et supplement til bibliotek-
ernes eksisterende bibliotekssystem. Med IMS er 
biblioteket i stand til præcist at identificere, hvor et 
enkelt eller flere materialer befinder sig. IMS er et 
it-baseret lagringssystem som kendes fra industrien 
og dagvare butikkerne. Systemet giver brugeren 
lettere adgang til bibliotekernes materialer og skaber 
nye muligheder i formidlingen af bibliotekets fysiske 
materialebestand. 

Der er nedsat en styregruppen som årligt afholde 1 – 
2 møder. Styregruppen tager stilling til de indkomne 
udviklingsønsker og prioriterer disse i forhold til 
det eksisterende økonomiske råderum. Biblioteket 
deltager med 1 repræsentant som er stadsbibli-
otekar Carsten Nicolaisen. Følgende biblioteker er 
repræsenteret: København Biblioteker, Århus Kom-
munes Biblioteker, Aalborg Bibliotekerne, Næstved 
Bibliotek og Borgerservice, Gladsaxe Bibliotekerne, 
Biblioteket Sønderborg. Biblioteker som er fremtidi-
ge deltagere: Vejle Bibliotekerne og Odense Biblio- 
teker og Borgerservice. 

8
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Logistik og teknik

Wayfinding
Biblioteket Sønderborg har på baggrund af en ud-
ført foranalyse søgt Danskernes Digitale Biblioteks 
(DDB’s) pulje for fælles brugergrænseflader om 
tilskud til projektrealisering for projektideen: Way-
finding i Biblioteket app’en. Biblioteket Sønderborg 
har fået tilsagn om tilskud til projektrealisering. På 
baggrund af en forudgående vurdering af ansøgnin-
gen i DDB-sekretariatet har Koordinationsgruppen 
for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i henhold til 
Finanslovens § 21.31.03.62 behandlet ansøgningen 
om tilskud til projektet på deres møde 18. september 
2019 med maksimalt 942.250 kr.

DDB´s Koordinationsgruppen vurderede, at projektet 
vil have stor værdi i forhold til at bidrage til reali- 
seringen af fokusområdet ’Kobling mellem bruger 
og indhold’ i visionen om Det sammenhængende 
bibliotek, da projektet med sin funktionalitetsud-
vikling vil skabe en tættere sammen hæng mellem 
bibliotekets digitale grænseflader og det fysiske 
biblioteks rum, og dermed gøre vejen mellem bruger 
og indhold kortere og enklere. Løsningen vil under-
støtte brugerens mulighed for i større grad at kunne 
navigere selvstændigt i det fysiske biblioteksrum, 
hvilket bl.a. vil være en stor fordel i forbindelse med 
de ubemandede timer på bibliotekerne. Biblioteket 
Sønderborg er projektejer og Århus Kommunes  
Biblioteker er projektleder.

Bibbox
I OS2 samarbejdet er der udviklet en klient til at 
håndtere udlån og aflevering samt håndtering af 
reserveringer i relation til bibliotekernes IT-system 
Cicero. Klienten er baseret på Ubuntu/Linux platform 
og udviklet af Århus Kommunes Biblioteker.

Der prøveinstalleres en udlån og afleveringsautomat 
primo januar 2020, således at funktionaliteten kan 
testes og ligeledes testes den generelle driftssikker-
hed. Testkørsel sker til og med juni måned. Inden 
den 1. juli tages stilling til, hvorvidt en konvertering til 
open source på primærfunktionerne som udlån- og 
afleveringsautomater skal ske, idet de nuværende 
service- og vedligeholdelses-kontrakter har et  
opsigelsesvarsel på 6 måneder.
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Lukkeprocedure
Der er behov for at revidere lukkeproceduren i de 
selvbetjente biblioteker efter hovedbiblioteket er 
flyttet til Multikulturhuset. Ændringer i lukkeproce- 
duren baserer sig på de sidste 2 års erfaringer i  
Multikulturhuset. Udfordringen er, at mange borgere 
ikke forlader Multikulturhuset i forhold til den 
annoncerede lukketid og overhører de forskellige 
lukkemeddelelser.

Det annonceres via stemmen i højtalerne: 15 min. før: 
biblioteket lukker om 15 minutter. 10 min. før: biblio- 
teket lukker om 10 minutter. 5 min. før: biblioteket 
lukker om 5 minutter: kl. 22.00 og kl.17.00: biblio- 
teket lukker: biblioteket lukker og alarmen bliver 
slået til. 5 min. efter: biblioteket lukker og alarmen 
bliver slået til Adgang til internet på borgerpc´erne 
lukker ned og det trådløse internet lukker autom-
atisk ned. Kampagnemodulet annoncerer på alle 
skærme i MKH, at ”Multikulthuset lukker nu”.

Mobile Pay
I 2019 indførtes Mobile Pay på alle selvbetjenings- 
automater, hjemmesiden og APP’en. Herudover blev 
muligheden for at betale kopi og print udvidet til at 
omfatte alle biblioteker. 

Der arbejdes fortsat på at udvide mulighederne for 
at betale med Mobile Pay på alle biblioteker for alle 
typer af betalinger. 

Kontantløs betaling af kopi og print 
Det undersøges fortsat om det er muligt at etablere 
betaling af print og kopi før der printes/kopieres

Løsningen skal etableres ved alle biblioteker og 
indgår som strategisk del af Selvbetjening 3.0. Øget 
betaling for print og kopi forventes at kunne kom-
pensere for merudgiften hertil.

Print fra brugerens egen pc, tablet eller mobiltelefon
Der er et generelt behov for at brugerne kan printe 
direkte fra egen pc, tablet eller mobiltelefon. Det 
undersøges, hvordan denne mulighed kan etableres.

Løsningen skal etableres ved alle biblioteker og ind- 
går som strategisk del af Selvbetjening 3.0. Herud- 
over er der i forbindelse med løsning tæt dialog med 
IT-afdelingen.
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Udlån af reserveringer
Mange lånere henter deres reserveringer uden at 
udlånsnotere materialerne. Der bruges en del tid på 
at eftersøge og efterlyse disse materialer. Ligeledes 
er der en del fjernlån (lån til andre biblioteker), som 
ikke returneres og biblioteket må herefter erstatte 
disse lån i forhold til andre biblioteker.

Der indføres en tydelig skiltning igen. Der arbejdes 
endvidere på andre initiativer, som fx opmærksom-
hedskampagne eller sms-beskeder til lånerne, at ma-
terialet ikke er udlånt via IMS eller bibliotekssystemet.  
Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe, som 
arbejder på forslag til forøget PR initiativer og endelig 
undersøges mulighederne for at etablere en teknisk 
digital mulighed for at sende meddelelse til lånerne 
om manglende udlånsnotering på materialer.

Biblioteksstatistik
I de sidste 3 år har indberetningen til den officielle 
biblioteksstatisk ikke været foretaget til Danmarks 
Statistik, idet bibliotekernes nye bibliotekssystem 
FBS ikke har været i stand til at indberette statistik 
fra bibliotekerne. Ligeledes er der indført en del nye 
standarder i relation til opgørelsesmetoderne. Der er 
fortsat en del udfordringer med samle statistikkerne, 
således disse kan give informationer til medarbej-
dere og ledelse om drift og generel benyttelse.

Der udarbejdes en samlet intern statiskopgørelse 
for fysiske og digitale medier, herunder opgørelse af 
besøgstal, arrangementer og antal publikum samt 
reserveringer. Der udarbejdes særskilt statistik for 
brugen af bibliotekets hjemmeside og app. Endelig 
udarbejdes der statistik træk på gebyrer og erstat-
ninger. Der er mulighed for at behandle kommunens 
egne rådata (uden CPR-numre), som er tilgængelig i 
FAKTOR. Det undersøges, hvordan data kan modtag-
es og videre forædles til dagligdags brug.

Nye biblioteksposer
Som erstatning for de eksisterende plasticposer, 
som udleveres gratis i lokalbibliotekerne nedsættes 
en arbejdsgruppe til at undersøge alternativer 
muligheder, således de bæredygtige krav fra de 17 
verdensmål kan opfyldes. Et alternativ løsningsforslag 
skal etableres, således bibliotekerne bidrager til at 
mindske brugen af plastic.

I samarbejde med Kunstskolen og Forfatter Akade-
miet udvikles et koncept med lokale kunstnere og 
forfattere som kan bidrage til illustrationer og tekst 
til en bærepose, som er udført i genbrugsmaterialer 
eller bæredygtig papirvare. Der skal være mulighed 
for at købe en genbrugstaske/bærepose eller 
mulighed for at have en genbrugstaske/bærepose  
til langtidslån fra biblioteket.
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KMD Opus – Vagtplan 
KMD Opus Vagtplan kan varetage opgaver i 
forbindelse med skemalægning, ressource tildeling 
og personaleoverblik samt automatisk indberetning 
af ferie og tillæg. Opus vagtplan vil kunne vises på 
medarbejderens egen pc og ligeledes via en app på 
mobiltelefon eller tablet.

Det forventes at implementering og udrulning kan 
ske første kvartal 2020. Der arbejdes aktuelt med 2 
datoer: 27.01.20 for medarbejdere ansat under OK 
for HK og FOA. 24.02.20 for medarbejdere ansat 
under OK for BF.

KMD Opus – Egen registrering 
Der er gennemført et pilotprojekt om ”medarbe-
jder-/egenregistrering” i den tidligere forvaltning, 
Økonomi, Teknik og Miljø. Pilotprojektet er fulgt op 
med en evaluering gennemført af Lønservice, som 
indeholder anbefalinger i forhold til den fortsatte 
implementering af ”egenregistrering” i Sønderborg 
Kommune. 

Baggrunden for at indføre personlig egen registrering 
i Sønderborg Kommunen er ønsket om at minimere 
risikoen for fejl og ønsket om at minimere antallet 
af administrative opgaver i forbindelse med indbe-
retning til lønsystemet KMD Opus.
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Budget 2020

Budget 2020

Materialer Voksne  3.060.000 
Lydavis (inkl. blæksprutterne)  80.000 
Materialer Børn  905.000 
Personale Løn  24.200.000 
Personale uddannelse  125.000 
Personale aktiviteter  150.000 
Personale kørsel  35.000 
Arrangementer voksne  300.000 
EXPO  75.000 
Forfatterskole vo  100.000 
Arrangementer børn  350.000 
Kontorhold  40.000 
Telefon  20.000 
Møder repræsentation  40.000 
Porto  40.000 
PR og markedsføring  170.000 
Kopi administration  5.000 
Medlemskaber  120.000 
Kørselsordning  30.000 
Kopi publikum  -110.000 
Inventar  80.000 
Biler  120.000 
Bil med lift  100.000 
Digitale ressourcer  2.000.000 
EDB Daglig  2.541.000 
Digitale inst. 538.000 
DUT  531.000 
Bygninger  100.000 
Indtægter - gebyrer -200.000 
Indtægter statsinst. -72.000 
Indtægter erstatninger -80.000 
Gebyr og erstat ind MP auto -153.400 
Udgifter erstatninger 35.000 
Skolerne/børn og udd -500.000 
Projekter / indtægter /ydelser -445.000 
Merforbrug 2019  12.000 
I alt  34.341.600 
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Masterplan 2020-2022

A. Inspiration, oplevelse og personlig udfoldelse

Handleplan for det analoge område

Materialer
Bibliotekernes hovedaktivitet er fortsat udlån af analoge materialer. 
Anskaffelser af bibliote kets materialer sker efter Lov om biblioteks-
virksomhed, hvor det er kvalitet, aktualitet og alsidighed, som er 
bibliotekernes nøglebegreber.

Handling 1A; Der er ligestilling af medieformaterne. Der 
justeres derfor løbende på balancen mellem anskaffelser af 
trykte medier som analoge enheder i forhold til de digitale 
medieformater.

Arrangementer
Der afholdes arrangementer ved alle kommunens biblioteker. Ved 
lokalbibliotekerne er det ofte i samarbejde med lokale aktører. For-
midling af bibliotekernes arrangementer for både børn og voksne 
bliver publiceret i fysisk form. Ligeledes publiceres infomateriale 
om åbningstider, låneregler og brugen af selvbetjente biblioteker i 
fysisk form.

Børnebibliotekets arrangementer koncentrerer sig om formidling 
af den gode historie. Dette sker i kraft af at især professionelt bør-
neteater vægtes højt. Der skal bibringes stof til samtale og ad gang 
til fælles oplevelser ved både hovedbiblioteket og især ved lokal-
bibliotekerne, som i højere grad kan rumme en meget koncentreret 
atmosfære.

Handling 2A; Bibliotekernes formidlingsaktiviteter er grund-
laget for det brede udbud af bibliotekernes arrangementer. 
Netværksarrangementerne supplerer og skal samle, forene 
og inspirere borgere med fælles interesser og behov for 
at gøre noget i fællesskab. Der sker en ligelige fordeling af 
antallet af arrangementer i lokalbibliotekerne og i forhold 
til hovedbiblioteket.

Betjening
Den personlige betjening af borgerne i biblioteksrummet er en 
kerneopgave, der er differentieret af forskellige fagligheder og 
forskellige serviceniveauer, Den bibliotekariske betjening er ken-
detegnet ved at have de formidlingsmæssige opgaver i fokus. Den 
informations mæssige betjening koncentrerer sig om de offentlige 
digitale løsninger og generel hjælp til diverse serviceydelser i biblio-
teket. I alle biblioteker er der mulighed for personlig betjening.

Handling 3A; Bibliotekerne prioriterer, at det fysiske møde 
mellem borgerne er en væsentlig faktor i mødet med bib-
lioteket og i udviklingen af demokratiet. Dette sker ved at 
den personlige betjening er en kerneopgave i bibliotekerne, 
hvor mødet med borgerne og bibliotekets formidling finder 
sted for både børn og voksne.

9



46

Selvbetjening
Den personlige betjening suppleres med muligheden for at få 
adgang til bibliotekerne i den selvbetjente tid. Den person lige bet-
jening er tilstede i de tidsrum, hvor biblioteket benyt tes mest. Den 
selvbetjente åbningstid dækker ydertimerne om morgenen  
og sen aften.

Handling 4A; De selvbetjente biblioteker skal være et 
attraktivt og populært tilbud, hvor det fortsat også er muligt 
at få en personlig betjening. Nye interaktive selvbetjenings 
løsninger fx interaktiv wayfinding skal supplere og udvikles, 
så de kan understøtte borgernes mange forskellige henven-
delser i den selvbetjente tid. i bibliotekerne, hvor mødet 
med borgerne og bibliotekets formidling finder sted for 
både børn og voksne.

Udstillinger
Borgeren skal møde oplevelser og inspiration ved løbende og 
aktuelle udstillinger ved alle biblioteker. Kadencen for skiftende 
udstillinger er månedlige ved lokalbibliotekerne, mens Expo 
lounge i Multikulturhuset har en længere udstillingsperiode på 
op til tre måneder. Udstillingerne understøtter de generelle for-
midlingsinitiativer med vægt på både de tematiske og visuelle kval-
iteter. Især lokalbibliotekerne er vigtige udstillingsrum i forbindelse 
med skoler og daginstitutioners temaarbejder, hvor disse kombi-
neres med bibliotekernes materialer.

Handling 5A; De forskellige udstillingstemaer i hoved- og 
lokalbibliotekerne skal understøtte og supplere den per-
sonlige betjening. 
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Digitale materialer
Biblioteksloven ligestiller som tidligere nævnt de fysiske og digitale 
medier. Anskaffelse af biblio tekets digitale materialer sker også 
efter Lov om biblioteks virksomhed. Alle borgere som er registreret 
som lånere ved bibliotekerne kan få adgang til de digitale medier, 
hvor låne tiden følger de fysiske materialers retningslinjer. Adgang til 
e-bøger formidles via forskellige portaler i et nationalt samarbejde i 
regi af foreningen eReolen og eReolen Global. Biblioteket produc-
erer i mindre omfang egne podcasts. Biblioteket endvidere produ- 
cerer en lydavis i samarbejde med frivillig hedsgruppen i Nordborg.

Handling 6A; Bibliotekerne fastholder prioriteringen af fri og 
lige adgang til de digitale materialer, herunder samarbejdet 
med kommunens folkeskoler om et aktuelt og relevant 
tilbud for fritidslæsningen med både e- og lydbøger til 
kommunens folkeskole elever. Der er derfor ingen begræn-
sninger i adgangen til digitale materiale for den enkelte 
borger eller skoleelev i kommunen.

Den digitale betjening
Bibliotekets hjemmeside er indgangen til bibliotekets digitale 
tilbud og ressourcer samt til bestilling og reservering af alle typer 
af materialer. Appen Biblioteket supplerer i høj grad bibliotekets 
hjemmeside. Begge platfor me kører parallelt med de samme 
grundfunktioner og vis ninger. Biblioteket Sønderborg deltager i  
den nationale spørgetjeneste Biblioteksvagten.dk, hvilket giver 
borgerne mulighed for også at stille spørgsmål, chatte eller rekvi- 
rere kildemateriale. Biblioteksvagten er en internetportal som stiller 
bibliotekarisk hjælp og vejledning til rådighed fra 8.00 - 22.00.

Handling 7A; Appen Biblioteket vil fremover være den 
primære hovedindgang til den digitale betjening i 
forbindelse med de biblioteksmæssige og tekniske trans- 
aktioner. Bibliotekets hjemmeside bliver den under- 
støttende og sekundære indgang, som varetager den  
generelle biblioteksfaglige digitale formidling.

 

Digital eksponering
Via skærme i hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne præsenteres 
den digitale formidling. Præsentationer redigeres af bibliotekets 
medarbejdere og tager udgangspunkt i aktuelle emner og arrange-
menter. Alssundmodellen i Multikultur huset præsenterer et univers 
baseret på forskellige histori ske epoker i kommunens historie. Tids- 
linjen afsluttes med Sønderborgs Kommuneplan, som rækker ind i 
fremtiden. I Multikulturhusets sal – og i Indsigten er der mulighed 
for digitalt at streame større begivenheder.

Handling 8A; Bibliotekernes digitale formidlingsmæssige 
aktiviteter prioriteres både ved hoved og lokalbibliotekerne 
med særligt henblik på den selvbetjente åbningstid.  
Sønderborg Kommuneplan præsenteres visuelt og over-
skueligt i en special digital visning på Alssund-modellen i 
Multikulturhuset.

A. Inspiration, oplevelse og personlig udfoldelse

Handleplan for det digitale område
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Læring
Bibliotekernes decentrale struktur sikrer, at alle borgere har adgang 
og mulighed for også at kunne tilegne sig personlige kompetencer. 
Bibliotekernes folkeoplysende rolle som åbne institutioner tilbyder 
lokalt alle borgere adgang til at under støtte og udvikle de person-
lige kompetencer, der er et løbende behov for i et demokratisk 
samfund. Biblioteket medvirker og hjælper med at sikre at kommu-
nes politikker, strategier og målsætninger implementeres, således at 
borgerne får mulighed for at deltage og opnå kend skab til dette via 
læring, vejledning og borgerservice.

Handling 1B; Læringsrummet udfoldes og etableres  
ved at fastholde bibliotekernes decentrale struktur og 
folkeoplysende rolle. Den bibliotekariske og informations-
mæssige formidling tematiserer forskellige emner i relation 
til kommunes politikker, strategier og målsætning i årlige 
indsatsområder.

Dannelse
Dannelse handler om at ændre de måder, som borgerne forholder 
sig til verden på, og det gøres igennem erfaringer. Biblioteket plac-
erer sig her som et sted for dannelse, hvor udgangspunktet  
og hovedvægten er formidling af litteraturen.

Handling 2B; I bibliotekernes børne- og voksenafdelinger er 
der et præcist fokus på formidlingen af litteratur. Målet er at 
skabe liv og lyst omkring læsning, hvilket er en af bibli-
otekets kerneopgaver set i et dannelsesaspekt.

FN’ s 17 verdensmålene
Biblioteket har en demokratisk opgave i at arbejde med verdens-
målene og i relation til borgerne. Biblioteket etablerer bæredyg-
tighed som rammesætning i de flest mulige forhold i biblioteket. 
Der er særlig fokus på mål 4: at sikre lige adgang til kvalitetsuddan-
nelse og mulighed for livslang læring, hvor bibliotekerne har en 
rolle i livslang læring for alle. Mål 11: at skabe bæredygtige byer og 
lokal samfund, hvor mødesteder i byer og lokalsamfund er meget 
væsentlige, her har bibliotekerne en lang tradition for at være et 
mødested for alle, og i alle lokal- og nærområder.

 

Handling 3B; Biblioteket arbejder med bæredygtighed i 
forskellige formater og i forhold til de 17 verdensmål. Bibli-
oteket er i sin grundsubstans udtryk for en delekultur, som 
fortsat skal udfolde sig institutionelt og samfundsmæssigt i 
forlængelse af 17 forskellige verdensmål.

Digital bæredygtighed
Biblioteket medvirker til at ram mesætte en digital bæredygtighed, 
der handler om at skabe langsigtet digitalisering med afsæt i 
mennesker, samfund og sociale strukturer. Open source systemer 
medvirker til, at alle kan drage fordel af, at alle kan bidrage med 
kollektiv programudvikling og featu res i nye digitale fællesskaber. 
Denne prioritering af open source systemer vil bidrage til FN’s 
verdensmål og støtte digitale infrastrukturer med robust og åben 
informati onsteknologi. Disse open source systemer hviler på det 
bæredygtige princip om, at koden ligger frit tilgængelig, og netop 
dette er med til, at systemerne bliver bedre og bedre, og udvikles 
præcis til de, som skal bruge systemerne.

Handling 4B; Biblioteket skal i samarbejde med kommun-
ens IT-afdeling søge nye bæredygtige løsninger via open 
source løsninger.

B. Læring, dannelse og bæredygtighed 

Handleplan for det analoge område
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Digital læring
Biblioteket skal understøtte og medvirke til at sikre, at bor gerne 
gennem vejledning og læring har mulighed for at til egne sig digitale 
kompetencer i relation til offentlige digitale løsninger. Dette kan 
bl.a. ske i samarbejde med frivillige or ganisationer og med udgangs- 
punkt i kommunens forskellige politikker og strategier indenfor 
det digitale område. Biblio teket skal endvidere udvikle og arbejde 
for bibliotekernes rolle som uafhængige public service institution-
er, hvor især kildekritik i informationsformidlingen i den digitale 
dimen sion medvirker til at skærper borgernes kritiske sans og i 
vurderingen af fakenews og den stigende googleficering.

Handling 5B; Biblioteket formidler de nationale læringspro-
grammer i relation til offentlige digitale løsninger. Partner-
skaber med andre lokale aktører og frivillige foreninger fx 
de folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner 
indgår i målsætningen om at give borgerne indsigt og 
forståelse af nye teknologier.

Digital dannelse
Digital dannelse opfattes i bibliotekets kontekst som en 
delmængde af den almene dannelse. Det betyder, at begrebet  
digital dannelse grundlæggende handler om, at kunne begå sig 
socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.

Handling 6B; Bibliotekerne skal understøtte børn, unge og 
voksnes tilegnelse af digitale kompetencer på hver deres 
vidensniveau, således at de forskellige grupper af borgere 
bliver i stand til at udøve en reflekteret digital adfærd. Dette 
sker i konkrete samarbejder med de lokale uddannelsesin-
stitutioner.

B. Læring, dannelse og bæredygtighed 

Handleplan for det digitale område
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Læsning
Den danske læsekultur er udfordret. Undersøgelser peger på, at 
børn læser mindre. 

Læsning er vigtig, fordi den styrker den personlige identitetsdan-
nelse. Stimulerer den kritiske sans. Skærper evnen til at fokusere, 
fordybe sig og tilegne sig viden. Udover selvfølgelig at træne den 
basale evne til at læse og skrive, som er vigtig for ens sociale liv, 
skolegang, uddannelsesmuligheder og demokratiske deltagelse. 

Læsning er også vigtig, fordi vi danner egne billeder, der får os til at 
se verden gennem andres øjne og dermed giver både oplevelser, 
erkendelse og viden om forhold, vi ikke selv kan erfare. Læsning er 
en kerneopgave for bibliotekerne. Bibliotekernes fokus er læselyst, 
og hvordan den bedst fremmes med henblik på at skabe motivere-
de og kompetente læsere.

Handling 1C; Børn og unge skal læse mere og bibliotekerne 
udvikler og understøtte læselyst og læseinspiration samt 
tilbyde fællesskaber omkring læsning. Der arbejdes med at 
konsolidere og udbygge denne indsats, det sker fortsat i et 
formaliseret og aktivt samarbejde med dagtilbud, skolene, 
PLC, VidensBy Sønderborg. På baggrund af Sønderborgs 
status som Unesco Learning City udfoldes der aktiviteter i 
alle af kommunens biblioteker.

C. Læsning og sprog for børn og unge

Handleplan for det analoge område
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Digital læsning
Den digitale læsning udvikler sig i takt med, at producen terne 
udvikler de digitale muligheder. Gennem de senere år har bibli-
otekerne især i forbindelse med børnelitte raturen set eksempler 
på eksperimenter med multimodalite ten, der giver den digitale 
læsning nye muligheder.

Handling 2C; Bibliotekerne og PLC fortsætter samarbej- 
det om adgang til e-bøger og lydbøger. Der er fokus på at 
flette og formidle de digitale og analoge læseoplevel- 
ser, så der tilbydes muligheder for læsning for alle uanset 
præferencer.

Digital sprogdimension
Digitale muligheder for at skabe nye læsere. Bibliotekernes  
Sprogspor sprogsporet.dk samarbejdes der nationalt om at give  
de bedste forudsætninger for børn, familier og fagprofessionelle  
for at videreudvikle sproget.

 
Handling 3C; Indsatsen for de 0-7 årige samles for alle mål-
grupper i det nationale samarbejde Bibliotekernes Sprog-
spor sprogsporet.dk, hvor Biblioteket Sønderborg bidrager 
til indholdsdelen. Bibliotekets sociale medier udvikles 
løbende i forhold til denne indsats, og i forhold til forældre, 
børn og unge.

C. Læsning og sprog for børn og unge

Handleplan for det digitale område
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A1: Materialer
Anskaffelser af materialer i perioden vil fordele sig i forhold-
et 40/60, således de digitale materiale tegner sig for 40% og 
de analoge materialer tegner sig for 60%. Særligt gælder det at 
lydbøger i perioden konverteres til digitale/analoge materialer i 
forholdet 20/80%

A2: Arrangementer
Der oppebæres fortsat en ligelig fordeling af arrangementer mellem 
hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne og mellem børn og voksen 
arrangementer. Biblioteket Augustenborg prioriteres med profes-
sionelt børneteater, såfremt en udflytning finder sted til selvstæn-
dige bygninger. Ligeledes vil de nye bygningsmæssige rammer i 
Gråsten kunne rumme nye muligheder for arrangementsvirksom-
heden.

A3: Betjening
Niveauet for den personlige betjening fastholdes ved alle biblio- 
teker og en særlig indsats i forhold nye åbningstider i Augustenborg  
prioriteres.

A4: Selvbetjening
Nuværende serviceniveau for adgangen til selvbetjente biblioteker 
fastholdes, og ønskes udvidet med selvbetjent bibliotek i  
Augustenborg.

A5: Udstillinger
Der er minimum 50 udstillinger årligt på hovedbiblioteket og mini-
mum 25 årlige udstillinger på lokalbibliotekerne, som eksponeres i 
større og mindre formater.

A6: Digitale materialer
Nuværende serviceniveau om ubegrænset adgang til digitale mate-
rialer fastholdes.

A7: Den digital betjening
Den digitale betjening suppleres med en nye wayfindings mulighed 
i appen biblioteket, projektet er eksternt finansieret af DDB for ca. 
1 mio.

A8: Digital eksponering
Der arbejdes på at eksterne aktører kan eksponere arrangementer 
og events på bibliotekets digitale skærme.

A. Inspiration, oplevelse og personlig udfoldelse

Handleplan 
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B1: Læring
Der etableres læringsplatforme i alle lokalbiblioteker for de 17 
verdensmål, således biblioteket kan formidle viden og læring i  
kraft af særlige læringsstationer i biblioteksrummene.

B2: Dannelse
Der etableres et formaliseret samarbejde med sprogsporet.dk  
og litteratursiden.dk med udgangspunkt i dannelsesbegrebet i 
formidlingen af litteratur for både børn og voksne

B3: FN´s 17 verdensmål
Kurset ’Fra verdensmål til hverdagsmål’ udbydes til alle medar- 
bejdere. Der vil efterfølgende afholdes en 2 timers workshop for 
hele personalet med Julie Juel Andersen fra Unesco Learning City.  
Kurset gentages hvert år i hele perioden.

B4: Digital bæredygtighed
OS2 samarbejdet udbygges og forstærkes i samarbejde med IT- 
afdelingen. Administrationsmodul hjemtages og driftes i samar- 
bejde med IT-afdelingen. Ligeledes udrulles Bibboks løsning i  
selvbetjeningsløsningerne for udlån og aflevering.

B5: Digital læring
Nationale læringsprogrammer om fx ny eboks, Nemid lanceres ved  
hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne. Ældresagen kontaktes for  
samarbejde i lighed med de folkeoplysende foreninger.

B6: Digital dannelse
Samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelserne videreføres om 
emnet digital dannelse. Arbejdsgruppen aftaler, hvilke aktiviteter 
der kan koordineres og i forhold til eksisterende undervisnings- 
planer.

B. Læring, dannelse og bæredygtighed

Handleplan 
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C1: Læsning
Biblioteket deltager i den nationale læseindsats, som er forankret i 
Kulturministeriet. Midlerne i puljen er målrettet børn i 0. til 3. klasse  
og skal skabe lokale samarbejder mellem biblioteker og fritids- 
ordninger. Bibliotekerne har en nøgleposition, idet lokalområderne 
er udgangspunkterne for indsatsen.

C2: Digital læsning
Samarbejdet mellem skolerne og bibliotekerne om adgangen  
til e-bøger og lydbøger fastholdes og udbygges med sommer- 
kampagne for digital læsning i sommerferieperioden.

C3: Digital sprogdimension
2 medarbejdere indgår i det nationale samarbejde om sprogsporet.
dk for de 0 – 7 årige med 6 ugentlige timer, således bibliotekets 
bidrager til at udvikle formidlingsindsatsen og indholdsdelen.

C. Læsning og sprog for børn og unge

Handleplan 
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