Danmarks Biblioteksforenings udvalg
”Bibliotekerne - indgangen til læring”
10.01.17

REFERAT
Tirsdag den 10. januar fra kl. 10-12.30 her i DB, Farvergade 27D, København.
Mødet afsluttes med en let frokost.
Deltagere:
Sven Bertelsen (afbud)
Ulla Dræbye
Lars Bornæs
Helle Barth
Pia Henriette Friis
Knud N. Mathiesen (afbud)
Maria Sjøblom
Hanne M. Sørensen
Dan Skjerning (formand)
Michel Steen-Hansen (sekretær)

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden og referat
Sagsfremstilling
Sidste møde blev afholdt tirsdag den 2. februar 2016 fra kl. 11-13.30.
Referat af møde.
Indstilling
Indstilles til godkendelse.
Afgørelse
Godkendt.

TEMADRØFTELSE
2.

Vidensprojekt: En generation af stærke læsere – greb til læselyst
Sagsfremstilling
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Københavns Biblioteker og de
6 CB biblioteker igangsat projektet "En generation af stærke læsere – greb til læselyst".
Som Slots- og Kulturstyrelsen har ydet et tilskud på ca. en mio. kr. Projektet påbegynder at
indsamle data i februar og kommer med en rapport i sommeren 2017.
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Projektet kort fortalt:
I en tid hvor folkebibliotekernes opgaver og roller drøftes intenst, er der bred enighed om,
at styrkelsen af børns fritidslæsning er en kerneopgave. Det er på dette område, at
bibliotekerne kan gøre den største samfundsøkonomiske forskel. I en kompleks
medievirkelighed, hvor næsten alle børn har deres eget digitale devise døgnet rundt og
skal agere kompetent på mange forskellige platforme, har lystlæsningen helt andre og
udfordrende betingelser end for blot fem år siden.
Derfor er der brug for ny kvantitativ og kvalitativ viden om, hvad der stimulerer børns
læselyst anno 2016. Hvad siger børnene selv? Hvad skal der til, for at bibliotekerne fortsat
kan understøtte børns fritidslæsning på virkningsfulde og inspirerende måder?
Og hvordan kan den enkelte biblioteksmedarbejder hurtigt implementere ny viden i
hverdagen og målrette forskellige læseaktiviteter til forskellige aldersgrupper med
differentierede behov og præferencer?
Partnerskabs-projektet: En generation af stærke læsere: Greb til læselyst vil skabe ny
viden om børns læselyst, formidle den og gennem regionalt strukturerede læringsaktiviteter
sikre, at biblioteksmedarbejdere over hele landet aktivt bruger denne viden til at styrke
egen praksis på området og endeligt kvalificere grundlaget for de enkelte bibliotekers Åben
Skole-strategi.
På mødet vil Lotte Hviid Dhyrbye komme med oplæg om projektet og lægge op til debat
om, hvordan det kan ses i en læringskontekst.
Indstilling
Sagen drøftes og det afgøres hvordan udvalget arbejder videre med idéerne fra En
generation af stærke læsere: Greb til læselyst
Afgørelse
Lotte Hviid Dhyrbyes oplæg blev drøftet. Se oplæg her:
http://www.db.dk/l%C3%A6ring20170110
På baggrund af drøftelsen sættes fokus på:
- At få delresultater om bibliotekernes effekt på børns læseevne, der udformes sådan at de
kan bruges som teaser i den kommende kommunevalgkamp.
DB og Tænketanken udarbejder materiale primo juni (Michel og Lotte) evt. som en del af
DB kampagne ”Ud med biblioteket”
- At der arbejdes med at udvikle et ”sprog” for den læring der finder sted i biblioteker. Og
der laves oplæg til det på fremtidigt møde i udvalget. (Herunder også en begrebsafklaring
af hvilken læring der er tale om i forskellige situationer for at have fokus på at uformel og
formel læring finder sted både i skoler og biblioteker ex ”læsebånd”)
Det blev drøftet at lave et par små temakonferencer om Biblioteksdidaktiv med Cecilie
Laskie – dette afventer
Udvalget vil gerne deltage i udformningen af Tænketankens konference om ”En generation
af stærke læsere: Greb til læselyst” som forventes afholdt ultimo 2017/primo 2018
3.

Folkebibliotekernes rolle i Digital Dannelse
På sidste møde drøftede udvalget på baggrund af oplæg fra Kirsten Drotner digital
dannelse, og hvordan bibliotekerne i de enkelte kommuner kan bidrage aktivt til at sætte
begrebet på dagsordenen. Specielt i forhold til børn og unge, hvor Drotner taler om at
udstyre dem med en ’digitale blyant’. For at børn og unge fremover skal kunne håndtere
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komplekse digitale redskaber og for at bruge deres ytringsfrihed nu og fremover: De skal
selv kunne skabe billeder og lyd i samspil med tekst og tale.
Kirsten Drotner vil også deltage med oplæg til Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 31.
marts.
På sidste møde vedtog udvalget at arbejde med at skabe en proces eller model for,
hvordan bibliotekerne kan være et naturligt omdrejningspunkt når kommunerne udarbejder
digitale læringsstrategier.
Et par af udvalgets medlemmer deltog i Folkeråd om Digital Dannelse på Rødding
Højskole den 30. november 2016, på mødet vil der blive orienteret om mødet og de videre
tiltag fra Dansk IT, hvor Michel deltager i arbejdet.
Næste skridt er en Høring om digital dannelse på Christiansborg, hvor Dansk IT den. 22.
februar 2017 afholder en høring med deltagelse af civilsamfund og politikere, hvor vi
drøfter, hvordan vi kan sikre, at danskerne kan være myndige, aktive, deltagende og
kritiske demokratiske borgere i det digitale samfund.
På mødet lægges op til drøftelse af:
 Hvordan udvalget ønsker at arbejde med at gøre biblioteket til et naturligt
omdrejningspunkt når kommunerne udarbejder digitale læringsstrategier?
 Hvordan kan DB og udvalget spille ind i forbindelse med Dansk IT’s Høring om
digital dannelse på Christiansborg?

Indstilling
Sagen drøftes.
Afgørelse
Høring om digital dannelse på Christiansborg blev drøftet og udvalget opfordres til at
deltage – kan gøres her

4.

Den Åbne skole
På udvalgets seneste møde drøftedes Resultater af KL-undersøgelse om omstillingen til
en ny skole, forår 2016
Udvalget vedtog at:
” at der i første omgang skal laves en ressource og eksempelliste. Hvert enkelt medlem
sender mail til Michel Steen-Hansen, med eksempler og kort beskrivelse eller link til dem,
samt personer der kunne være interessante at inddrage i konference eller arbejdet med
modeller. Herefter udsendes en bearbejdet liste og der nedsættes en arbejdsgruppe, der
arbejder med model og oplæg til konference.”
Eftermødet er kommet et eksempel fra Aalborg om Sprogstart – Bibliotekernes indsats for
børnehavebørn.
Der er derfor ikke udarbejdet nogen liste eller nedsat arbejdsgruppe.
I den forbindelse drøftelsen af den åbne skole anbefalede udvalget endvidere at
Formanden for udvalget, sammen med formanden for DB rette henvendelse til formanden
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for KL’s Børne- og Kulturudvalg – Anne Mee Allerslev om at skabe et samarbejde om
folkebibliotekernes samarbejde med folkeskolen, samt hvordan man synliggør tilbud og får
skabt ressourcemodeller, der understøtter samarbejderne i de enkelte kommuner. Det er
endnu ikke lykkedes at få sat et møde op, men Anne Mee Allerslev har lovet at deltage i
debat på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 30. marts 2017, og det forsøges at arrangerer
møde med hende forinden.
Debatten vil ikke kun handle om Den Åbne skole, men vil være en bredere debat om
bibliotekernes rolle.
Hvad skal vi med de der biblioteker?
Er det bibliotekerne der skal sikre, at alle tager del?
I de senere år er lavet en del undersøgelser, der påviser kulturens og bibliotekernes
effekt til at skabe integration, få flere til at tage en uddannelse, medvirke til
mønsterbrud og påvise bibliotekernes samfundsøkonomisk effekt på uddannelse og
digitaliseringsparathed. Det samlede udlånstal stiger og stadig flere mennesker
strømmer til. Alligevel er bibliotekerne den kulturinstitution der er skåret mest ned
siden kommunalreformen.
Hvordan kan biblioteket bruges mere strategisk i den kommunale udvikling?
Deltagere
Anna Mee Allerslev, fmd. for Børne- og Kulturudvalget (R), KL
Jane Jegind, By- og kulturrådmand (V), Odense
Mogens Jensen, MF, kulturordfører (S)
Alex Ahrendtsen MF kulturordfører (DF)
Moderator …
På mødet lægges op til en drøftelse af:
 Hvordan vi på Topmødet får temasat ”Den Åbne Skole”
 Hvordan der arbejdes videre med idéen om at KL og DB kan evt. i samarbejde
skabe konference som omtalt.
Indstilling
Det afgøres om udvalget skal nedsætte en arbejdsgruppe, om der skal arbejdes videre
med idéen om en konference, samt hvordan udvalget ønsker at arbejde med temaet ”Den
Åbne Skole”.
Afgørelse
Der nedsættes ikke en arbejdsgruppe for nuværende, men resultaterne fra Tænketankens
læseprojekt afventes, hvorefter det genovervejes.
I den forbindelse bør arbejdes på at skabe en artikel om emnet i folkeskolen.dk
Evt.
Vi afventer resultater fra Tænketankens undersøgelse og udsender derefter en doodle

Med venlig hilsen
Dan Skjerning
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør
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