
Bibliotekernes Dialogforum 
 

08.06.2021 
Dato: Den 14. juni 2021, fra kl. 10:30-13. 
Mødested: Microsoft Teams. Klik her Klik her for at deltage i mødet 

 
 

AFBUD: Har du ikke mulighed for at deltage i mødet, så send venligst en mail med afbud til 
Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk 

 
Indbudte: 

Marianne Bech Hansen GAEB  
Pia Henriette Friis Bibliotekschefforeningen    
Steen Bording Andersen Danmarks Biblioteksforening    
Erik Hofmeister Det Kgl. Bibliotek     
Tine Segel Forbundet Kultur og Information   
Torben Jensen Forbundet Kultur og Information   
Gitte Bruun Jensen Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker   
Karin Englev Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker   
Lisbet Storm Henriksen HK kommunal     
Mads Samsing HK Kommunal     
Kieth Andersen HK Stat (Stedfortræder for Helle Harpøth)  
Grete Weitze Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 

Ida Kongsø Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 

Michael Nøhr Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 

Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker   
 
 
Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 
 
Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

  
Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 9. april godkendes. 
Se referat 
 

 Afgørelse: 
 
 

2.  Corona og de gode erfaringer  

  
Sagsfremstilling  
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet et projekt om formidlingserfaringerne i 
bibliotekerne under coronakrisen. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdlYmZlOWItMDI0NC00ZDQ0LTlhYzMtZWVkYTU5YWIwNTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70%22%2c%22Oid%22%3a%223fd761fe-9508-4b97-8285-811e89fe1c7f%22%7d
mailto:jfv@db.dk
https://www.db.dk/dialogforum-20210409


På mødet vil lederen af tænketanken Lotte Hviid Dhyrbye præsentere deres 
inspirationskatalog og lægge op til debat om, hvordan vi formidler erfaringerne, så 
bibliotekerne fremover kan drage fordel af.  
 
Inspirationskatalog 
Nye biblioteksrum - erfaringer, cases og læringer fra en coronatid. 
 
Under punktet tager vi også en snak om der i regi af Dialogforum er nogle fælles 
udfordringer med coronapas og retningslinjer vi i fællesskab kan reagere med.           
 
Afgørelse: 
 

  
3.  Regeringen lægger op til at styrke biblioteker i bymidten 

 
  

Sagsfremstilling  
I regeringsudspillet "Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund" er der flere 
kulturpolitiske elementer. Regeringen lægger nemlig også op til at styrke biblioteker i 
bymidten med 30 mio. over tre år.  Man kan med god ret diskutere, om de 10 mio. kroner i 
tre år fra 2023, regeringen årligt vil investere i biblioteker, kan løfte den opgave. Men 
signalet er vigtigt for både kulturen, oplysningen og provinsen. 
 
På mødet lægger vi op til en diskussion om vi i regi af dialogforum fremadrettet kan bruge 
udspillet til.  
 
Se det kulturpolitiske udspil her  
 
Afgørelse: 
 

4.  Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre 
 

  
Sagsfremstilling  
Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre står foran en revidering. På 
sidste møde havde vi en drøftelse af arbejdet, og hvordan man kan opnå synergi i forhold til 
hele bibliotekssektoren, samt hvordan man fra Dialogforum kunne bidrage til dette.  
 
På sidste møde var det lidt uklart, hvordan undervisningsministeriet ville gribe arbejdet an. 
Der har siden været nedsat en arbejdsgruppe, der har påbegyndt en evaluering. Dog er der 
endnu ikke offentliggjort noget vedr. evaluering og en eventuel ny bekendtgørelse.  
 
I læsekoalitionen har man arbejdet med at lave en fælles henvendelse til relevante politikere 
om at styrke læselyst i en fremtidig revision af bekendtgørelsen om PLC. Men udgangspunkt 
i dette oplæg drøfter dialogforum om det kunne være en idé også at finde en fælles 
holdning til ny bekendtgørelse.  
 
Afgørelse: 
 

5.  FN’s Verdensmål og bibliotekerne 
 

  
 Sagsfremstilling 

https://kum.dk/aktuelt/nyheder/staerke-lokale-og-regionale-medier-rigt-kulturliv-i-vestdanmark-og-levende-bymidter
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/687
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/687


Orientering om det fortsatte arbejde i netværket DB2030, som er skabt mellem en række af 
Verdensmålsorganisationerne og bibliotekssektoren, hvor en del af jer også deltager. Se 
mere om netværket DB2030 på deres nye hjemmeside www.db2030.dk  og om arbejdet 
med både certificering og kompetenceudvikling, hvor der har været afholdt tre webinarer.  
 
BCF har afholdt medlemsmøde, hvor de sammen med DB satte fokus på, hvordan lederne 
kan målrette bæredygtighedsdagsorden på folkebibliotekerne, samt hvordan arbejdet med 
brugerinddragelse kan styrke fællesskabet omkring verdensmålene. Konferencen kom også 
med bud på, hvilke kompetencer der er behov for at udvikle, både hos ledere og 
medarbejdere, for at få skabt et vellykket ejerskab til verdensmålene og for at gøre verden 
til et bedre sted at være.  
 
Torsdag den 9. juni præsenterer regeringens deres handlingsplan for verdensmålene. På 
mødet drøfter vi bibliotekernes placering og muligheder i den.  
 

 Afgørelse: 
 
 

6.  Fremtidige møder i Dialogforum 
 

  
 Vi fastsætter de fremtidige møder og sætter tema op for det næste møde.   

Afgørelse: 
 

EVT. 

Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

Formand   Sekretær 

http://www.db2030.dk/

