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professionelle forfattere både forår, sommer og efterår. Formålet med tiltaget er at skabe et kontin-
uerligt skrivetilbud for børn i netop denne aldersgruppe, hvor målet er dels at motivere, understøtte  
og udvikle de unges skrivelyst og kreative talent, dels at skabe rammerne for, at de unge kan indgå i 
et socialt fællesskab med ligesindede. Ved at fordele skriveaktiviteten ud over hele året skabes der 
ligeledes grobund for, at de unge støttes i og motiveres til at søge videre på bibliotekets talentforløb 
for unge mellem 16 og 25 år, ”Forfatterakademiet”. 

Skrivetiltag til unge – Forfatterakademiet

Forfatterakademiet er et kreativt talentforløb, hvor unge forfatterspirer mellem 15 og 25 år kan ud-
vikle deres skrivetalent i et fællesskab med andre, der også gerne vil inspireres og udfordres. Forløbet 
finder sted fra september til april med undervisning, forfatterforedrag, ekskursioner og gæste- 
undervisere. Den ugentlige undervisning er tilrettelagt på en sådan måde, at der både er plads til  
eksperimenter og fokus, til udfordringer og skrivetid, og til inspiration og individuel vejledning. 
Forløbet afsluttes med en trykt antologi med bidrag fra Forfatterakademiets deltagere. Antologien 
illustreres af elever fra Sønderjyllands Kunstskole. I 2022-2024 samarbejder Forfatterakademiet 
med Sønderjyllands Kunstskoles og Sønderborg Musikskoles talenthold om et projekt, hvor de unge  
kunstnere sammen skaber nye værker.

Skrivetiltag til voksne

På tværs af målgrupper og ambitionsniveau videreudvikles bibliotekets aktiviteter for de brugere, 
der selv skriver litteratur, således at der er relevante tilbud for alle til enhver tid, også bibliotekets 
nuværende yngste forfatterspirer kan udvikle deres skrivetalent gennem hele livet. For børn er 
der dags- og ferieworkshops, og fra 16 års alderen kan der søges optagelse på det 1-årige forløb på  
Forfatterakademiet. For de voksne forfattere udvikles fremadrettet hvert år et kortere forløb, hvor 
deltagerne får håndgribelige redskaber, sparring, viden og netværk inden for et konkret emne. I 
2023 er emnet research til historiske fagbøger og romaner, hvor to lokale forfattere holder oplæg og  
sparrer med deltagerne. 
For at understøtte den gode tilslutning til den årlige bogmesse undersøger vi om der er ønske om og 
behov for et netværksmøde for lokale udgivere og udgivne forfattere i efteråret.

Om Mindretal og Medborgerskab 

Biblioteket Sønderborg og Forfattergruppen Alssund vil gennemføre et bogprojekt, hvor de kulturelle 
markører undersøges med fokus på de tyske tilflyttere, der strømmer til Sønderjylland fra Tyskland. 
Projektet vil gennem litterær og videnskabelig tilgang afsøge den måde de tilflyttende tyskere, som 
kommer til Danmark (Sønderjylland) i stigende antal netop nu, tænker om at potentielt skifte deres 
nationale identitet ud med en dansk. Alt fra dobbelt tilhørsforhold til ren fordanskning på den ene 
side og lejrtænkning, mindretals ghettoisering og returnering til Tyskland hører med i den variation af 
tyskeres videre liv eller opgivelse af samme i et for dem nyt/fremmed land med en anderledes kultur, 
administration, sprog osv. Det er Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, 
som søges i 2023.

Formidlingsaktiviteter 

Brugerinddragelse i børnebiblioteket: ”Det starter med børnene” 

Biblioteket Sønderborg indgår i det landsdækkende udviklingsprojekt ”Det starter med børnene”, 
som løber frem til 2024. Her er målet at arbejde metodisk og systematisk med børneinddragelse 
i forhold til bibliotekets fortsatte udvikling. Som led heri iværksætter Biblioteket Sønderborg van-
dreudstillingen ”Drømmebiblioteket”, som skal besøge syv biblioteker, der udgøres af hovedbiblio- 
teket og de seks lokalbiblioteker. 

Udstillingen er interaktiv, således at besøgende børn kan kravle op i den store lyserøde himmelseng 
og drømme sig til alle de ting og tiltag, som de ønsker, at DERES bibliotek skal rumme. Ved at skrive, 
tegne eller indtale deres ønsker, bliver børnene inviteret med ind i den idéfase, som bibliotekarerne 
ellers hidtil selv har varetaget. 

Formålet med udstillingen er:  
-   at skabe en fysisk installation, som vækker børnenes nysgerrighed og lyst til at interagere med 

biblioteksrummet
-   give børnene en stemme i forhold til den videre udvikling af både det fysiske rum og bibliotekets 

arrangementsaktivitet og 
-   at skabe fundament for et videre arbejde med aktiv børneinddragelse på Biblioteket Sønderborg.  

Relancering af ”Det sker for ungdomsuddannelserne” (Et samarbejde med SDU)

Publikationen ”Det sker for ungdomsuddannelserne 2022 – 2023” udkom fysisk og digitalt i efteråret 
2022. Heri tilbydes fire forskellige tilbud: Introduktion til biblioteket, Introduktion til opgaven i samar-
bejde med Syddansk Universitet, YA Booktalk og Fælleslæsning & fællesskab. Bortset fra førstnævnte, 
kan underviserne selv bestemme, hvor tilbuddene afholdes: I Multikulturhuset, hos SDU eller på de 
forskellige uddannelsessteder.

Sprogdepoter fra Det Kongelige Bibliotek

Fire gange årligt udskiftes diverse sprogdepoter fra Det Kongelige Bibliotek på hovedbiblioteket. I 
løbet af året forsøges med lignende depoter i lokalbibliotekerne. I samarbejde med lokale aktører 
afklares, hvilke sprog, der er aktuelle i de lokale samfund, hvorefter depoterne stilles til rådighed. Der 
udarbejdes en opfølgende formidlingsstrategi.

Skrivetiltag til børn

Biblioteket Sønderborg har en ambition om at understøtte børn og unges skrivelyst samt medvirke 
til at udvikle deres kreative talent. Som led heri har biblioteket gennem en årrække udbudt en årlig 
forfatterskole den sidste uge i skolernes sommerferie. Her har professionelle forfattere undervist 
unge mellem 11 og 16 år i skrivekunst hver dag i en uge. Som noget nyt fordeler biblioteket i 2023 
skriveundervisningen ud over hele året, således at der tilbydes kvalificeret skriveundervisning fra 
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Under åben himmel – publikation baseret på ruter og kulturelle oplevelser 

Publikationen indeholder optegnelser af de ruter deltagerne til Under åben himmel har gået i 2021 
og 2022. Ruterne suppleres med naturfotografier og digte, anbefalinger og tekster, der har været  
anvendt i kulturformidlingen på turene. Publikationen udgives af Biblioteket Sønderborg og kommer 
til salg i løbet af foråret/sommeren 2023.

Forældre læser

Med tiltaget ”Forældre læser – fælleslæsning som fødselsforberedelse” placerer biblioteket sig i 
krydsfeltet mellem kultur og sundhed og iværksætter et aktivt netværkssamarbejde med regionens 
jordemødre og Jordemodervidenskab på SDU. Formålet med tiltaget er at tilbyde gravide kvinder 
og deres partnere en anderledes form for fødselsforberedelse, hvor fokus i høj grad er på den en-
kelte deltagers psykiske trivsel og mentale forberedelsesproces. Målet med tiltaget er at knytte et  
tæt samarbejde til den igangværende jordemoderpraksis både i Sønderborg Kommune og på  
Sygehus Sønderjylland ved på sigt at tilbyde fælleslæsningen som en del af den etablerede fød-
selsforberedelse. Ligeledes er målet at skabe grobund for og empiri til videre forskning inden for  
området, eksempelvis med fokus på fælleslæsningens betydning for de kommende forældres  
mentale trivsel og evt. forebyggelse af efterfødselsreaktioner. Det er Udviklingspuljen for folkebiblio- 
teker og pædagogiske læringscentre, som søges i 2023.

Temadag den 11. november 

I lighed med temadagen “Bæredygtig jul” i 2022, afholdes der 11. november 2023 en lignende temadag.
Det overordnede formål med dagen er at have fokus på de ikke-kommercielle og bæredygtige 
muligheder der er i hverdagen og ved festlige lejligheder fx jul. Gennem dagen vil der være diverse 
workshops, Repair Cafe, højtlæsning, fællesang mv. Planlægning og afvikling af temadagen går på 
tværs af organisationen.

Filosofisk salon 

Arrangementet har i den forgangne sæson (debutsæsonen) været udsolgt hver eneste gang.  
Konceptet går ud på at dykke ned i noget af det, der er så uaktuelt, at det bliver evigt aktuelt. Ved 
hver salon dykker deltagerne sammen med en bibliotekar ned i et tekststykke, fra et filosofisk  
kildeværk (altså ingen tolkninger eller opsummeringer). Man læser et udsnit i fællesskab efter en kort 
introduktion, og derefter diskuteres emnerne og værket i plenum.. Som ved andre former for guidet 
fælleslæsninger skal brugerne ikke have læst noget i forvejen, og deltagerne behøver ikke komme til 
hvert arrangement for at følge med. At arrangementer foregår regelmæssigt på en fast dag i måneden 
har i stedet til formål at øge bevidstheden om arrangementsrækken og gøre det lettere at deltage. 
Formålet er at åbne en tekst op, skabe interesse for ældre værker, der er evigt aktuelle fra bibliotekets 
samling, og skabe og styrke et kultur- og debatfællesskab.

Kulturelle arrangementer

Nye koncepter og formater

I løbet af foråret udvikles der nye koncepter og formater for børn, unge og voksne.
For børnenes vedkommende drejer det sig bl.a. om naturdannelse, hvor naturen spiller en vigtig rolle 
i forhold til fordybelse og refleksion. Inddragelsesværktøjer fra “Det starter med børnene” vil blive 
brugt i denne forbindelse. For den voksne målgruppe, kunne nye formater handle om ud af huset- 
arrangementer.
Der var stor succes i 00’erne med “Biblioteket Rykker Ud”, hvor der bl.a. var samarbejde med lokale 
spisesteder, som tilbød en aften med foredrag og mad. Ved disse arrangementer nåede biblioteket 
andre målgrupper end de gængse biblioteksbenyttere. Nye koncepter for unge planlægges i løbet af 
foråret og har en klar sammenhæng med nedenstående tiltag.

“Det starter med børnene”: En kampagne med brugerinddragelse

Formålet med kampagnen er at sætte børnene fri af de gængse bibliotekslogikker og afgive kon-
trollen ved at skabe reel børneinddragelse og medbestemmelse. Litteraturformidlingen skal være 
på børnenes præmisser og ske i samskabelse mellem børnebibliotekarerne og børnene. I løbet 
af året afprøves metoden ved diverse workshops og hands-on-arrangementer, hvor inddragelses- 
værktøjerne afprøves.

Sønderborg Debatforum

I løbet af foråret etableres en styregruppe med repræsentanter for oplysningsforbundene og  
bibliotekets personale. Styregruppen planlægger en række fælles debatskabende arrangementer, der 
afvikles i løbet af efteråret. Samarbejdet forventes at fortsætte i de kommende år.

Bibliotekarbårne arrangementer

Der er behov for at sætte materialesamlingen i spil på nytænkende og forskelligartede måder til alle 
alderssegmenter. Dette gælder også de eksisterende materialesamlinger, som der ikke nødvendigvis 
udvides yderligere, men som stadig har værdi og relevant indhold. I de forgangne sæsoner har der 
været forskellige tiltag, der har vist sig at have stor effekt og succes blandt brugerne. 

Vin og vinyl

To bibliotekarer byder indenfor til aftener, hvor man nyder et enkelt glas, imens der spilles vinyl- 
plader fra samlingen. Hver aften er under en tematisk overskrift, og både bibliotekarer og de  
besøgende deler anekdoter, viden og passion om den pågældende musik i en afslappende og ufor-
mel stemning. Dette koncept udfoldes yderligere i de kommende sæsoner med artist talks v/lokale 
musikere og lignende. Arrangementet har allerede været udsolgt op til flere gange i sin første sæson.
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Young Adult

Young Adult – Sociale medier

Som en digital forlængelse af det nye Young Adult-område på niveau 2 på hovedbiblioteket, arbej- 
des der i de kommende sæsoner med nye sociale medier. Disse har til formål at rette henvendelse 
direkte til YA-segmentet, som består af en stor mængde potentielle biblioteksbrugere. For at kunne 
nå ud til disse brugere må medarbejderne uddannes bedre i trends, tendenser og segmentets adfærd 
på udvalgte sociale medier. 
Målet er at synliggøre biblioteksrummet, de digitale ressourcer, de målrettede arrangementer, samt 
den voksende YA-materiale samling på dansk og engelsk lige præcis der, hvor YA-segmentet bevæger 
sig digitalt. Der skeles primært til de sociale medier.

Young Adult-indsatser i lokalbibliotekerne

Young Adult-området i Multikulturhuset er blevet taget godt imod af målgruppen. På baggrund af 
disse erfaringer er det intentionen, at der indrettes lignende områder i de lokalbiblioteker, hvor det 
er muligt. De materialer, der er til rådighed de forskellige steder, er opstillet som IMS-udstillinger.

Social Club 

Det nyetablerede Young Adult-område i Multikulturhuset Sønderborg skal danne ramme for nye  
arrangementskoncepter til målgruppen 14-25 år. Med fokus på samvær, fællesskab og litteratur, 
lancerer gruppen for ungearrangementer i foråret 2023 en ny type arrangement under navnet “Social 
Club”. Med YA-litteraturen som kulisse, skal kommunens unge borgere mødes i et uforpligtende og 
imødekommende rum, og gennem kreative workshops interagere med litteraturen på nye og ander-
ledes måder. 

Young Adult arrangementer og aktiviteter 
– brugerinddragelse og ambassadør-dannelse (professionelt forløb)

Inspireret af “Det starter med børnene” – og med erfaringer herfra – startes et lignende forløb op for 
de 13-25 årige. Intentionen er, at de udvalgte unge skal gennemgå en form for professionelt forløb, der 
gør dem til ægte ambassadører. På sigt skal de unge ambassadører indgå i planlægning og afvikling af 
arrangementer for målgruppen (som frivillige) samt i andre aktiviteter.

Repair Café Sønderborg

Biblioteket har bistået med opstartshjælp og organisatorisk støtte til Repair Caféen siden starten af 
januar 2022. I sidste halvdel af 2002 har der været en stigende interesse fra borgernes side for kon-
ceptet. Repair caféerne i Danmark er selvstyrende foreninger, og alle indgår i paraplyorganisationen  
Repair Café Danmark. Formålet med Repair Cafeén i Sønderborg falder godt i tråd med kommu- 
nens og bibliotekets fokus på verdensmålene, bæredygtighed, genbrug og empowerment. Netop 
brugernes involvering giver ejerskab og viden, når de selv er med til at reparere medbragte ting. 
Der arbejdes fortsat på månedlige arrangementer i det kommende år, og på at etablere et udvidet  
samarbejde med Sønderborg Husflidsforening, når denne flytter til nye lokaler på Reimerskolen i 
løbet af 2023.

Hacks on the Harbour 2023 

På baggrund af Borderhack-projektet i 2020 var biblioteket i 2022 for første gang vært for den 
grænse-overskridende teknologi- og hackerfestival Hacks on The Harbour. Dette skete i tæt samar-
bejde med den tyske hackerspace og makerplaceforening Chaostreff Flensburg. Der kom gæster 
fra både Sydtyskland og København til festivalen, hvilket understreger konceptets potentiale.  
Biblioteket er derfor atter vært i 2023, for således at give sidste års succes en opfølgning. Denne gang 
bliver festivalen udvidet til en hel weekend den 8. - 9. september. Det bliver på den måde muligt at 
nå længere ud og engagere endnu flere internationale deltagere. Et samarbejde med SDU og AlsLUG 
vil understøtte festivalen, og ambitionen er en årligt tilbagevendende festival, der medvirker til at 
markere Sønderborg.

Sønderjyllands Bogmesse

Lørdag 22. april 2023 afholdes Sønderjyllands Bogmesse for tredje gang på Biblioteket Sønderborg. 
Sønderjyllands Bogmesse er en årligt tilbagevendende messe, hvor der kan opleves et bredt udvalg  
af bøger fra lokale forfattere, forlag, foreninger og andre udgivere, der enten er lokaliseret i den 
sønderjyske omegn, eller som arbejder med bogudgivelser om Sønderjylland. Der er en bred vifte 
af genrer på de mange messestande inden for både det skønlitterære og det faglitterære felt, og der 
vil være alt fra sønderjysk lokalhistorie, til nye digte og rejseguides. Bogmessen byder på et alsidigt 
og inspirerende sceneprogram med en række foredragsholdere, der deler ud af deres interessante 
viden om et udpluk af de mange historiske milepæle i det sønderjyske nærområde. I 2023 lanceres 
Sønderjyllands Bogmesse under et nyt logo og ny visuel identitet.

Kunst på tværs

I projektet ”Kunst på tværs” samarbejder talentfulde elever på Sønderborg Musikskoles MA,  
Sønderjyllands Kunstskoles BGK/ungBGK og Forfatterakademiet fra Biblioteket Sønderborg om at 
skabe tværkunstneriske værker, der kan opføres og/eller udstilles i foråret 2023. Gennem en række 
workshops med undervisning ved en professionel udøvende kunstner træder de unge talenter ud af 
deres vante genrer og skaber i fællesskab nye unikke, tværmediale værker. Projektet styrker et krea-
tivt talentmiljø og kvalificerer de unge talenters kunstneriske kompetencer samt øger samarbejdet 
og synergien mellem Sønderborgs kreative talentforløb. I foråret 2023 afsluttes første forløb med 2 
workshops og showcase. Projektet er støttet af Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
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SMS service

Som et alternativ til løbende at udsende sms-beskeder til lånerne i forbindelse med reservering, re-
minder meddelelser og hjemkaldelser vil bibliotekets app Biblioteket fremover være den grundlæg-
gende platform for de notifikationer lånerne kan modtage. I andet kvartal af 2023 påbegyndes derfor 
en udfasning af sms-service til lånerne. Langt de fleste lånere har både en e-mail og et telefonnum-
mer registeret, og de får derfor dobbelt-meddelelser i forbindelse med udsendelse af information. 
For at holde serviceniveauet med en direkte notifikation på telefonen igangsættes en omfattende 
kampagne med fokus på download og brug af bibliotekets app. Sms-beskedernes udfasning betyder, 
at der fremadrettet kun benyttes en central platform som omdrejningspunkt, hvilket er mere enkelt 
og effektivt for den enkelte låner.

EXPO

Bibliotekets visuelle identitet i det fysiske rum 

Bibliotekets visuelle identitet er en vigtig del af kommunikationen af virksomhedens værdier og  
visioner. I 2023 vil PR-gruppen udarbejde et sæt grafiske skabeloner, som kan benyttes til skilt-
ning i det fysiske rum. Dette vil sikre, at der fremover arbejdes strategisk med at skabe en ensartet 
visuel identitet på tværs af kommunens biblioteker. Skabelonerne udarbejdes med udgangspunkt i  
Biblioteket Sønderborgs officielle designpakke, og de vil bl.a. indeholder skabeloner til QR-koder,  
åbningstider og generelt info om brug af bibliotekets tjenester. Skabelonerne vil blive udarbejdet i 
designværktøjet Canva, som er tilgængelig for alle bibliotekets medarbejdere.

Grafiske workshops til bibliotekets personale 

Som led i udrulning af IMS-udstillingsmodulet på lokalbibliotekerne, tilbydes der i foråret 2023  
en række workshops, hvor bibliotekets personale kan få hands-on erfaring med at skabe plakater 
og grafisk produktion til udstillinger med designværktøjet Canva. Gennem inddragelse af personalet 
i processen om at skabe udstillinger, giver vi plads til forskellige fagligheder i organisationer, og vi 
forankrer samtidig udstillingspraksissen i højere grad på lokalbibliotekerne.

Opgradering af grafisk produktion 

I takt med at der arbejdes med stadig større grafiske og komplekse trykfiler i udstillingssammen-
hænge, opgraderes vores in-house fremstilling af plakater, skiltning og avancerede displays med en 
storformatprinter. En storformatprinter vil sikre kvalitetsprint af grafiske materiale, der udarbejdes 
af PR-gruppen, Expo-gruppen samt arrangementsgruppen, og vil desuden spare personalet tid og 
arbejdsgange ved at printe i formater, der matcher biblioteksindretningens dimensioner. Storformat- 
printeren indkøbes og installeres i samarbejde med IT-afdelingen.

Drift og lokalbiblioteker

Etablering af nyt bibliotek i Nordborg

Udviklingen af Nordborg kan få et boost, hvis Sønderborg Kommunes ansøgning til Indenrigs- og 
Boligministeriet bliver én af dem, der vælges til at være med i en forsøgsordning med frie bymidter.
Det er på den baggrund, at mulighederne nu undersøges om en flytning af biblioteket i Nordborg 
til en mere central placering. Der er fokus på en placering i forbindelse med indkøbscenter og i 
nærheden af Nordborg Skole. Blåvand & Hansson skal skitsere en bygning og beregne økonomien 
til et nyt bibliotek på 500 m2 i forbindelse med ansøgningen. Det var også Blåvand & Hansson som 
forestod projektering og restaurering af Knøs´ Gård i 2005. Processen løber hele foråret, og der er 
ansøgningsfrist medio 2023.

Opdatering, oprydning og kassation i lokalbibliotekerne

Tovholderfunktionen er under udfasning i lokalbibliotekerne. Der er derfor behov for, at der sker en 
opdatering af kontorarealerne med oprydning og kassation af diverse uddateret materiale. Gennem-
syn og opdatering af skilte foretages også. Ligeledes er der behov for at samlingerne er genstand 
for et nærmere eftersyn i forbindelse med kassation og implementering af det kommende EXPO- 
koncept. Oprydningshold etableres, og der skitseres en overordnet tidsplan for udrulning i samarbej- 
de med personalet ved 6 lokalbiblioteker. 

Reserveringer udlån og afhentning

Der fremfindes årligt ca. 132.000 antal reserveringer, heraf ca. 2/3 på hovedbiblioteket. Der er dagligt 
især to udfordringer: Reserveringer der ikke bliver udlånt ved afhentning, og reserveringer der slet ikke 
bliver afhentet. For at mindske antallet af reserveringer, der ikke bliver udlånt korrekt, iværksættes en 
”HUSK at låne dit materiale kampagne” i 2. kvartal 2023. Medarbejderne vil her have fokus på lånerne, 
når de kommer for at hente materialet og sikre, at de ved, det skal udlånes. Hvis materialerne er af-
hentet, men ikke er udlånt lånes materialet ud, og låneren kontaktes. Der er ca. 15.000 reserveringer 
årligt, der ikke bliver afhentet. For at øge antallet af reserveringer, der bliver hentet, kan der sendes 
en påmindelse på SMS/mail i lighed med den sms/mail, der sendes for at minde om, at udlånstiden 
udløber. Dette undersøges og forventes iværksat medio 2023.

Erstatning af fjernlån

Der betales årligt ca. 40.000 kr. til andre biblioteker for materialer, der er for sent eller slet ikke  
afleveret. For at mindske beløbet kontaktes låneren, hvis materialet er afhentet uden udlån.  
Derudover sendes alle fjernlån til opkrævning via inddrivelse, så snart biblioteket modtager faktura 
fra det udlånende bibliotek. Det er et mål, at udgiften reduceres med 50% i 2023.
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Storskærme på lokalbiblioteker                      

Storskærmene på lokalbibliotekerne blev opsat og installeret for flere år siden. En del af dem har  
en uhensigtsmæssig placering, og nogle biblioteker kunne med fordel have flere end en enkelt skærm. 
I den forbindelse kunne det være interessant at afprøve mulighederne i skærme, der vender udad til  
udearealerne i lokalområdet, parkeringslads med videre. Det vil sige skærme, der kan ses fra gaden. 
Det kunne især være gavnligt i Broager og Augustenborg, hvor mange mennesker passerer tæt forbi  
vinduerne.

Opgradering af OS2Display

Biblioteket, Kunstskolen, Det Tyske Bibliotek og Café Kjukken bruger systemet OS2Display til at 
oprette og styre indhold på storskærme og projektorer. Der er udkommet en ny version af systemet 
ultimo 2022, som vi skal opgradere til. Det er en stor opgradering, da hele det tekniske lag er ud-
skiftet. Det betyder, at der skal udvikles nye skabeloner. Især ”Det sker i MKH”-oversigten vil kræve en 
del tid, med mindre det nye bookingsystem kan levere sådan en oversigt.

Display-moduler til indbygning i udstillinger

Mindre skærme, der indgår i EXPO-udstillinger, har en stærk visuel effekt. Små videosekvenser kan  
markere en stemning eller tydeliggøre på få sekunder. EXPO-gruppen producerer allerede små video- 
sekvenser i en høj kvalitet. Til Augustenborg er der bygget en prototype på et display-modul, som har 
været i brug fra åbningen 1. september 2022 og til nu. Erfaringerne høstet fra denne periode skal bru-
ges til at bygge et antal flytbare display-moduler, der kan bruges både i MKH og lokalbibliotekerne.  
Det bør undersøges om løsningen kan baseres på wifi, således at et netværksstik i væggen ikke nød- 
vendigvis er en forudsætning. 

Fokus på og præsentation af Wayfinding og Scan & Lån-funktion (i app’en)

I løbet af efteråret får borgerne mulighed for at få en grundig introduktion til app’en Biblioteket. Her 
vil borgerne blive præsenteret for Wayfinding og Scan & Lån-funktionen. Præsentationen vil indgå i 
“Rundt om kaminen”-regi, men det er vigtigt, at præsentationen sker i selve biblioteksrummet, så 
app’en opleves i sin fulde funktion. Wayfinding-funktionen er ved at blive revideret i forhold til ny 
placering af musikafdeling og YA-område. 

Udskiftning af stationære arbejdsstationer med bærbare PC´ere

For at gøre bibliotekets medarbejdere mere fleksible og udnytte det kommende udbud på indkøb 
af bærbare PC´ere vil biblioteket i 2023 begynde en udskiftning af ældre stationære PC´ere og er-
statte dem med en bærbar PC-løsning til den enkelte medarbejder. Medarbejderen vil medbringe sin  
bærbare PC til sine skiftende arbejdssteder og tilslutte dem via en docking-løsning. Biblioteket vil på 
den måde kunne mindske sit samlede antal af PC´ere, og det vil samtidigt give medarbejderne mere  
fleksibilitet i arbejdet med en bærbar PC, som både kan benyttes til møder eller hjemmearbejde. Det  
overvejes samtidig om enkelte betjeningspunkter (fx. i Hørup) på den baggrund kan gøres mindre, og  
dermed blive mindre dominerende i biblioteksrummet.

Atmosfære og oplevelsen ved arrangementer på biblioteket
Der er i den forgangne sæson eksperimenteret med forskellige tiltag for at løfte oplevelsen ved  
arrangementer på biblioteket. Dette har vist sig at have en meget positiv effekt, og derfor arbejdes 
der i 2023 videre med at investere i mobilt inventar som højborde, duge (hvide og evt. bibliotekets 
blå), LED lys til borde, LED bloklys, evighedsblomster efter årstid, roll ups og lignende artefakter, der 
kan løfte arrangementsoplevelsen og skabe en passende atmosfære til det pågældende arrange-
ment. Med tiden skal dette også implementeres til arrangementsafholdelse på lokalbibliotekerne.

Børneudstillinger på Biblioteket Nordborg 

Skiftende udstillinger fra projektet ”Fang fortællingen” opstilles i børnebiblioteket. Udstillingerne i 
sig selv vil blive en del af indretningen i børnebiblioteket, og rummet vil blive indrettet efter dem. 
Målet for udstillingerne er at give inspiration til leg og læring.  Udstillingerne vil være et springbræt til 
øget kontakt med lokalområdets skole- og institutionstilbud, hvor de bliver inviteret til at deltage i et 
tilrettelagt forløb med en emnebaseret workshop.

IT-område

Intelligent Materiale Indkøb IMI

Ved at udnytte datagrundlaget i Intelligent Materiale Styring (IMS) og FBS vil udviklingen af et  
Intelligent Materiale Indkøb (IMI-modul) skabe det tredje ben i IMS-arkitekturen. IMI vil skabe et 
kredsløb, hvor eksisterende data skaber ny viden og danner et nyt grundlag, hvilket kan anvendes i 
bibliotekernes materialevalg. Eksisterende data kan generere ny viden, og dette skal i langt højere 
grad udnyttes og anvendes til at kvalificere en automatisk accessionsproces. IMI vil på længere sigt 
kunne understøtte EXPO konceptet i bibliotekerne. Der er modtaget 485.000 kr. i tilskud fra Slots – 
og kulturstyrelsen. Samarbejdspartnere er København og Vejle. 

Biblioteksstatistik som operativt styringsredskab

Der udarbejdes og publiceres mange forskellige statistikker i folkebiblioteksregi, og de bruges sjældent  
eller i et ringe omfang til at estimere forventninger og mål i forbindelse med biblioteksvirksomheden.  
Det er ambitionen, at statistikkerne skal indgå i det daglige arbejde og være med til at sætte parame-
tre for, hvorledes biblioteksdriften kan udvikle sig. Ud fra de seneste 3 års statistikmateriale formul-
eres konkrete mål for besøgstal, accession, udlån af fysiske og digitale udlån. Disse operationelle tal 
formuleres i forhold til de nye definerede mål i det kommende år.
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Intern organisation

Sygefravær

Bibliotekets sygefravær er fortsat højt efter corona. Bibliotekets ledelse, AMR og TR vil i et samarbej- 
de finde mulige løsningsmodeller til at sænke og forebygge det samlede sygefravær. Der vil være et 
særligt fokus på enkelt stående sygedage og på praksis i forbindelse med bl.a. barnets 1. sygedag. Der 
kan hentes ekstern hjælp af arbejdspsykolog eller andre eksperter til at få rammesat processen.

Trivselsmåling

I marts 2023 gennemføres en anonym spørgeskemaundersøgelse med fokus på social kapital og det 
psykiske arbejdsmiljø på alle kommunale arbejdspladser. Formålet med trivselsmålingen er at skabe 
et overblik og en indsigt i trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. Målet 
er at styrke trivslen, den sociale kapital og det psykiske arbejdsmiljø lokalt og på tværs af organisa-
tionen. Derudover er målet også at integrere arbejdsmiljøarbejdet i løsningen af kerneopgaven, at 
styrke den organisatoriske sammenhængskraft og opgaveløsning med afsæt i social kapital, at sikre, 
at resultaterne omsættes til prioriterede og konkrete indsatser, og endeligt at gøre det, vi siger, vi vil 
gøre og fokusere på det, der virker og det, vi vil opnå.

Beredskabsplaner

Beredskabsplanen er en lovpligtig opgave for Arbejdsmiljøgruppen og arbejdspladsen. Beredskabs- 
planen er et nyttigt værktøj til både at forebygge ulykker og til at handle korrekt, når en ulykke 
sker. Med beredskabsplanen tager Trio-samarbejdet stilling til, hvordan den vil håndtere en ulykkes- 
situation og fastlægge retningslinjer for alarmering og evakuering. Beredskabsplanlægningen skal 
bidrage til at reducere skadevirkninger på mennesker, miljø og virksomheden selv i en krisesituation. 
Bibliotekets beredskabsplan skal revideres i 2023.

Nye arbejdstidsaftale

På baggrund af de budgetreducerende tiltag, som udmøntes i en reduktion af den bemandede  
åbningstid, skal der forhandles en ny arbejdstidsaftale for lørdag, arrangementer og aftenarbejde.

Nyt Musskema

Der udrulles et nyt musskema, hvor der er i højere grad er lagt vægt på den mundtlige dialog versus 
den skriftelig del. Herudover er aftaledelen også i fokus.

Organisation
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Forretningsorden LMU

Formål 

At skabe grundlag for et godt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Sikre  
at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse i henhold til MED-aftalen. 

§ 1. Udvalgets sammensætning 
LMU ved Biblioteket Sønderborg er henhørende under forvaltningen Kultur og Erhverv.

Stk. 1. 
Udvalget består af 8 medlemmer: 
- Stadsbibliotekar/arbejdsmiljøleder (formand) 
- 2 områdeledere
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 1 tillidsrepræsentanter K & I 
- 1 tillidsrepræsentant HK 
- Arbejdsmiljørepræsentant 

Såfremt der ikke er en tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen, erstattes disse af 
medarbejderrepræsentanter. Der vælges herudover 1 suppleant på medarbejdersiden.

Stk.2 
Medarbejderrepræsentanter vælges for en 2-årig periode. Perioden løber fra 1. januar 2021 til og med 
31. december 2022. Der vælges medlemmer til LMU hvert andet år i november i lige år. Udtræder et 
medlem før tid, vælges umiddelbart efter et nyt medlem. Valg af arbejdsmiljørepræsentant og me-
darbejderrepræsentant foregår digitalt og er en anonym afstemning.

§ 2. Mødevirksomhed 

Stk. 1. 
Der afholdes som udgangspunkt 4 ordinære møder årligt. Møderne placeres i hvert kvartal på skif-
tende ugedage. LMU-møder aftales og indskrives i mødekalender for det kommende år på det sid-
ste afholdte LMU-møde inden årets udgang. Indkaldelse til ordinære møder og dagsordenpunkter 
skal ske med mindst 2 uges varsel. I særlige tilfælde kan formanden eller næstformanden indkalde 
til møde med kortere varsel. Når et ekstraordinært møde indkaldes, skal formanden så vidt muligt  
underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 2. 
Formanden er ansvarlig for forberedelse og ledelse af møder. Næstformanden varetager sekretær 
funktionen og er ansvarlig for at skrive referat. Formand og næstformand har ansvaret for udarbe-
jdelse af dagsorden. Forslag til dagsordens-punkter sendes til formanden eller næstformanden se-
nest 1 uge før mødet. Dagsorden med evt. bilag udsendes så vidt muligt elektronisk til medlemmerne, 
senest 1 uge før mødets afholdelse.

Stk. 3. 
Formanden er mødeleder. Ved forfald ledes mødet af næstformanden. Formanden bestemmer tid 
og sted for møderne. 

Stk. 4. 
Ethvert medlem kan forlange en sag behandlet på et møde. Formanden er forpligtet til at optage 
sagen på dagsordenen, hvis den er fremsendt senest 1 uger før et ordinært møde.

Stk. 5. 
LMU kan indkalde særligt sagkyndige eller andre i forbindelse med udvalgets arbejde. Udvalget kan 
nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper m.v. til behandling af særlige emner. 

Stk. 6. 
Såfremt et medlem er forhindret i at deltage på mødet, meldes afbud til formanden eller næstfor-
manden. 

§ 3. Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser fra ledelse og medarbejdere 
3. Personalenyt
4. Information fra HMU/CMU
5. Status bibliotekets budget
4. APV
5. Arbejdsmiljø 

§ 4. Referat 

Stk. 1. 
Referatet skrives og godkendes af alle udvalgsmedlemmer på mødet. 

Stk. 2. 
Referatet fremsendes til alle medarbejdere ved Biblioteket Sønderborg via Insite og det arkiveres i 
Acadre. 

Stk. 3. 
Ethvert medlem kan forlange i forhold til beslutninger afvigende opfattelser tilført referatet. 

Stk. 4. 
I referatet anføres deltagende samt fraværende medlemmer. 

§5. Revidering af forretningsorden 

Forretningsordenen skal revideres umiddelbart efter valg af medlemmer til LMU. 
Forretningsordenen kan herudover revideres efter behov, såfremt der er enighed i udvalget.  
Denne forretningsorden er gældende fra 1. marts 2021.
 

Vedtaget af LMU ved Biblioteket Sønderborg 
Tirsdag den 18 . maj 2021
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Principper for arbejdstider
 
Principper for arbejdstider, sygemelding, vagtdækning  
og afspadsering Biblioteket Sønderborg 6. udg. 2022 

Generelt

Alle medarbejdere kan inddrages i vagtdækningen ved Biblioteket Sønderborg, og man har pligt til 
at orientere sig i de ugentlige skemaer på Insite. Det er skemalægger, som koordinerer den daglige 
vagtdækning for alle medarbejdere. Vagtdækningen går forud for andre opgaver og deltagelse i andre 
aktiviteter i forhold til ressourcefordelingen

Alle medarbejdere kan som udgangspunkt påregne 2 ugentlige vagter til kl. 19.00. Ferie, sygdom og 
andet fravær kan betinge, at der tildeles ekstra vagter. Afløsning kan ske ved hovedbiblioteket såvel 
som ved lokalbibliotekerne.  

Bibliotekets tjenestebil kan benyttes, såfremt det er en akut opstået situation samme dag. Ved æn-
drede vagter, der er varslet via skemalægningen, sørger man selv for transport. Transport udgifter i 
arbejdstiden godtgøres til lav takst.  Antal km og formål med kørslen registreres i app´en Min Kørsel

Ferieønsker indgives til skemalægger. 1. skema udsendes 15. april og med sidste frist 1. maj for 
perioden 1. september til og med 31. december. 2. skema udsendes 15. august med sidste frist  
1. september for perioden 1. januar til 30. april. 3. skema udsendes 15. november med sidste frist  
1. december for perioden 1. maj til 31. august. Skemalægger og nærmeste leder planlægger herefter 
ferieafholdelsen i fællesskab.

Skema udsendes Sidste frist for indgivelse af ønsker Periode

15. april 1. maj 1. september – 31. december

15. august 1. september 1. januar – 30. april

15. november 1. december 1. maj – 31. august

Ferie og seniordage afregnes time for time. Dvs., at holder man ferie på en dag, man normalt arbejder 
8 timer, trækkes der 8 timers ferie osv. 6. ferieuge betragtes som alm. ferie, dog med den undtagelse, 
at medarbejderen selv bestemmer om ferien udbetales eller afvikles. 

Optjeningsperioden er:

Art Optjeningsperiode Afviklingsperiode Afvikles senest

Ferietimer 5 uger 1. september – 31. august 1. september – 31. august 31. december

6. ferieuge 1. januar – 31. december året før 1. maj – 30. april 30. april

Sen./omsorgsdage Tilskrives pr. 1. januar 1. januar – 31. december 31. december

Arbejdstid

Mere end 4 timers daglig arbejdstid udløser en halv times betalt frokostpause. Man må forlade arbejds- 
pladsen i frokostpausen, såfremt tjenesten tillader det. Ønsker man at forlade arbejdsstedet aftales 
dette med nærmeste leder samt noteres i Outlook. Alle har 15 minutters kaffepause enten formid-
dag eller eftermiddag. I forbindelse med bibliotekets lukkedage (ud over de overenskomst-fastlagte  
fridage) skal der anvendes afspadsering eller ferie.

Retningslinjer for sygemelding

Sygemelding skal ske til bibliotekets vagttelefon fra kl. 8.00 - 8.30.

Retningslinjer for afspadsering

Flexsaldo kan højst have 18 timer i plus eller minus. Fraviges dette, skal det aftales med nærmeste 
leder. Afspadsering aftales med skemalægger.

Lokalbibliotekerne

Lokalbibliotekerne i Augustenborg, Broager, Hørup og Vester Sottrup kan være enmandsbetjente. Ved 
lokalbibliotekerne Gråsten og Nordborg kan der ved akut opstået sygdom forekomme situationer 
med enmandsbetjening. Den enmandsbetjente vagtdækning kan varetages af både assistenter og 
bibliotekarer.

Arbejde på lørdage og søndag

For bibliotekarer gælder:
Lørdagsvagt forekommer hver 4. uge og søndagsvagt hver 8. uge efter en fast rytme. Der vil således 
blive arbejdet med otte grundskemaer.

For assistenter gælder:
Lørdagsvagt forekommer hver 3. uge og søndagsvagt hver 9. uge efter en fast rytme. Der vil såedes 
blive arbejdet med 9 grundskemaer. 

For alle gælder at der i det faste grundskema indgår de overenskomstmæssige aftalte fridage samt 
ekstratimer for søndagsvagten. Der kan forekomme ekstra lørdage og søndage i forbindelse med 
arrangementer, ferie, sygdom m.v. Ved planlægning af ferie i en uge hvor søndagsvagten indgår, 
vil søndagsvagten blive lagt i en anden uge. I sommerferieperioden (uge 26-34) gælder et særligt  
weekendvagtskema, hvor der tages højde for ferieplanlægningen. Alle vil som udgangspunkt have en 
søndagsvagt samt 2 – 3 lørdagsvagter.

Vedtaget på bibliotekets LMU-møde 24.11 2022
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Bibliotekets lukkedage 2023
 
 

Hovedbiblioteket i Multikulturhuset

Torsdag 6. april Skærtorsdag  ...............................................Lukket
Fredag 7. april Langfredag  ......................................................Lukket
Lørdag 8. april Påskelørdag  ...................................................Lukket
Søndag 9. april Påskedag  ........................................................Lukket
Mandag den 10. april 2. Påskedag  ....................................Lukket 

Mandag den 1. maj er hovedbiblioteket åbent med betjening fra kl. 10.00 - 12.00  
herefter med selvbetjening til kl. 22.00. 

Fredag den 5. maj Bededag ...................................................Lukket
 
Torsdag den 18. maj Kr. Himmelfartsdag .....................Lukket 
 
Søndag den 28. maj Pinsedag ...............................................Lukket
Mandag den 29. maj 2. Pinsedag  .......................................Lukket

Mandag den 5. juni Grundlovsdag er hovedbiblioteket åbent med betjening fra kl. 10.00 - 12.00  
herefter med selvbetjening til kl. 22.00. 
 
Søndag den 24. december Juleaftensdag  .................Lukket
Mandag den 25. december Juledag  ...............................Lukket
Tirsdag den 26. december 2. Juledag ............................Lukket

Søndag den 31. december Nytåraftensdag  ...............Lukket
Mandag den 1. januar Nytårsdag ........................................Lukket   

Selvbetjente lokalbiblioteker

Mandag den 3. april ......................................................................Selvbetjent 
Tirsdag den 4. april .......................................................................Selvbetjent
Onsdag den 5. april  .....................................................................Selvbetjent

Søndag den 24. december Juleaftensdag  .................Lukket
Søndag den 31. december Nytåraftensdag  ...............Lukket

Sommerferieperioden, hvor lokalbibliotekerne er lukket,  
men selvbetjente ligger i uger i 27 + 28 + 29 + 30 + 31

Der lukkes fra mandag den 3. juli til søndag den 6. august.  
Der åbnes igen fra mandag den 7. august med betjening.

Revideret og godkendt på bibliotekets LMU-møde 24. november 2022
Vedtaget jv. Byrådsbeslutning 24. april 2008.
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