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Sagsfremstilling:
Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling:
Godkendes
Beslutning:

Lone Hedelund gjorde opmærksom på, at det blev aftalt
på sidste bestyrelsesmøde, at foreningens forretningsorden skulle tages op til revision på dette møde. Dette
punkt er beklageligvis ikke kommet med på dagsordenen, men det sættes på dagsordenen til næste møde.
Ellers blev dagsordenen godkendt
2. Meddelelser

Der var ingen meddelelser

-1-

3. Innovationspuljen

4. Folkeskolereformen og
folkebiblioteket.

Sagsfremstilling: Fristen for at ansøge puljen var den
1.marts 2013
Indstilling:
Der var ved fristens udløb indkommet 3 ansøgninger til innovationspuljen. De vedlægges dagsordenen. På dette bestyrelsesmøde finder hele bestyrelsen i fællesskab vinderen/vinderne af innovationspuljen, men ifølge fundatsen skal
der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af 5 personer:
1 bestyrelsesformand
1 politiker fra bestyrelsen
3 embedsmænd fra bestyrelsen
Beslutning:
Saliem Bader og Lisbeth Christensen forlod mødet under behandling af punktet, da de havde indsendt en ansøgning til
puljen.
De 3 ansøgninger blev drøftet og det blev besluttet, at Randers Bibliotek skal have prisen på 25.000 kr. Randers havde
søgt om 20.000 kr., men bestyrelsen besluttede at forhøje beløbet til 25.000 kr., hvis Randers fremsender en kommunikationsplan for det færdige projekt – både i forhold til presse,
biblioteker, borgere osv. Så de sidste 5.000 kr. skal bruges
på formidlingsdelen af projektet.
Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet, hvorledes bestyrelsen skal arbejde i de næste 4 år, samt
hvilke emner der skal tages op og hvorledes? Der fremkom
rigtig mange gode emner og det første tages op her.
Indstilling: De, som har meldt initiativer ind til Steen, bedes på mødet holde et kort oplæg (5 min.) evt. med power point. Folkeskolereformen og folkebiblioteket drøftes ud
fra oplæggene.
Beslutning:
Der var fire (Silkeborg, Århus, Horsens og Viborg), som havde meldt initiativer til Steen og de holdt alle oplæg om disse
initiativer. Hermed et resume af oplæggene:
I Silkeborg handler samarbejdet mellem bibliotek og skole
bl.a. om uformel læring, læring på baggrund af nysgerrighed,
klog på den fede måde, læring på både elevernes og lærernes præmisser. Emnerne er vidt forskellige: lokalhistorie,
slægtsforskning, fysik, laboratorium for ny læring, campus
osv.
I Horsens har indførelsen af et fælles bibliotekssystem mellem folkebiblioteker og folkeskoler ændret kendskabet til hinanden. Det har været en kæmpesucces. Horsens beskæftiger
sig også med uformel læring og klog på den fede måde, fremtidens biblioteksbetjening af børn, skolernes krimimesse for
alle 7. klasser, Horsens-mesterskab i højtlæsning, brobyggerbiblioteket og digital læselyst, ung og digital borger, som
er et projekt samt at bibliotekerne er læringscentre, som via
læsevejledere, it-lærere og skolebibliotekarer skaber bindeled
til skolerne. Digital udskoling er også et fælles projekt, hvor
NemID og en digital postkasse til alle i 9-10 klasse overvejes.
Det vil også give sammenhæng mellem det man lærer, og
det, man kan bruge det til i praksis.
I Aarhus (Britta Bitsch deltog i mødet som suppleant for Rolf
Hapel, som havde meldt afbud. Britta præsenterede Aarhus’s
initiativer) tages der afsæt i samarbejdspotentialer i forhold til
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5. Folkebibliotekernes
fremtid

6. Evaluering
af DB’s årsmøde 2014 i
Vejle

fælles bibliotekssystem, personalekompetencer, indkøb og
deling af materialer samt logistik. Der blev ligeledes afholdt
en inspirations- og udviklingsdag, hvor de to forvaltninger
(skole og bibliotek) mødtes og luftede visionerne for en fælles
fremtid. Disse initiativer har fået de to forvaltninger til at gå
hinanden i møde.
Herudover tilbyder bibliotekerne:
 Informationssøgning og kildekritik (8.- 10. kl.)
 Biblioteksorientering (5.-6. kl.)
 E-reolen (6. kl.)
 Tips og tricks til den første læsning (2. kl.)
Andre aktiviteter på området er:
 Kend din digitale ABC
 7 integrerede biblioteker
 1 af disse er under flytning og transformation fra
kombibibliotek til lokalt medborgercenter som pilot
projekt
 Masser af lokale samarbejder mellem skole og bibliotek
I Viborg har man fået ny skolechef, så der er basis for nytænkning, nye samarbejder og nye initiativer.
Der afholdes bl.a. quiz for alle 4. klasserne, der arrangeres
bibliotekspræsentationer (ikke biblioteksorienteringer), biblioteket koordinerer forfatterbesøg og personalet fra bibliotekerne kommer meget ud på skolerne i form af oplæg til forældremøder, børnebibliotekaren kommer ud på skolen og der
arrangeres læsepatruljer. Der arrangeres også som i Horsens
digitalisering i udskolingen, hvor eleverne får oplysning om
bl.a. selvangivelser, NemID, digital postkasse mv.
Steen kunne konstatere, at der er gang i mange spændende
initiativer rundt omkring og der vil blive skrevet en pressemeddelelse om emnet, hvor nogle af de konkrete eksempler
vil blive nævnt. De slides, der blev anvendt på mødet medsendes referatet.
Sagsfremstilling: Den 5. marts afholdt Tænketanken Fremtidens Biblioteker konference vedrørende folkebibliotekernes
fremtid.
Indstilling: Deltagere fra bestyrelsen orienterer fra konferencen.
Beslutning:
Det var et fantastisk godt arrangement og et fantastisk DBinitiativ. Der var 4 rigtig gode oplægsholdere, som bl.a. beskrev en undersøgelse, der er lavet, hvor befolkningen deles
op i 10 grupper, og hvor man finder ud af, hvordan bibliotekerne rammer disse 10 grupper. Undersøgelsen hedder
’Fremtidens Biblioteker – målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling’ Her er link til den elektroniske udgave:
http://fremtidensbiblioteker.dk/rapport/Fremtidens%20bibliote
ker%20%20m%C3%A5lgruppebaseret%20viden%20til%20biblioteks
udvikling%20(hovedrapport).pdf
Sagsfremstilling: DB afholdt sit årsmøde i Vejle den 27. og
28. marts 2014.
Indstilling: Opfølgning og evaluering
Beslutning:
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7. Næste møde

Der var positive tilkendegivelser over, at DB har fået en formand fra vores region. Der var gode indlæg og gode oplægsholdere, men der var for lidt tid til socialt samvær og networking. De fysiske rammer var ikke gode og der var meget lidt
debat efter beretningen. Formidlingen af beretningen skal intensiveres.
Der er udsendt doodle med forslag til tidspunkt for næste
møde.

8. Presseaktiviteter

Det blev aftalt, at næste møde holdes i Viborg.
Der er den 8. maj udsendt en pressemeddelelse om innovationsprisen.
Der vil blive udarbejdet pressemeddelelse om bibliotekerne
og folkeskolereformen, som formentlig udsendes i næste uge.

9. Evt.

9.1 Anders Nørgaard er kommet i bestyrelsen for Kulturby
2017 og vil holde bestyrelsen orienteret om tiltag på området.
9.2 Projektet ’Demokratiets søjler’, som er et fælles projekt for
alle biblioteker i Region Midtjylland, har fået 70.000 kr. til projektmodning fra Kulturstyrelsen. Projektet ønsker at gentænke bibliotekets rolle som en af demokratiets grundpiller, så
det fortsat har relevans for unge i det moderne samfund præget af nye digitale platforme og internationalisering.
9.3 Peter Vestergaard er ny pressechef i Kulturby 2017.
9.4 Ringkøbing-Skjern Kommune overvejer alvorligt at melde
sig ud af Danmarks Biblioteksforening
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