
 
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.  

Derfor har vi særlig fokus på: 

 Moderne bibliotekslokaler til mange formål (it-, 

studie og møderum, attraktive børne- og familie-

afdelinger, plads til kreativ udfoldelse) 

 Attraktive åbningstider med øget mulighed for 

selvbetjening og differentieret service 

 Digitalisering og gode selvbetjeningsløsninger 

 Aktive skabende borgere i biblioteksrummet. 
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Nyt i 2016: 

 Selvbetjent adgang på Humlebæk Bibliotek samt 

udvidede åbningstider 

 Alle 6., 7. og 8 klasser undervises i informations-

søgning og kildevurdering i samarbejde med sko-

lerne for at sikre nødvendige søgefærdigheder og 

god netadfærd 

 Deltagelse i national brugerundersøgelse 

 ”Leg litteraturen” med interaktive udstillinger for 

børn - aktuelt H.C. Andersens eventyr 

 Med projekt Sproggaven understøtter vi børns 

tidlige sprogudvikling i samarbejde med kommu-

nens dagtilbud 

 Vi arbejder for at tilbyde guidet fælles læsning 

med særlig fokus på sårbare borgere 

 Vi har ansat nye medarbejdere med spidskompe-

tencer inden for litteratur og børnekultur.  

 

 
’Litteraturen kan give plads til den eftertænk-

somhed, det nærvær og den indlevelse, som 

ellers bliver klemt i vores travle liv. Litteraturen 

er med til at binde os sammen som land. Vi bru-

ger 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’.  

Danmark Læser, Kulturministeriet 2014 

September 2016        www.fredensborgbibliotekerne.dk         



 
Fredensborg Læser: 

Biblioteket understøtter børn og voksnes                                   

fritidslæsning og læselyst. 

Vi arbejder for at kickstarte, fastholde og genopdage 

læseglæde blandt børn og voksne i kommunen. 

Opgaven er vokset de sidste år: De, som læser, læser 

mere og efterspørger nye tilbud, og en stigende del  

af befolkningen læser ikke i fritiden. I dag læser kun 

30% af børn af lyst. Læsning er bl.a. vigtigt, fordi 

fritidslæsning forbedrer læsefærdigheder og øger 

sandsynligheden for et højere uddannelsesniveau    

på sigt.  

Frem mod 2020 har vi særligt fokus på:  

 At inspirere til læsning og læselyst,                   

der hvor man mødes 

 Læsekredse, -kampagner og -projekter,          

også med fokus på nye målgrupper 

 Attraktive kulturaktiviteter og forfatteraftener 

 Litteratur som understøtter småbørns           

sprogtilegnelse, -træning og forståelse.  

En ung pige har fundet sig til rette på Fredensborg Bibliotek 
fordybet i bøgernes verden 

 
Informationskompetencer 

og livslang læring: 

Biblioteket er dit lokale videnscenter med fri     
adgang til viden og læring.  

Biblioteket skal fremme læring for borgere i alle aldre 
samt understøtte borgernes digitale færdigheder. Ud 
over de fysiske materialer tilbyder vi gratis adgang til 
en række digitale ressourcer såsom avisartikler, bø-

ger, ordbøger og magasiner, samt databaser med 
viden om forfattere, litteratur og faglige emner. Og du 
kan få professionel vejledning og formidling i forhold 
til disse ressourcer.  

For at understøtte livslang læring og funktionen 
som videnscenter har vi i disse år særlig fokus 
på: 

 Store børn og unges informationskompetencer 

 Hjælp til digital selvhjælp og selvbetjening 

 At understøtte aktive borgere og frivillighed           

i interessefællesskaber 

 At sikre flere studiepladser med plads til læring og 

uddannelse samt ro til fordybelse. 

 Debat- og læringsskabende aktiviteter og arrange-

menter 

God netadfærd og søgefærdigheder er afgørende i           
en digital verden. Alle 6., 7. og 8. klasser undervises i 
informationssøgning og kildevurdering 

I Tildes Nejeskole lærer ”prinsesserne” om gode manerer     
gennem tiden og danser til tidstypisk kammermusik  

Biblioteket sikrer den nære ramme for børns 

tidlige møde med kultur og litteratur. 

Kultur er vigtig for børns demokratiske dannelse, 

fordi kultur udvider børns horisont og skaber indsigt, 

refleksion og fællesskaber gennem oplevelser.      

For mange børn er biblioteket hverdagens primære 

indgang til kulturelle oplevelser, blandt andet på 

grund af den nære beliggenhed. Biblioteket skal  

rumme mange forskellige kulturtilbud til børn, men 

er også stadig et sted for bøger.  

For at sikre attraktive kulturtilbud for børn og      

familier har vi særligt fokus på: 

 Attraktive børne- og familieafdelinger               

for familier og dagtilbud 

 Kulturelle aktiviteter af, med og for børn           

og deres voksne 

 Leg, læring, læselyst og oplevelser 

    for børn og deres familier. 

 
Attraktive kulturtilbud for 

børn og familier: 


