
 

 

DB Lærings- og Digitaliseringsudvalg 

 

Torsdag den 28. februar kl. 12 til fredag den 1. marts kl. 10.30 

First Hotel Grand Jernbanegade 18 5000 Odense C. 

SEMINAR - Læs mere om udvalget 

12.00 Ankomst og frokost 

 

12.45 Velkomst og intro til dagen  

Bente Ankersen og Michel Steen-Hansen 

 

13.00   Hvad har du med? 

Introrunde, hver især introducerer sig selv, og fortæller hvad de vil bidrage med i det 

kommende døgn.   

 

13.45 Hvorfor National læsestrategi 

Direktør Michel Steen-Hansen giver en indflyvning til, hvorfor biblioteksforeningen 

har taget initiativ til at skabe en fælles National Læsestrategi, og hvorfor man har 

skabt en Koalitionsgruppe til at udfolde den – se www.nationalstrategi.dk  

 

14.00 ENSOMHED - Når sagen samler 

Når man siger ENSOMHED så bliver det politisk opfattet som et samfundsproblem. 

Flere end 80 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er gået 

sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Hvad kan man lære af den 

proces i.f.t. læsning?  

 

Inspirationsoplæg ved:  

Karen Skou, social-humanitær konsulent, Frivilligafdelingen, Ældresagen 

 

14.30 Fælles refleksion:  

Hvordan får vi læsning højere op på samfundsagendaen?    

 

15.00 Eftermiddagskaffe & te  

og ikke mindst Grands store snackbuffet samt hjemmebag. 

 

15.30 National Læsestrategi  

Præsentation af temaer: En status på det aktuelle arbejde og de tre strategiske 

temaer. Styret igennem af Lisbet Vestergaard. 

 

16.00 Fælles brainstorm:  

Hvordan inddrages Danmark i den nødvendige læseindsats, og hvordan kunne en 

konference bidrage til det? Hvad skal konferencens eftervirkninger være?  

https://www.db.dk/L%C3%A6rings-%20og%20Digitaliseringsudvalget
http://www.nationalstrategi.dk/


Hvad giver konferencen en platform for? Styret af Lisbet Vestergaard og Michel 

Steen-Hansen 

 

16.15 Tre arbejdende refleksionsgrupper forbereder et pitch ud fra hvert sit tema 

præsenteret af Lisbet Vestergaard:  

 

Tilgængelighed:  

Hvad er på spil? Hvem kan sige noget om temaet? 

 

Fagprofessionelles betydning for børns læselyst:  

Hvad er på spil? Hvem kan sige noget om temaet? 

 

Forældres rolle:  

Hvad er på spil? Hvem kan sige noget om temaet? 

 

Formålet er at få konkretiseret konferenceprogrammet og få input til keynote 

speakers.   

 

17.00 Præsentation og finpudsning af ideer  

Vi samler op og forbereder præsentation til FU. Konferencens form og formål samt 

en programskitse.   

 

Lisbet Vestergaard samler op og styrer debatten. 

 

17.45 Udvalgets forsatte arbejde 

Med udgangspunkt i de mål udvalget opsatte på deres første møde drøfter vi det 

fremtidige arbejde og skaber en arbejdsplan. Oplæg ved Bente Ankersen og Michel 

Steen-Hansen. 

 

Det primære mål i det første år: 

 • En ambitiøs konference om National Læsestrategi 

 • Hvor udvalget på kommende møde skal tage stilling til målgruppe for deltagelse  

 • At udfolde emnerne og afgrænse hvem strategien skal omfatte 

 • At komme med bud på oplægsholdere 

 • At skabe politisk ejerskab både lokalt og nationalt 

 • At definerer den brændende platform og nødvendigheden af at læse i sin fritid. 

 

Læs mere om udvalget mål her 

 

19.00 Middag 

 Aftenunderholdning står vi selv for – alle tager derfor den bog med som har haft 

størst betydning for dem – og det fortæller vi så om mens vi får kaffe og avec. 

  

Fredag  

06.30-09.00 Godmorgen og velkommen til First Hotel Grands morgenbuffet 

 

09.00-09.30 Vi mødes og varmer op til mødet med DBs Forretningsudvalg  

 

09.30 – 10.30 Fællesmøde med DBs Forretningsudvalg,  

hvor vi præsenterer udvalget arbejde og oplæg til en kæmpe konference om National 

Læsestrategi. 

 

https://www.db.dk/files/20180903%20Dagsorden%20L%C3%A6rings-%20og%20Digitaliseringsudvalg%20Referat%20%28002%29.pdf#overlay-context=digilaer20180903

