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Biblioteksstrategi 2020 
 

Folkebiblioteket er det demokratiske sted, hvor man alene og sammen med andre frit kan blive 

dannet i mødet med mennesker, kultur, litteratur og information. 

 

Som når: 

- børnefamilien søndag formiddag i børnebiblioteket finder de næste to bøger at læse 

højt og den første at læse selv. 

- den storlæsende senior får litteraturinspiration til forfattermødet i bibliotekets intime 

rammer  en onsdag aften.  

- 7. klasses eleven undervises i informationssøgning og kildekritik af bibliotekaren og 

lærer en god netadfærd. 

- Børnekulturmedarbejderen giver børnelitteraturen krop og sprog med legende 

interaktive eventyrtimer for de mindste.  

- Frivillige lektiehjælpere uge efter uge støtter børn med hjælp til lektierne. 

- Den pensionerede gymnasielærer faciliterer fælles læsning i samarbejde med 

biblioteket og skaber samtale og dialog om verden og tilværelsen. 

- gymnasieeleven på bibliotekets hjemmeside finder de tre bedste tekster til sin 

afsluttende opgave dagen før aflevering. 

 

 

Folkebibliotekerne er sat i verden for at understøtte den demokratiske og kulturelle dannelse 

lokalt i kommunerne. Dette er formuleret i bibliotekernes lovbestemte formål om at fremme 

oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andre materialer til rådighed.  

Fredensborg Bibliotekernes arbejde, udvikling og services sker i overensstemmelse med dette 

formål samt med Kulturministeriets løbende strategiske udvikling på biblioteksområdet.  

 

Bibliotekernes opgave er den samme i dag, som da biblioteksloven blev skrevet i år 2000. Men 

metoderne til at indfri formålet har ændret sig i kraft af digitalisering, ændrede 

forbrugsmønstre, øget økonomisk pres og stigende forventninger til bibliotekets indhold og 

tilbud. Derfor er det nødvendigt at nytænke bibliotekets tilbud og services til borgerne. 

Strategien for Fredensborg Bibliotekernes arbejde frem mod 2020 skal sikre denne udvikling. 

 

Fredensborg Bibliotekerne har i 2015 arbejdet med at lægge sporene for udviklingen frem mod 

2020. I forlængelse af en bibliotekskonference med samtalesaloner for borgere og politikere, 

hvor fremtidens biblioteksudvikling blev sat til debat, samt en række personalemøder for hele 

personalet, er der udarbejdet fem strategiske pejlemærker, som skal indfri målet om en 

udvikling af bibliotekernes kerneopgaver med fokus på borgernes ønsker, behov og 

forbrugsmønstre.  

  

Bibliotekerne har i arbejdet taget udgangspunkt i kommuneplanstrategien ”Fremtidens 

Fredensborg Kommune – én kommune 5 unikke steder” og understøtter kommunens vision om 

at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier, blandt andet ved at sætte særligt 

fokus på attraktive bibliotekstilbud og rammer for børn og deres voksne. Den kommende 

udvikling i relation til pejlemærkerne vil ske med løbende samspil med borgerne. Herunder ved 

deltagelse i den nationale brugerundersøgelse 2016, som er initieret af Kulturstyrelsen. 

  



2 

 

Fire borgerrettede pejlemærker samt et femte med 

fokus på organisationen 
Fem strategiske pejlemærker skal sætte retning på bibliotekernes udvikling frem mod 2020. 

De første fire pejlemærker har borgerne som fast fokus og omdrejningspunkt. Disse 

understøttes af et femte pejlemærke, som har fokus på den professionelle organisation: 

1.     Attraktive fysiske rammer og nem adgang 

2.     Fredensborg læser 

3.     Attraktive kulturtilbud for børn og familier 

4.     Informationskompetencer og livslang læring 

5.     Professionel og effektiv organisation. 

 

Attraktive fysiske rammer og nem adgang 
Det skal være nemt og attraktivt for alle borgere at bruge biblioteket både ved fysisk 

fremmøde og hjemmefra. Bibliotekernes fysiske rum skal være indbydende og moderne og 

løbende udvikles, så de faktiske behov understøttes. I øjeblikket er der stor efterspørgsel på it- 

og studiepladser, ligesom muligheden for at samles i interessefællesskaber såsom lektiecaféer, 

slægtsforskning, workshops, kulturarrangementer, strikkecaféer og andre kreative formål 

fylder. Faciliteterne skal således kunne rumme aktivitet og fordybelse på samme tid og være 

tilgængelige, når borgerne har brug for det. Øget adgang via selvbetjening kan understøtte 

dette.  

  

Ligeledes er det vigtigt at prioritere og synliggøre det digitale bibliotek, så endnu flere borgere 

får glæde af de mange gode online-tilbud.  

  

Eksempler på fokusområder under pejlemærket: 

 Moderne bibliotekslokaler til multible formål (it-, studie- og møderum, attraktive børne- 

og familieafdelinger, plads til kreativ udfoldelse) 

 Attraktive åbningstider med øget selvbetjening og differentieret service 

 Digitalisering og gode selvbetjeningsløsninger 
 Aktive skabende borgere i biblioteksrummet 
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Fredensborg Læser 
Bibliotekerne vil arbejde for at kickstarte, fasthold og genopdage læseglæde i Fredensborg 

Kommune. 

  

’Litteraturen kan give plads til den eftertænksomhed, det nærvær og den indlevelse, som ellers 

bliver klemt i vores travle liv. Litteraturen er med til at binde os sammen som land. Vi bruger 

den til at forstå os selv og det samfund, som omgiver os. Litteraturen åbner for livsnerven i 

vores demokrati: samtale og dialog. Litteraturen giver betydning og perspektiv’.  

(Kulturministeriet formålsbeskrivelse, Danmark Læser Kampagnen 2014) 

  

De seneste undersøgelser om danskernes læsevaner viser, at en stigende andel af 

befolkningen ikke læser i fritiden samt at den læsende del af befolkningen, læser mere end 

tidligere. Kun 30 % af alle børn læser af lyst. Samtidig peger rapporten ”Bibliotekernes 

Samfundsøkonomiske værdi” fra 2015 på, at danske folkebiblioteker som bidragsyder til 

fritidslæsning udgør en samfundsmæssig værdi svarende til 2 mia. kr., fordi fritidslæsning 

forbedrer læsefærdigheder og dermed øger sandsynligheden for et højere uddannelsesniveau 

med højere lønninger og produktivitet til følge.  

  

Bibliotekerne har således en vigtig rolle i forhold til at understøtte læselyst. Denne rolle skal 

styrkes yderligere som en del af bibliotekets opgave om at fremme kulturel aktivitet.  

  

Eksempler på fokusområder under pejlemærket: 

 Inspirere til læsning og læselyst, der hvor man mødes  

 Målgruppespecifikke læsekredse, -kampagner og -projekter 

 Attraktive kulturaktiviteter og forfatteraftener  

 Booste, at ”det er hot at læse” 

 Småbørns sprog og literacy (sprogtilegnelse, -træning og -forståelse) i samarbejde med 
dagtilbud. 

  

Attraktive kulturtilbud for børn og deres voksne 
I tråd med Kulturministeriets strategier for børne- og ungeområdet sætter biblioteket fokus på 

at styrke børn og unges kulturelle dannelse, så de kan tage ansvar som demokratiske 

medborgerne og verdensborgere i en verden i udvikling. 

  

Under temaet Attraktive kulturtilbud for børn og deres voksne arbejdes der med at gøre 

Fredensborg Bibliotekernes børne- og familieafdelinger til en tydelig eksponent for børns tidlige 

møde med kultur og læsning både for børnefamilier og dagtilbud. Biblioteket skal rumme 

mange forskellige tilbud, men skal stadig være et sted for bøger. På bibliotekerne åbnes 

bøgernes verden og præsenteres for børnene. Ligeledes skal biblioteket understøtte børns 

muligheder for aktiv deltagelse og kreative udfoldelse. 

  

Fokusområder under pejlemærket: 

 Attraktive børne- og familieafdelinger for familier og dagtilbud 

 Kulturel aktivitet for, med og af børn og deres voksne  

 Leg, læring, læselyst og oplevelser for børn og deres familier. 
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Informationskompetencer og livslang læring 
Bibliotekerne skal fremme læring for borgere i alle aldre og understøtte den digitale borger i 

takt med, at kravene til borgernes digitale færdigheder stiger. Det er vigtigt, at der arbejdes 

systematisk og struktureret med, hvad der rører sig i tiden og samfundet, så biblioteket kan 

udfylde opgaven med at hjælpe og understøtte borgerne med it efter devisen hjælp til 

selvhjælp i fortsat samarbejde med frivillige. 

Nok er Google den største og hurtigste søgemaskine, der ikke kan eller skal fravælges, men 

Google er ikke et fysisk sted, kan ikke give personlig rådgivning, skabe fælleskaber eller 

hjælpe med at sortere overfloden af information. Derfor er biblioteket stadig væsentligt for 

borgerne.  

Bibliotekerne tilbyder en række digitale ressourcer såsom avisartikler, bøger, ordbøger og 

magasiner, samt databaser med viden om forfattere, litteratur og faglige emner. Her er der 

øget brug for øget formidling og vejledning. Derudover er der behov for flere studiepladser, så 

skabes rum til læring og uddannelse og ro til fordybelse. 

Fokusområder under pejlemærket: 

 Biblioteket som videnscenter 

 Børn og unges medie- og informationskompetencer 

 Hjælp til selvhjælp 

 Aktive borgere og frivillighed i interessefællesskaber. 

  

Professionel og effektiv organisation 
Bibliotekernes personale organiseres fortsat med tilhørsforhold til hver sin afdeling i 

henholdsvis Fredensborg, Humlebæk og Nivå og med reference til tre lokale daglige ledere. For 

at understøtte den strategiske udvikling organiseres personalet desuden i tværgående 

fagteam, som i forlængelse af hver sit strategiske pejlemærke skal arbejde med udvikling og 

drift af bibliotekernes borgerrettede tilbud til hele organisationen.  

  

Ligeledes vil samarbejdet med eksterne aktører samt strategiske partnerskaber med frivillige, 

foreninger og andre relevante aktører skal fortsat udbygges og styrkes. 

  

Fokusområder under pejlemærket: 

·     En professionel arbejdsplads i fortsat bevægelse 

·     Det samarbejdende bibliotek 

·     Fremtidens personalekompetencer skal matche det, der efterspørges i strategien. 

 


