
Møde- og temaplan for Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med en ny biblioteksstruk-
tur og -strategi. 
 
Formålet med arbejdet er at udvikle og forny Rudersdals biblioteker, så de også i fremtiden 
er et attraktivt tilbud for kommunens borgere og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv.  
 
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte, kvalificere og udpege indsatser i en strategi for 
bibliotekets udvikling i de kommende år.  
 
Som led i udviklingen af strategien drøfter Kultur- og Fritidsudvalget: 
• Bibliotekets aktuelle styrker og svagheder? 
• Borgernes, biblioteksbrugernes og interessenternes ønsker og behov i de kommende år 
• Bibliotekets rolle i en digital og virtuel kontekst  
• Bibliotekets rolle - fx som rum for demokratiudfoldelse og relationsskabelse 
• Bibliotekets rolle i by- og bycenterudviklingen 
• Biblioteket rolle og samspil med andre kulturaktører 
• Særlige målgrupper: Børn og børnefamilier, Børns professionelle voksne, Yngre er-

hvervsaktive, Seniorer, Frivillige 
• Den nationale debat om en evt. ny bibliotekslov og fokus på bibliotekerne kerneopgave. 
• Bibliotekets ressourceanvendelse: Hvad er god biblioteksøkonomi? 
• Bibliotekets fremtidige indhold 

 
Drøftelserne skal også indeholde bud på bibliotekets bidrag i løsningen af de kommunale 
udfordringer, der ligger uden for bibliotekets klassiske kerneopgaver: Mental sundhed, unges 
trivsel, øget levealder, ensomhed, børns læsning, sunde fællesskaber, borgernes uddannel-
sesniveau, vækst i bymiljøer mm.   
 
Økonomi 
Strategien skal kunne realiseres inden for udvalgets nuværende økonomiske rammer. 
 
Gode fysiske rammer 
Økonomiudvalgets beslutning om 10 % arealreduktion kan betyde ændrede fysiske rammer 
for biblioteket. Drøftelserne skal derfor indeholde overvejelser om den fremtidige biblioteks-
virksomhed kan gennemføres på færre kvadratmeter/lokationer.  
 
Arbejdets ramme 
Udgangspunktet for arbejdet er Rudersdal Kommunes vision og værdigrundlag, Kulturpolitik 
samt folkebibliotekernes formålsparagraf som beskrevet i Lov om biblioteksvirksomhed: ”At 
fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet” 
 
Hvad skal en bibliotekstrategi kunne? 
Biblioteksstrategien skal være en tydelig langsigtet plan for bibliotekets udvikling i de kom-
mende år, som bibliotekschefen har ansvaret for at udmønte.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som styregruppe for processen. 
 Udvalget kan mødes med eksperter, forskere, praktikere, brugere og interesseorganisatio-
ner, som kan berige udvalgets arbejde.  
 



Møderne kan foregå som eksempelvis workshops, seminarer, vidensdelingsmøder eller stør-
re borgermøder.  
 
Arbejdet skal anvende principperne i Rudersdal Kommunes Borgerdialogpolitik.  
 
Forvaltningens opgave 
Kultur/Biblioteket etablerer en projektorganisation, der får ansvaret for at tilrettelægge en 
grundig involverende proces i forhold til borgere, brugere og medarbejdere.  
 
Information og dialog med borgere og interessenter  
På Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside rudbib.dk etableres en temaside, hvor alt materiale 
og opsamlinger fra arbejdet med udarbejdelse af ny biblioteksstruktur og -strategi samles.  
 
Udvalget skal færdiggøre sit arbejde til efteråret 2020.   
 
Møde og temaplan 
Der kan forekomme ændringer i planen  
 
Møderække Emne/indhold Målgrupper 
 
KFU den 08.05.2019 

 
Møde og temaplan fremlægges til god-
kendelse  

 
KFU 

 
KFU den 12.06.2019 

 
Tema: Folkebiblioteket META – den 
store hvorfor fortælling om de kommuna-
le biblioteker. Oplæg ved Tine Vind, cen-
terchef Kultur, Fritid og Sundhed, Fre-
densborg Kommune. Tidligere kontorchef 
med ansvar for biblioteker, Slots- og Kul-
turstyrelsen. Varighed ca. ½ time plus 
spørgsmål/dialog. 

 
KFU 

 
Juni/juli/august 

 
Tema: Børns læsning. Herunder foræl-
dre/bedsteforældres rolle og børns pro-
fessionelles (pædagoger/lærere) rolle. 
Workshops og fokusgruppeinterviews. 
Særligt fokus på samarbejde internt i 
kommunen mellem biblio-
tek/skoler/daginstitutioner om børns læs-
ning 

 
Borgere (forældre og 
bedsteforældre),  
biblioteksmedarbejdere, 
lærere og pædagoger 
og andre relevante 
samarbejdspartnere 

 
KFU den 14.08.2019 

 
Tema: Børns Læsning. Pointer fra 
wokshops og fokusgruppeinterviews. 
Oplæg v Lisbeth Vestergaard/Lotte Hviid 
Dyrbye, Tænketanken Fremtidens biblio-
teker om undersøgelsen ”Børns læsning”.   
Varighed ca. 1½ time plus spørgs-
mål/dialog.  
Temaet rykkes til d. KFU d. 11.9. 

 
KFU 

 
Lørdag den 
31.08.2019 

 
Rudersdal Folkemødedag. KFU tovhol-
der/arrangør for et indslag omhandlende 

 
Kommunalpolitikere, 
borgere, lokale aktører 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst-2


arbejdet med ny biblioteksstruktur og -
strategi. 

 
KFU den 11.09.2019 

 
Fælles møde med Bycenterudvalget 
om bibliotekernes rolle i udviklingen i 
by og bycenterudviklingen. Evt oplæg 
fra Hauxner som er rådgiver på udviklin-
gen af Holte Bymidte. 
 
På mødet skal KFU drøfte Økonomiud-
valgets beslutning om nedbringelse af 
kommunens arealanvendelse med 10 % 
over 10 år. 
KFU vil få fremlagt en sag, der belyser  
hvordan arealreduktionen kan udmøntes 
på kulturområdet, herunder bibliotekerne. 
KFU vil således skulle tage stilling til bib-
liotekets fremtidige arealanvendelse in-
den arbejdet med en ny strategi er afslut-
tet. 
Det anbefales derfor at denne del af stra-
tegiarbejdet ligger efter en arealbeslut-
ning.   
 
Tema: Børns Læsning. Pointer fra 
wokshops og fokusgruppeinterviews. 
Oplæg v Lisbeth Vestergaard/Lotte Hviid 
Dyrbye, Tænketanken Fremtidens biblio-
teker om undersøgelsen ”Børns læsning”.   
Varighed ca. 1½ time plus spørgs-
mål/dialog. 
 
 
Nøgletal inden for folkebiblioteksområdet 
vedlægges som bilag til mødet. 
(på grund af indførelsen nyt bibliotekssystem i landets 
biblioteker i 2016 og 2017 kan Danmarks Statistik først 
udgive valide 2018 nøgletal i juli 2019) 

 
KFU, Bycenterudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KFU 

 
September/oktober 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema: Bibliotekets rolle som rum for 
demokratiudfoldelse og relationsska-
belse. Oplæg og debat på biblioteket 
omkring den demokratiske samtale og 
den personlige samtale. Samtale mellem 
Udvalgets medlemmer faciliteres af en af 
Frirummets debatpiloter. 
http://frirummet.org/ 
Fokusgruppeinterview. 

 
KFU, borgere,  
biblioteksmedarbejdere 
og samarbejdspartnere 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst-2
http://frirummet.org/


 
KFU den 09.10.2019 

 
Tema: Bibliotekets rolle som rum for 
demokratiudfoldelse og relationsska-
belse. Pointer/opsamling fra Frirumsde-
batten 
Varighed ca. ½ time 

 
KFU 
 
 
 
 
 
 

 
KFU den 06.11.2019 

 
Tema: Biblioteksbesøg. 
Besøg på et af regionens biblioteker. 

 
KFU 

 
November/december 

 
Tema: Det digitale bibliotek. Work-
shops/fokusgruppe-interviews 

 
KFU, borgere,  
biblioteksmedarbejdere 
og samarbejdspartnere 

 
KFU den 04.12.2019 

 
Tema: Det digitale bibliotek. Oplæg v. 
Jakob Heide Petersen, formand forenin-
gen eReolen.  
Pointer/opsamling fra work-
shops/fokusgruppeinterviews 
Varighed ca. ½ time plus spørgs-
mål/dialog 

 
KFU 

 
KFU januar 2020 

 
Midtvejs-status på arbejdet med udvikling 
af ny biblioteksstruktur og -strategi. Hvad 
har vi lært? Hvad vil vi gerne vide mere 
om? Prioritering fremadrettet. 

 
KFU 

 
Januar/februar 2020 

 
Fokus på bibliotekets bidrag i løsningen 
af de kommunale udfordringer, der ligger 
uden for bibliotekets klassiske kerneop-
gaver: Mental sundhed, unges trivsel, 
øget levealder, ensomhed, sunde fælles-
skaber, borgernes uddannelsesniveau, 
mm 
Fokusgruppeinterviews med udvalgte 
målgrupper; unge, studerende, familier, 
ældre og ikke-brugerne omkring deres 
syn på biblioteket og ønsker til fremtidens 
bibliotekstilbud 

 
KFU, borgere,  
biblioteksmedarbejdere 
og relevante  
interne kommunale 
samarbejdspartnere 

 
KFU februar 2020 

 
Opsamling og læringspointer fra mål-
gruppeinterview 

 
KFU 

 
Februar/marts/april 

 
Udarbejdelse af udkast til ny  
biblioteksstruktur og -strategi 

 
Bibliotekets  
projektgruppe og  
Kultur 

 
April/maj 2020 

 
Høring om det færdige udkast til biblio-
teksstruktur? og-strategi 

 
Borgere og lokale aktø-
rer 

   



KFU maj/juni 2020 Udkast til ny biblioteksstruktur og -
strategi fremlægges og drøftes 

KFU 
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