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Tre strategiske fokuspunkter for biblioteket
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• De tre strategiske fokuspunkter anbefales 
ud fra udviklingstendenser, visionen for 
Solrød og ud fra bibliotekets styrker og 
udviklingspotentialer. 

• For hvert strategiske fokuspunkt er 
beskrevet, hvordan biblioteket over de 
næste 4 år og videre frem kan udvikle sig 
inden for de nuværende økonomiske midler, 
de bygningsmæssige rammer og de  
personalemæssige ressourcer.

• Større udviklingstiltag, der kræver en 
økonomiske bevilling, er beskrevet særskilt.

• Det strategiske arbejde tager afsæt i, at der 
arbejdes sideløbende med alle tre og at  
”cirklerne” gradvist øges.

Anbefaling: tre strategiske fokuspunkter for det borgernære bibliotek

Livslang læring på 
børnefamiliernes 

bibliotek

Det digitale 
bibliotek

Borgernes 
oplevelsesrum

Det borgernære 
bibliotek
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Borgernes oplevelsesrum

Indenfor nuværende budget
Fysisk indretning
1. Retænkning og ombygning af eksisterende 

m2 og funktioner til nye, der giver plads til 
mere. Fx bogmagasin til møde/aktivitetsrum 
med bøger. Rekvisitopbevaring ved 
aktivitetszoner frem for i depot. 

2. Anskaffelse af moderne udstillingsinventar til 
øget formidling og kuratering.

3. Investere puljemidler i udvikling af rum og 
udstyr til selvorganiserede aktiviteter. 

Aktiviteter og arrangementer
4. Øget kommunikation på biblioteket og digitalt 

om services, alle typer af materialer og om 
arrangementer.

5. Flere samskabte aktiviteter gennem nye 
samarbejder og partnerskaber.

6. Øgning af arrangementsvirksomhed ved 
prioritering af ressourcer til 1:mange ift. 1:1 
servicering i fysisk udlånsbetjening.

Udenfor nuværende budget
Fysisk indretning
1. Multifunktionelt og oplevelsesrettet inventar til 

flere typer af aktiviteter og arrangementer samt 
mobile reoler, der kan give plads hertil.

2. Udstyr og inventar til kreative værksteder (Maker 
spaces, Fab Labs, Hacklabs og kodeværksteder 
etc.).

3. Interaktive og personaliserede digitale løsninger
4. Nye indgange, der forbinder biblioteksrummet 

med udearealer og byrum.
5. Bibliotekshave og et aktivt torveområde mod 

centeret.
6. Oprettelse af cafétilbud som socialøkonomisk 

virksomhed.
Aktiviteter og arrangementer
7. Arrangementer med større og dyrere navne
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Livslang læring på børnefamiliernes bibliotek

Indenfor nuværende budget
Fysisk indretning
1. Reindretning af børnebibliotekar kontor til 

kreativt aktivitetsrum
Aktiviteter og arrangementer
2. Udvidelse af det eksisterende skolekatalog i 

samskabelse med skoler, PLC og lærere.
3. Øget fokus på uformel læring. Medskabende 

aktiviteter for børn og voksne, fx You Tube 
workshop, skriveværksted og filmklub.

4. Samarbejde med dagplejere og institutioner, fx 
fokus på Early Litteracy og dialogisk læsning. 

5. Øget kvoter for benyttelse af bibliotekets digitale 
tilbud, fx e-Reolen og Filmstriben.

6. Etablering af samarbejde med skoler om brug af 
UNI-login til benyttelse af e-Reolen GO!

7. Undervisningstilbud i digital dannelse og Fake 
News målrettet unge.

8. Flere aktiviteter under nationale kampagner.

Udenfor nuværende budget
Fysisk indretning
1. Ombygning af biblioteksrummet: etablering af 

lærings- og aktivitetsrum i det uudnyttede areal på 
1.sal med direkte adgang fra biblioteket.  
Moderne digitale møde- og læringsfaciliteter og 
mørklægning til teater mm.

2. Mini-biblioteker fx Sportsreolen med fysiske 
materialer, computere/tablets til digitale services

Aktiviteter og arrangementer
3. Biblioteket indgår i forpligtende samarbejde med 

skolerne i udmøntning af læringsmål, fx 
informationssøgning og digital dannelse.

4. Etablering af Makerspace. Enten som digitalt 
læringsrum eller som skabende værksted.

5. Udvidet arrangementsprogram fx 100 børnedage
6. Kulturelle rygsække til skolebørn
7. Anskaffelse af interaktiv gulv/vægprojektorer       

til læringsspil og leg. 4
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Det digitale bibliotek

Indenfor nuværende budget
Aktiviteter og arrangementer
1. Kampagneindsatser for at øge 

kendskab og brug af de mange 
forskellige digitale services

Digitale løsninger og udstyr
2. Nyt IT system til biblioteksbetjening
3. Ny hjemmeside med nye funktioner
4. Ny app på vej. 
5. Personalisere digital betjening med 

digital tidsbestilling af hjælp fra børne- 
eller voksenbibliotekar. 

Udenfor nuværende budget
Digitale løsninger og udstyr
1. Udvide digitale løsninger og services for at 

gøre biblioteket mere synligt og tilgængeligt for 
flere borgere og være attraktiv for flere 
forskellige målgrupper.

2. Investere i digitale skærme og software til 
formidling af arrangementer, services og viden 
samt skabe dialog med borgere.

3. Investere i nye digitale produkter og services til 
udvikling af nye arrangementer og aktiviteter

4. Personalisere information til brugere gennem 
brug af data fx om litteratur og arrangementer

5. Øge tidsrum for borgerbetjening med video 
bibliotekarbetjening uden for bemandet 
åbningstid. Gennem tværkommunale 
samarbejder.
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Oversigt over indsatser i år og kommende 4 år

2017 2018 2019 2020 2021

Borgernes 
oplevelsesrum

1 Bogmagasin til 
møderum
6 Flere 
arrangementer

3 Prioritere puljer 
til udstyr
4 Øget formidling 
af services
5 Flere sam-
skabte aktiviteter

4 Øget formidling 
af  services
5 Flere sam-
skabte aktiviteter

2 Anskaffelse 
nyt udstillings-
inventar

2 Anskaffelse 
nyt udstillings 
inventar

Livslang læring 
på familiernes 
bibliotek

1 Kreativt 
aktivitetsrum
7 Digital dannelse 
og Fake News
8 Nationale 
kampanger

7 Digital dannelse 
og Fake News
3 Medskabende 
aktiviteter for børn
4 Early litteracy og 
dialogisk læsning

2 Udvidelse 
skolekatalog
6 Uni-login til 
e-Reolen GO!

5 Øge kvoter 
og udbud af 
digitale tilbud

5 Øge kvoter 
og udbud af 
digitale tilbud

Det digitale 
bibliotek

2 Nyt IT system
3 Ny hjemmeside

1 Kampagner for 
digitale services
4 Ny app
5 Personalisere 
digital betjening

1 Kampagner for 
digitale services
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Anbefalinger for den videre proces

1. Politisk strategi: De tre strategiske fokuspunker laves til en Kultur- og 
Biblioteksstrategi, som tillæg til Fritids- og Kulturpolitikken. 
Fremlægges til godkendelse for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget.

2. Politiske mål for indsatser inden for budget: Indsatser indenfor de 
tre strategiske fokuspunkter, som kan realiseres ved at omprioritere 
ressourcer inden for det nuværende budget, konkretiseres som 
politiske mål i 2018 og fremover. De realiseres over en 4 årig periode 
startende fra nu.

3. Politiske prioriteringer udover budget: Indsatser udenfor 
nuværende budget drøftes som del af budgetprocessen i år og i 
kommende år.
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