Aktivitetsoversigt oktober 2019- okt. 2021
Udgivelser:
Håndbog: En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd, 2020
En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd. Håndbogen samler op på erfaringer fra
skole – og bilbiotekssamarbejder i ni kommuner med råd og anvisninger. Projektet er gennemført sammen
med bla. Nationalt Videnscenter for Læsning.
Podcastserie om læsebånd, læselyst og samarbejder, 2020
I forbindelse med projektet ’Læsebånd i hele landet’ er der udgivet tre podcasts hvor forskere, lærere,
biblioteksansatte og elever deler ud af deres erfaringer fra læsebåndsprojektet. Podcasten henvender sig til
bibliotekarer, lærere, læsevejledere, studerende og andre med interesse for børns læselyst.
Medudgiver: Fremtidens Frilæsning i skolernes PLC’ - guide til udvikling af den fysiske frilæsningssamling,
2020
En publikation udgivet af Københavns Biblioteker i samarbejde med Gribskov Biblioteker, Holbergskolen i
Kbh. Gentofte Bibliotekerne og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Guiden giver inspiration til: Hvordan
den fysiske samling af frilæsningsmaterialer kan sammensættes, så den afspejler elevernes interesser, hvor
stor den skal være, hvor ofte den bør fornys og hvordan den kan formidles til eleverne.
Inspirationskatalog: Nye biblioteksrum - erfaringer, cases og læringer fra en Coronatid, 2021
Inspirationskataloget: Nye biblioteksrum - erfaringer, cases og læringer fra en Coronatid samler op på
bibliotekernes erfaringer under Corona med 29 cases fra netværket Next Generation og 3 fremadrettede
artikler. Kataloget indeholder en kort beskrivelse af cases og input til, hvordan man kan komme i gang med
fokus på før, under og efter aktiviteten samt gode råd. Kataloget er et første spadestik på en
Coronaopsamling og peger på en række potentialer ved de digitale og hybride formater samt et stort behov
for videndeling og erfaringsudveksling.
Undersøgelse: Biblioteket som ramme og centrum for Verdensmålene, 2021
En undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker giver indblik i 62 bibliotekschefer og -lederes
opfattelse af, hvordan folkebibliotekerne tænker verdensmål, lokalt engagement, tilbud til ældre og
bæredygtighed ind i den lokale virksomhed. Undersøgelsen er udført i samarbejde med Moos-Bjerre A/S og
er en del af Tænketankens projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL, der har fokus på at engagere borgere over
60 år i FN’s Verdensmål.
Undersøgelse: Sammen om Verdensmål (udgives i okt. 2021)
Tænketanken Fremtidens Biblioteker udgiver i oktober 2021 en omfattende undersøgelse, der afdækker
ældre borgeres holdninger, kendskab og adfærd til verdensmålene, deres interesse for aktiviteter og
fællesskaber samt villighed til at være frivillige. Undersøgelsen er gennemført af Moos Bjerre AS.

Undersøgelsen peger på, hvordan folkebibliotekerne i Danmark kan styrke deres rolle i at understøtte de
ældres frivillige engagement og skabe lokalt involverende fællesskaber.

Igangværende projekter:
Projekt: Ny læsevaneundersøgelse -Børn og unges Læseglæde – og fællesskaber
Tænketankens nye læsevaneundersøgelse af børn og unges læse- og medievaner med et særligt fokus
på læsefællesskaber er også i fuld gang. Med midler fra udviklingspuljen og sammen med Center for Anvendt
Skoleforskning gennemfører vi igen både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse med deltagelse af ca.
240 skoler. Vi er netop gået i gang med at indhente kvantitative data ind ude på skolerne. Kvalitative data
bliver indhentet gennem workshops på bibliotekerne med forfattere og dybdeinterviews med målgruppen.
Vi forventer at udgive undersøgelsen primo 2022 og håber på spændende resultater både nye perspektiver,
men også at kunne spore en udvikling fra sidste undersøgelse. Projektet er støttet af SLSKs udviklingspuljen
med
Projekt: SAMMEN OM VERDDENSMÅL- på biblioteket
Ifølge regeringens nye Handlingsplan for FN´s Verdensmål skal bibliotekerne udgøre en central rolle i den
folkelige forankring af FN´s Verdensmål. Når verdensmålene skal omsættes til aktiviteter og handlinger i en
lokal agenda, er biblioteket et oplagt mødested. Tænketankens projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL fik
bevilling på 5.576.000, - dkr fra VELUX FONDEN med opstart 1. februar 2021. Projektet skal engagere den lidt
oversete målgruppe 60+ i verdensmålene på bibliotekerne og skabe lokale fællesskaber omkring
verdensmålene, forandring og bedre trivsel hos målgruppen. Projektet er i gang med anden fase (pilotfase på
10 måneder), hvor otte pilotbiblioteker udvikler og gennemfører aktiviteter med målgruppen mhp.
konceptudvikling til national udbredelse.
Vi har netop udsendt bibliotekschefsurvey om bibliotekschefer og -lederes opfattelse af, hvordan
folkebibliotekerne tænker verdensmål, lokalt engagement, tilbud til ældre og bæredygtighed ind i den lokale
virksomhed. Undersøgelsen er udført i samarbejde med Moos-Bjerre A/S. Vi udkommer med en større
undersøgelse, som afdækker ældre borgeres holdninger og kendskab til verdensmålene, bæredygtige
adfærd, deres interesse for aktiviteter og fællesskaber på bibliotekerne samt lyst og interesse i at engagere
sig som frivillig.
I projektet er der fokus på at styrke bibliotekernes kompetencer og bæredygtige profil ift. at arbejde med
målgruppen, med verdensmål og lokale fællesskaber gennem læringsforløb til biblioteksansatte hos
biblioteker der er med i projektet i form af læringsforløb, workshop og tilbud om deltagelse i flere
bæredygtige projekter og netværk. Vi er med til at udvikle og afholde to efteruddannelsesmoduler udbudt af
FKI i november og december 2021. Alle aktiviteter sker i tæt parløb med Chora 2030, Verdens Bedste
Nyheder, DB2030, undervisere og organisationer samt lokale samarbejdspartnere som Ældre Sagen, Globale
Seniorer,

Verdensmål akademiets ambassadører, kommunale klima- og bæredygtighedskonsulenter, naturvejledere,
Røde Kors mv.

Konferencer, workshops, debatsessioner & festivaler/messer
Det har været en særlig periode, og Corona har sat selvfølgelig også sat sit præg på Tænketankens
aktiviteter. Vi har forsøgt at afholde så mange aktiviteter on-line, men andre aktiviteter er blevet
transformeret til andre formater f.eks. fra konferenceformat til podcastformat.
eReolens efterårskonference, november 2019
Tænketanken var med til at arrangere og afholde eReolens efterårskonference med fokus på tendenser og udviklingen
indenfor lydbogsområdet i nationalt og internationalt perspektiv.
Midvejsseminar, Lyst til læsebånd, november 2019
Midvejsseminar for deltagere i projektet Lyst til læsebånd i hele landet i samarbejde med Nationalt Videncenter for
Læsning. For biblioteker, skoler og PLC.
eReolens efterårskonference, november 2020
Tænketanken var moderator på eReolens efterårskonference med fokus på tendenser og udviklingen indenfor
lydbogsområdet i nationalt og internationalt perspektiv.
Faglig Kick-off workshop i projektet Børn og unges læseglæde og -fællesskaber, on-line
Projektet deltagere mødtes on-line til faglig kick-off på den nye læsevaneundersøgelse
Kick- off på projekt Sammen om Verdensmål, april 2021, on.line
Opstartsworkshop på projektet Sammen om verdensmål, hvor projektdeltagere, konsulenter og evaluatorer
kickstartede projektet
Første læringsforløb for biblioteksansatte i projekt Sammen om Verdensmål, Aarhus, juni 2021
1. læringsforløb for biblioteksansatte i projektet Sammen om Verdensmål med fokus på verdensmål, bæredygtig trivsel
og Design Thinking. Mellem det første og andet læringsforløb har der været digitale spørgetimer.
To morgenmøder om Corona Inspirationskatalog, juli 2021
Vi var med til at arrangere og afholde 2 morgenmøder sammen med CB om erfaringer fra Coronakataloget. Der var
gode cases med fra Netværket Next Generation.
Andet læringsforløb for biblioteksansatte i projekt Sammen om Verdensmål, Roskilde, august 2021
2. læringsforløb for biblioteksansatte i projektet Sammen om Verdensmål med fokus på verdensmål, bæredygtig trivsel
og Design Thinking.

Netværk og fora
Netværket Next Generation
Netværket Next Generation har fungeret siden april 2014 og består af en gruppe på ca. 25 medlemmer med løbende
udskiftning. Der har været en større udskiftning og mange nye medlemmer. Netværket har primært mødtes i onlinemøder under Corona ca. hver 3. måned. Vi har blandt drøftet: Bibliotekerne & den kommunale virkelighed;

Kerneopgaven & Corona; Digitale fællesskaber & ensomhed; Kompetencebehov i en Coronatid samt
samarbejde mellem folkebiblioteker og Fag-, forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i lyset af udflytningen af
uddannelser Vi har også i regi af netværket udgivet Inspirationskataloget: Nye biblioteksrum - erfaringer, cases
og læringer fra en Coronatid.

Tænketanken deltager desuden i:
Netværket DB2030
Dialogforum
Læsekoalitionen

Oplæg
Selv om Corona også har præget vores udadvendte aktiviteter, har vi været ude og holde oplæg rundt om i
landet, bare on-line og også deltaget i andres projekter.

Kommunikation
Tænketanken arbejder løbende på at styrke særligt kommunikation på sociale medier og får flere følgere på
de forskellige platforme. Pt. har vi over 1100 følgere på Facebook, ca. 600 følgere på Instagram, ca .500
følgere på LinkedIn og 1030 følgere på twitter. Vi opfordrer til at følge os på sociale medier for løbende at
blive opdateret med vores aktiviteter. Derudover har vi hjemmesiderne www.fremtidensbiblioteker.dk og
www.sammenomverdensmål.dk. Vi sender jule- og sommeropdatering ud hvert år.

Personale
Tænketanken er en lille organisation en 1 fuldtidsansat leder Lotte Hviid Dhyrbye, 1 projektleder tilknyttet
projekt ’Sammen om Verdensmål’, Kira Gilling Hansen. Derudover er Lisbet Vestergaard tilknyttet
læsevaneundersøgelsen som projektleder. Vi har desuden ofte praktikanter tilknyttet i både
virksomhedspraktik og i længere forløb i forbindelse med uddannelsespraktikforløb.

Projektansøgninger ude
Vi arbejde hele tiden på at få nye og spændende vidensprojekter i hus. Det er afgørende for projekterne, at
de udspringer af jeres behov og kan anvendes i praksis og i udviklingssammenhænge. Så vi er derfor
afhængige af, at I bliver ved med at bringe idéer og in-put til Tænketanken og er med i de projekter, I finder
relevante. Vi har pt. ansøgninger ude omkring:
Unge, skønlitteratur & demokrati
Tænketanken har sammen med Læseforeningen ansøgt Nordea-Fonden om nyt udviklingsprojekt. Projektet
skal styrke unges demokratiske selvtillid og derigennem deres lyst og vilje til aktivt at deltage i samfundslivet

gennem skræddersyede demokratilæsninger med guidede fælleslæsninger som metodisk grundlag. Otte
biblioteker deltager i projektansøgningen.
Nøgletalsanalyse:
Vi har søgt om midler fra SLSK’s udviklingspulje til projektet ’Nøgletalsanalyse’. Gennem en årrække har
bibliotekerne oplevet fald i fysiske udlån. Udviklingen gælder ikke alle, og nogle oplever endda en stigning.
Men hvad skyldes det? Projektet vil på baggrund af eksisterende data gennemføre en nøgletalsanalyse, der
kigger på tværs af data, undersøger statistiske sammenhænge og giver nye evidensbaserede indsigter i hvilke
faktorer, der har betydning for bla. fysiske og digitale udlåns- og besøgstal. Projektet udvikler en statistisk
analysemodel, der vil kunne gentages årligt. Moos-Bjerre AS vil gennemføre analysen.
Samarbejder om unges informationssøgningskompetencer
Vi har søgt om midler fra SLSK’s udviklingspulje til et modningsprojekt med bla. Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbibliotker. Det er ikke alle unge, der har de nødvendige informationssøgningskompetencer, når
de starter på næste uddannelsestrin. Projektets parter ønsker at foretage et litteraturreview og afholde
faglige workshops, der skal afdække behov og samarbejdsmodeller for folke- og FFU-biblioteker for at
imødegå eksisterende og kommende udfordringer med unges informationssøgningskompetencer i en
digitaliseret verden. Arbejdet skal danne grundlag for et nationalt projekt med særligt fokus på hhv.
folkebibliotekernes og FFU-bibliotekernes rolle i et fremtidigt samarbejde.

