BILAG 2:
Aktivitetsoversigt oktober 2017- juni 2019
Udgivelser:
Udgivlese af undersøgelsen Ældresfællesskaber & Biblioteker, udgivet november 2017
Projektets hovedrapport endte på 200 sider og hovedrapport blev derfor kun opsat og udgivet elektronisk. Der blev
udarbejdet en langt kortere håndbog (80 sider) med essensen af hovedrapporten men med mere fokus på den
praksisanvendelige del dvs. aktivitetsskelet, guides, tips og gode råd. Den blev opsat og trykt i 2500 eksemplarer.
Udgivelse Børnslæsevaner 2017, udgivet januar 2018
Resultater fra undersøgelsen blev udgivet ad to omgange. 1) De kvantitative hovedresultater blev udgivet elektronisk
med omfattende baggrundsundersøgelse af teknisk karakter. Det blev i forbindelse med offentliggørelse arbejdet med
PR med landsdækkende resultater. 2) En samlet rapport bestående af kvantitative hovedresultater og den kvalitative
del i Børns Læsevaner 2017. Rapporten blev udgivet i 1500 eksemplarer og er distribueret. Der endvidere trykt en
pixieudgave ad to omgange
Udgivelse af ’Fem greb til læselyst’, maj 2018
I forlængelse af rapporten ’Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik’, blev udarbejdet en pamflet ”fem greb til børns
læselyst”, der er blevet sendt ud til alle biblioteker.
Udgivelse af Strategiske trædesten – et strategisk forarbejde, oktober 2018
Tænketanken udgav i efteråret 2018 et strategisk papir, ’strategiske trædesten’, på vegne af DB –. Udgivelsen består af
forslag til mål for en læsestrategi og de indsigter, der blev opnået i forbindelse med interviews af ni fagpersoner, samt
fire strategiske temaer: Læsning i en digital og analog verden, tilgængelighed, fagprofessionelles betydning for børns
læselyst og forældres rolle. Temaerne blev diskuteret i dybden på en arbejdsdag i september 2018. Dokumentet blev
udgive elektronisk.

Konferencer, workshops, debatsessioner & festivaler/messer
Konference Ældrefællesskaber og kultur – En konference om biblioteker, lokale samarbejder og indsatser mod
ensomhed, november 2017
Lanceringskonference i forbindelse med udgivelse af rapporten ’Ældrefællesskaber & biblioteker’.
Konference LYD – en konference om lydbøger, december 2017
Sammen med eReolen.dk, netlydbog.dk og Danmarks Biblioteksforening, satte vi fokus på tendenser og udviklingen
indenfor lydbogsområdet i nationalt og internationalt perspektiv.
Velfærdens Innovationsdag, januar 2018
Tænketanken var med i løsningsgalleriet på Velfærdens Innovationsdag, hvor projektet ’Ældrefællesskaber og
biblioteker’ blev præsenteret.
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Workshops ’Ældrefællesskaber og biblioteker, jan. – sept. 2018
3 Workshops blev afholdt i Odense, Slagelse og Ålborg og gav indsigt i hvad biblioteket kan gøre for ensomme ældre.
Blev afholdt i samarbejde med Centralbibliotekerne.
Konkurrence ’Skab fællesskab’, januar 2018
Som en inspiration til at arbejde med ældrefællesskaber på biblioteker landet over, lancerede tt en konkurrence, hvor
to biblioteker kunne vinde et beløb på 50.000 kr. til at kickstarte bibliotekets arbejde med ældre og fællesskaber.
Vinderne blev fundet af en jury i marts 2018.
Konference Børns læselyst og medievaner, februar 2018
Lanceringskonference i forbindelse med udgivelsen ’Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik’. Over 150 deltog på
konference inkl. undervisningsminister Merete Riisager.
Workshops, læringsforløb Børns Læsevaner, febr. – marts 2018
Der blev afholdt et læringsforløb med 6 workshops sammen i samarbejde med CB’erne (3*2) inklusiv mellemliggende
praksisbesøg blandt deltagerne.
Danmarks Læringsfestival, marts 2018
Præsentation af rapporten ’Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik’.
DB’s bibliotekspolitiske topmøde, april 2018
Deltog med workshop på DB’s topmøde i Herning om ’Ældrefællesskaber og biblioteker’.
Folkemødet på Bornholm, juni 2018
Tænketanken deltog på Folkemødet på Bornholm 2018 med fokus på fremtidens bibliotek med debatsessioner i
samarbejde med BF om ensomhed og fællesskaber, Kulturpolitik i ghettoen og den kommende generations læsevaner
med deltagelse af bl.a. Mette Bock og Ahmad Mahmoud.
Deltagelse på IFLA, Malaysia, august 2018
Tænketanken deltog på årets IFLA i Kuala Lumpur med plakaten ’Children’s Reading Habits in a Digitized World’, der
vandt Best IFLA Poster 2018.
Workshop ’Trædesten til national læsestrategi’, september 2018
Tænketanken samlede 50 relevante aktører omkring børns læsning med det formål at få inputs til, hvad en ny national
læsestrategi for børn og unge bør indeholde.
Danmarks Læringsfestival, marts 2019
Præsentation og dialog om læsestrategi 2017
DB’s bibliotekspolitiske topmøde, april 2019
Deltog med stand og debat om børns læsevaner på DB’s topmøde i Esbjerg.
Strategiproces: Oplæg til National læsestrategi, jan. – juni 2019
Tænketanken gennemfører for Danmarks Biblioteksforening en proces, der skal resultere i et oplæg til National
Læsestrategi. Processen er centreret omkring en koalitionsgruppe og 3 strategiske workhhops, der skal komme med
input til den endelige strategi, der forventes at ligge færdig i juni 2019. Koalitionsgruppen mødes 5 gange og forventes
at blive præsenteret på høring på Christiansborg i september.
Workshop, kick-off, Læsebånd, April 2019, Vejle
Kick-off workshop i projektet I samarbejde med Nationalt Videnscenter for læsning. I alt 20 deltagere
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Workshops, 3 strategi-workshops, National læsestrategi
Der er afholdt 3 workshops i forbindelse med arbejdet om en national læsestrategi. 3 workshops om: Forældres rolle,
fagprofessionelles betydning og tilgængelighed. Der har ca været 20-25 personer per workshop.
Strategiproces: Fremtidens FFU-biblioteker- services & kompetencer
Tænketanken blev Tænketanken blev inviteret af DFFU til at gennemføre strategiproces mhp på at sikre input til
strategioplæg involvering i DFFU’s formulering af vision og strategi for foreningen 2019 – 2022. På baggrund af deskreserach, interviews og strategiske workshop levererer Tænketanken strategiske input i form af et workingpaper.
Workshops: 4 DFFU strategi-workshops
Der afholdes 4 workshop I forbindelse med DFFU strategi i løbet af maj og juni. 1) for medarbejdere, 2) for DFFU’s 6
kompetencefora, 3) tværgående – det samarbejdende biblioteksvæsen og 4) for DFFU’s bestyrelse.
Folkemødet på Bornholm, juni 2019
Tænketanken deltager på Folkemødet på Bornholm 2019 og assistere Danmarks Biblioteker med planlægge og afholde
debatter med fokus på læsning og fordybelse.

Netværk:
Netværket Next Generation
Netværket Next Generation er en gruppe på 25 medlemmer. Der har været en stor udskiftning og mange nye
medlemmer. Netværket har arbejdet på heldagsmøer med bl.a ’Vi omfavner bibliotekskritikken’ , ’det samarbejdende
bibliotek’, ’det debatskabende bibliotek’, ’Informationssøgning’, ’Innovation og involvering” (sammen med BCF),
’Bibliotekets rolle som adgangsgivende eller ligestillende institution med fokus på brugere med særlige
behov’, ’Kulturinstitutionerne og den ny oplysningstid’, ’National biblioteksudvikling i et funding perspektiv’.

Oplæg
Tænketanken holder mange oplæg på workshops, møder og konferencer, bla. på BCF’s årsmøde, Norsk Litteratur
Festival, CB-møder og ledermøder, lokale biblioteker og andre medlemmer, delegationer, eReolens generalforsamlinger
mm.

Nye projekter:
Digitalt Myteri
Tænketanken gennemfører for Danmarks Biblioteksforening (projektejer) et mindre projekt om børns digitale læsning
eller mangel på samme, og identifikation og formidling af den digitale litteraturs potentialer til forældre (og
biblioteksansatte). Projektet har fået midler fra Udviklingspuljen, i alt 201.000 dkr.
Læsebånd
Der er ikke kendte erfaringer med, at folkebiblioteker systematisk er med til at kvalificere læsebåndene i dialog med
lærere og læsevejledere. Der er stort potentiale i at få folkebibliotekernes kompetencer i spil på skolerne. Læsebåndene
er et oplagt kontaktpunkt, som flere fagligheder kan samles om. Dette projekter handler om hvordan børns læselyst kan
styrkes gennem læsebånd i et samarbejde og udvikle skalerbare koncepter. National Videnscenter er
samarbejdsparnter og 10 deltagende biblioteker. Projektet er støttet af udviklingspuljen med ca. 724.000 dkr
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Indkomne projektmidler 2017 - 2019
Projekt
Ældrefællesskaber og biblioteker/VELUX Fonden

dkr
3.895.337

Børns Læsevaner

Fra SLSK
Fra Ole Kirks Fond
Fra DB's Fond af 2012
IFLA poster & deltagelse/DB Fond
Strategiske trædesten/DB Fond
Digital Myteri/SLSK

995.000
100.000
121.000
35.523
120.221
201.000

Læsebånd/SLSK

724.500

I alt
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6.192.581

