
 

 

DB Lærings- og Digitaliseringsudvalg SEMINAR 

 

Torsdag den 28. februar kl. 12 til fredag den 1. marts kl. 10.30 
First Hotel Grand Jernbanegade 18 5000 Odense C 

Referat og resultater 

Seminaret afsluttedes med et fællesmøde med Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg. 

Lærings- og Digitaliseringsudvalget (LDU) indledte mødet med at fremlægge deres ideer til det 

videre arbejde og helt konkrete planer om konference. Det samlede oplæg kan ses på 2019 

Strategi seminar output læring og digitalisering. Forretningsudvalget udtrykte en stor tilfredshed 

med udvalget oplæg og var imponeret over iderigheden.  

 

På det fælles møde blev der draget konklusioner om, at der arbejdes videre med følgende, som 

sekretariatet konkretiserer yderligere inden næste møde.  

• Der arbejdes i et tofaset forløb i forbindelse med udviklingen af National Læsestrategi. Når 

koalitionsgruppen har færdiggjort deres udkast til National Læsestrategi vil LDU planlægge 

en høring på Christiansborg, for at præsentere strategien, men ikke mindst for at skabe 

opmærksomhed om ideen. 

Se mere om temaet og status på arbejdet i Koalitionsgruppen som DB har samlet: På vej 

mod en national læsestrategi for børn og unge Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

 

• Efter Christiansborghøringen arbejdes på at skabe et bredere ejerskab og udvide 

koalitionen sådan at LÆSNING kan komme højere op på samfundets dagsorden, som 

andet end blot at kunne læse. Denne fase var inspireret af oplægget om Folkebevægelsen 

mod ensomhed som CASE og deres arbejde med at konsolidere og få en masse partnere 

med. 

 

Direktøren forsøger at få den placeret i uge 36 – Danmarks Biblioteker har temauge om 

læsning i uge 37, startende med FNs læsedag 8. september. Der forsøges at lave en hurtig 

afklaring af muligheder og dato.  

 

• I 2020 vil udvalget skabe en stor event (konference eller camp) med lærende workshops, 

oplægsholdere, projektpræsentation og inspiration fra hele verden. Her skal også gerne 

være deltagelse af både Undervisnings- og Kulturminister, samt en bred politisk og faglig 

deltagelse. Dette projekt arbejdes der videre med efter høringen, ud fra udvalgets mange 

ideer, beskrevet i 2019 Strategi seminar output læring og digitalisering. 
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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 
Folkebevægelsen mod ensomhed som CASE 

 

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. 
På vej mod en national læsestrategi for børn og unge Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

 

 

16.00 Fælles brainstorm:  

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

konference bidrage til det? Hvad skal konferencens eftervirkninger være?  

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? 
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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. 

2019 Strategi seminar output læring og digitalisering. 
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Deltagere:  

Annette W. Godt Bibliotekschef, Allerød  

Bente Ankersen Formand. Byrådsmedlem (A), Fredericia 

Bente Refslund Byrådsmedlem (F), Silkeborg 

Hanne M. Sørensen Souschef, Sønderborg 

Katrine Skov  Kulturudvalgsformand (A), Gladsaxe 

Kirsten Marthedal Dansk Forfatterforening 

Kirsten Westh Teamleder, Albertslund 

Knud N. Mathiesen Byrådsmedlem (O), Aarhus 

Kristine Nygaard Ledet Bibliotekschef, Skive 

Leif Egholm  Byrådsmedlem (Lokalliste), Odsherred 

May-Britt Andersen Kulturudvalgsformand (C), Esbjerg 

Peter Høybye Afdelingsleder Kultur og Fritid, Egedal 

Signe Bekker Dhiman Byrådsmedlem (A), Aabenraa 

Steffen A. Nissen Administrationschef, Odense  

Lars Bornæs  Bibliotekschef, Silkeborg 

 

OPLÆGSHOLDERE: 

Karen Skou  Social-humanitær konsulent, Frivilligafdelingen, Ældresagen 

Lisbet Vestergaard Konsulent, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

Michel Steen-Hansen Direktør, Danmarks Biblioteksforening 

 


