
Antal respondenter (uden filter)

Antal respondenter (med filter)

Antal emailinvitationer udsendt

Første respondent

Sidste respondent

Eksport Dato

Har kommunen en overordnet læsestrategi? 

Ja

Nej

Total

Gælder læsestrategien for 0 til 6-års området? 

Ja

Nej

Total

Gælder læsestrategien for indskolingen (f.eks. sprogstimulering)?

Ja

Nej

Total

Gælder læsestrategien for selve skoleforløbet (mellemtrin, udskoling)?

Ja

Nej

Total

Gælder læsestrategien for fritidslæsningen (f.eks. brug af biblioteket)?

Ja

Nej

Total

Angiv link (url) til strategien, hvis muligt

https://www.alleroed.dk/document/c928d037-6957-4cca-9888-e4adf368c1e0

Spørgeskema : Undersøgelse om den kommunale fokus på læsning

https://www.bronderslev.dk/~/media/website/Politik/PolitikkerOgStrategier/SprogstrategiForUdviklingAfDetTalteOgSkrevneSprog.pdf

https://langelandkommune.dk/soegeresultat#?cludoquery=l%C3%A6sestrategi&cludopage=1&cludorefurl=https%3A%2F%2Flangelandkommune.dk%2F&cludorefpt=Forside

https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/143/790/Punkt_153_Bilag_3_Handleplan_for_sprog_og_laesning_018_aar.ashx

https://favrskov.dk/sites/default/files/strategi_for_sprog_laesning_og_skrivning.pdf?token=88TpgoP3

https://www.epaper.dk/hiller%C3%B8dkommune/handleplan-for-sprog-og-l%C3%A6sning/ 

https://www.gribskov.dk/media/2092/udkast-til-endelig-strategi-sprog-og-laesning-b%C3%B8r.pdf



Er læsestrategien politisk initieret? 

Ja

Nej

Ved ikke

Total

Hvor er den initieret?

I undervisningsudvalget

I kulturudvalget

I byrådet

På anden vis (angiv hvor)

Ved ikke

Total

Er læsestrategien politisk vedtaget? 

Ja

Nej

Ved ikke

Total

Er der bevilget ekstra midler til læsestrategien?

Ja

Nej

Ved ikke

Total

Er der sket omprioriteringer af midler mellem sektorområder?

Ja

Nej

Ved ikke

Total

Hvem har medvirket i udarbejdelsen af læsestrategien?

Skolerne

Daginstitutionerne

Bibliotekerne

Angiv evt. link til beslutningen om at lave en læsestrategi

https://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/BorneFamilieUdvalget/143/143-790.aspx#section153

Angiv evt. link til den politisk vedtagede læsestrategi

https://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/BorneFamilieUdvalget/143/143-790.aspx#section153

Du har oplyst, at læsestrategien er politisk initieret.



Forældreorganisationer

Kommunale politikere

Andre (angiv hvem)

Ved ikke

Total

Foreligger der en strategi for den fremtidige udvikling af læsestrategien

Ja

Nej

Ved ikke

Total

Hvem er ansvarlig for den fremtidige udvikling af læsestrategien?

Skolerne

Bibliotekerne

Forældreorganisationer

Politiske udvalg

Andre (angiv hvem)

Ved ikke

Total

Er der indgået en fælles aftale på vegne af kommunens skoler og biblioteker om brug af eReolen GO med unilogin? 

Ja, på kommunalt plan (forvaltningsplan) 

Nej, kun individuelle aftaler mellem den enkelte skole og biblioteket

Nej, vores skoler har ikke adgang til eReolen GO med unilogin

Total

Tættere samarbejde mellem PLC, bibliotek, dagtilbud og skoleforvaltning

Der er tale om en "Handleplan for sprog og læsning", som kun inkluderer skoleområdet. Den er udarbejdet i 2017. Handleplanen omfatter hverken førskolebørn eller fritidslæsning. Biblioteket har ikke være involveret i udfærdigelsen eller implementeringen.

Der har gennem flere år været fælles fokus på at udvikle og forbedre børnenes / elevernes læsekompetencer.  På skoleområdet har kommunens læsevejledere med afsæt i fælles strategi haft fokus på at støtte lærerne og læsekulturen på de enkelte skoler.  På skolerne er der forskellige tiltag som eksempelvis læsebånd, læsenat, læsedage, forfatterværksted, guided reading m.m. Med andre ord: Tilgangen er, at de enkelte skoler skal udmønte strategien i overensstemmelse med skolens kultur.  Og ja: Det giver mening at have en formuleret læsestrategi

Kommunen og eReolen GO

Hvor lang er perioden på den fælles aftale?

1 år

2019-2021

Hvilke erfaringer er der gjort med den eksisterende læsestrategi i kommunen?

Vores kommunale læsekonsulent fortæller, at den måske er lidt for overordnet, så der er blevet udarbejdet lokale læsestrategier i nogle af skoledistrikterne.  Det er en ren skole-læsestrategi. Man har overhovedet ikke fokus på fritidslæsning og læselyst. Prøvede på det tidspunkt at få noget med fra biblioteket, men det var et helt andet fokus, man havde. Så det lykkedes ikke.

Læsestrategien indgår som en integrere del af bibliotekets Masterplan 2020 -2022

igangsættelse af sprogsporet for alle kommunens børn i dagpleje, vuggestue og daginst. - kommunale og private, fylder meget lige nu og er en tværfaglig indsats igangsat af biblioteket, finansieret af samarbejdspartnerne og facciliteret af biblioteket

Jeg ved det ikke. Den er udelukkende et skoleanliggende. Derfor er det rent gæt, hvordan den er og for hvilke alderstrin, den dækker. Biblioteket OG skoleområdet har endnu ikke en formel strategi sammen, det arbejdes der på. Jeg har tidligere anført, at dette spørgeskema retteligt bør sendes til skoleområdet, da det er dem, som laver læsestrategier for den enkelte klassetrin mm.  Hos mig laver vi ikke den slags strategier, og derfor er det forfejlet at lave et så specifikt spørgeskema til bibliotekerne, som primært omhandler skoleområdet.

Jeg har valgt at svare ja. Men foreløbig har biblioteket en læsestrategi og skolerne har hver deres, hvor biblioteket indgår i alle. Der er altså ikke en egentlig kommunal læsestrategi, men 6 læsestrategier hvor vi er med i alle

ved det ikke - vi blev ikke inviteret med, og da jeg opdagede den på en politisk dagsorden, fik vi "lov" til at komme med et høringssvar - det ændrede ingenting

et år

3 år



Hvordan betales der for aftalen?

Pris pr. elev pr skole

Pris pr. download

Fastprisaftale for alle brugere samlet

På anden måde (oplys hvordan)

Ved ikke

Total

Ubestemt tid

Ingen stopdato.

1 år

1 år ad gangen/ubegrænset

årligt

uden opsigelse, det gør vi bare

Kan ikke besvare spørgsålet, men vi har haft aftalen gennem flere år

Hvordan deles udgifterne mellem skole og bibliotek?

juni 2021

Fornyes årligt

uendelig...

aftalen gælder for et år af gangen

3 årig

Et år af gangen

ukendt

Biblioteket betaler 100%

Skolerne betaler kr. 70.000.  Biblioteket dækker resten. Privatskolerne betaler efter antal elever.

Halv - halv

se kommentar

Folkebiblioteket betaler hovedparten

50% finansieres af bibliotekerne og 50% finansieres af skolerne

50/50 mellem skolerne og biblioteket for download, mens biblioteket betaler de faste udgifter

op til et vist beløb betaler skolen et fast beløb pr. elev, hvis forbruget overstiger dette beløb, dækker biblioteket det resterende.

Skoleforvaltningen betaler 60% Bibliotekt 40 %

Biblioteket betaler 

biblioteket betaler

Biblioteket betaler

Biblioteket finansierer, da det er fritidslæsning.

Skolecentret betaler det hele

50/50

skoleområdet betaler en stor del (løbende dialog)

skolerne betaler, men der er ikke noget forbrug på den

Biblioteket betaler aftalen.

Hvor mange skoler i kommunen er med i den samlede aftale?

Alle folkeskoler ( 21) + fri/privatskoler, 10. på ungdomsuddannelser, efterskoler og ( i alt41 skoler)

12 folkeskoler og 4 privatskoler

24 folkeskoler



Er der lavet opsøgende arbejde for at få aftaler med skoler enkeltvis?

Ja

Nej

Ved ikke

Total

Hvordan betaler skolen for aftalen? 

Pris pr. elev pr skole 

Pris pr. download 

Fastprisaftale for alle brugere samlet 

På anden måde (angiv hvordan)

Ved ikke

Total

22

7

Alle

11

samtlige skoler i kommunen, 19 stk

Alle folkeskolerne samt gymnasiet

Hvordan deles udgifterne mellem skole og bibliotek?

Vi betaler for gildet, men der er indviklede drøftelser i gang. 

biblioteket betaler bl.a. via udviklingsmidler

Afholder hver især udgifterne

biblioteket betaler 

Folkebiblioteket betaler mest 

Alle dvs. 5 hovedskoler og 11 skoler

12

15

Alle 

13

alle folkeskoler

alle folkeskoler

alle folkeskoler  (11) og enkelte aftaler med friskoler med kontrakt

alle 3

50% finansieres af bibliotekerne og 50% finansieres af skolerne

der er aftalt en fast pris for den enkelte skole

50/50 med et maximum beløb

Biblioteket betaler ca. 60%

skolerne betaler en stor del 

Samme spørgsmål en gang til? Skolerne betaler

Bibl. betaler, men forvaltningen overvejer kraftigt at skrive kontrakt med Book Bites

Hvor mange aftaler er der lavet med enkelte skoler/PLC?

22 skoler er tilmeldte. 



en samlet aftale via Fællessamlingen

33 skoler benytter tilbuddet

Er der andre samarbejder mellem biblioteket og skolerne?

nej

Ja - alm skoletilbud, booktalks, bib introduktioner, kildekritik og projektet. Læselyst og læserum

Skolerne indgå i samarbejde om minikulturel rygsæk via børnekulturkonsulenten, der også er koordinator for børnebibliotekarerne.

Mange Booktalks, bogvogterkurser, besøg på biblioteket osv. 

Der er stærke samarbejder med skolerne på alle niveauer. Dette er en del af åben skole samt samarbejde omkring Cicero.

1 ud af tre folkeskoler

Menukortet er omdrejningspunktet, der har været ca. 80 menukortbestillinger (arrangementer) i de sidste 12 måneder

,

7

Alle

25

3-4 

40

fast aftale med alle folkeskoler samlet (11) enkelte kontakter med friskoler (4 ud af 14)

ja

Ja mest samarbejde qua vores skolekatalog: https://fredericiabib.dk/nyheder/information/bibliotekstilbud-til-skoler  Mange besøg på biblioteket og mange seancer af bibliotekarer ude på skolerne. Megen kontakt mellem lærere og bibliotekarer ad denne vej. Har som test haft en aftale med en af skolerne om E-reolen Go, men de er ikke interesserede, når/hvis de selv skal betale. De synes, de har så mange muligheder digitalt i forvejen. Har nu fået ny fælles direktør. Vil prøve at gå i dialog via hende, for den hidtidige centrale skoleledelse har ikke været interesseret, og der hersker total autonomi derude.

Vi har pt. et par puljeansøgninger i spil, hvori samarbejde mellem skole, læsevejledning og bibliotek indgår.

Vi har mange samarbejder fra o. klasse og hele vejen op. Både om læselyst, informationssøgning og kildekritik. Senest tilskud fra Slot- og Kulturstyrelsen om læselyst i 7+8 klasserne

den kulturelle rygsæk som bestyres af biblioteket Samarbejde med PLC omkring mere "struktureret" samarbejde om læselyst

Forskellige læselyst kampagner (dog corona udfordret) Projekt samarbejde - Leg, lær, Læs Samarbejde omkring materialer Samarbejde om fælles læselyst koordinering og udvikling

Spørgeskemaet er mangelfuldt. Vi har her i 2020 givet skolerne gratis adgang til e-reolen Go m.v. men uden nedskrevne aftaler osv. Vi afventer forbruget i første halvår af 2021 og bliver det for omkostningstungt vil vi gå i gang med samarbejdsaftaler enten centralt eller med de enkelte skoler. 

Ja, til de forskellige videnshuse fx House of creativity m.v.

Ja

ja  - flere Vi har et læseværksted

Vi har i 2019 etableret et fast samarbejde om læselyst og er i gang med et fælles projekt omkring læseindsatser. Arbejdsgruppen består af PKC konsulent, central læsevejleder og 2 medarbejder fra folkebibilotket

ja 

Samarbejder om læseindsatser, bogåbner og udvikling af PLC/læseindsats på skole

ja- på baggrund af politisk beslutning på børneområdet og på kulturområdet, blev folkebiblioteker og folkeskoler opfordret til at arbejde mere sammen, for at 'gøre bedre' og give et godt bibliotekstilbud til alle børn, det har betydet tæt samarbejde med plc i skoledistrikterne hvor en bibliotekar er tilknyttet hvert distrikt, ligesom samarbejdet med plc-konsulent og i det hele taget samarbejdet med den enkelte skole og den enkelte lærer er styrket væsentligt.

Ja, f.eks. skolernes Krimimesse, som er et samarbejde, der involverer samtlige elever fra skolernes 7. klasser

ja, vi har en fælles udviklingsgruppe, vi laver Sprogfitness - og har et utal af biblioteksorienteringer mm

Biblioteksorienteringer vild med film vild med lyd Læselystprojekt "Vi læser for sjov" med SFO'er (Støttet af SLKS) 

Biblioteket har et skolekatalog, hvor skolerne kan vælge mellem 26 forskellige forløb både online og fysiske forløb. Vi har konceptet "Læseskoler", hvor fire udvalgte folkeskoler og biblioteket sammen har særlig fokus på læselyst. Samarbejdet resulterer bl.a. i masser af booktalks, forfatterbesøg og inspiration til undervisere. På disse fire skoler er biblioteket en integreret del af kommunikationsplatformen AULA, hvor vi distribuerer og videndeler ift. læselyst.  Vi har hvert år (i januar) en stor læsefestival, hvor dag 1 er en inspirationsdag for undervisere (grundskole og ungdomsskole) og dag 2 er en dag for skoleelever (0.-9. klasse). Igen er fokus læselyst og litteraturinspiration.  Vi har etableret et hybrid bibliotek på en af Herning største skoler, Lindbjergskolen, hvor vi står for drift og udvikling - men hvor der er en fælles handleplan med skolens PLC-koordinator ift. at lave aktiviteter, der omsætter litteraturen og skaber læseglæde. Biblioteket er både skolebibliotek- og folkebibliotek.  Vi udvik

Biblioteket har en række tilbud til skolerne, men der er ikke tale om et formelt, forpligtende samarbejde

ja

Der er samarbejdsaftaler om læsning, informationshåndtering/kildekritik og biblioteksintroduktioner med alle skoler. Desuden er der obligatoriske forløb for alle 6. klasser i teknik, programmering o.l.

Skolerne har ikke råd til at betale for unilogin af ereolenGo. Eleverne er i stedet individuelt oprettet på folkebibliotekerne og logger på ad den vej. Vi holder biblioteksorientering, IL undervisning, booktalks og forfattermøder og andre arrangmenter i tæt samarbejde med skolerne. 

en del aktiviteter for skolerne på biblioteket. Men primært initieret af bibliotekerne. Har et samarbejdsforum med kommunens sprogkonsulenter

Noget formidling 

Noget formidling 

mange - alle sammen forestået af biblioteket

Ja assistance til betjening af elever

Der eksisterer to forskellige samarbejder på tværs af kultur- og skoleområdet, der omhandler børns læsning.  Derudover har vi i biblioteket et fast samarbejde med en af kommunens skoler og løse ad-hoc samarbejdsrelationer med de øvrige to skoler.

forfatterbesøg for 6. årgang

- forfattermøder til skoleklasser fra 6-10. klasse. Biblioteket arrangerer i samarbejde med skolebiblioteket forfattermøder med de forfattere der læse i skolen. - klassiske klasseintro til bibliotekerne - filmprojekter - øvrige kulturprojekter

Bibliotekets skoletilbud udvikles og afvikles i samarbejde med skolerne. Der er etableres samarbejde om ordblinde. Mulighed for levering af depoter. Mulighed for at booke en bogbus Forskellige typer af interne og eksterne projekter Særlige aktiviteter og begivenheder: vinterlæsedysten, galaksedage, den store læseuge mm.



Booktalks, informationskompetence-kurser, Smart, Parat Svar, Vinterbogenm, 

Ja samarbejdsaftale mellem biblioteket og skoleforeningen om en række services og ydelser. vedr. eReolengo.dk: biblioteket tilbyder adgang til elever via lånerkort, men unilogin virker ikke til eReolen. Der er løbende dialog mellem skoleforeningen og eReolen om at få løst problemet, men hidtil uden held.

Ja, indkøb af materialer, kørselsordning, skolekonsulentfunktion

Fra 1. januar 2021 indgås aftale om brug af eReolenGo via Uni Login I Favrskov Bibliotekernes handleplan for 2021 - 2022 er der særlig  fokus på indsatsområder omkring understøttelse af læselyst for børn, unge og voksne. Fokus på samarbejde mellem biblioteker og skoler om konkrete indsatser for læselyst på mellemtrinnet, bibliotekstilbud til udsatte og fagligt udfordrede børn. Der etableres læseklub for sårbare unge. Der oprettes læseudfordring for voksne.

Åben skole tilbud, læsebåndssamarbejde

Ja Folkebiblioteket varetager PLC-funktionen for 3 af kommunens folkeskoler (fordelt på 7 matrikler) Desuden "traditionelt" samarbejde, hvor skolerne inviteres på biblioteksbesøg med litteraturformidling (herunder "Fang fortællingen"), skriveklub m.m.

Ja, vi har en lang række tilbud til de forskellige klassetrin.

Tæt samarbejde med læsekonsulenten omkring fælles viden om børns læsning og fælles understøttelse af indsatser. Driftsaftale omkring bibliotekssystem og materialer, herunder fælles fokus på forfatterskaber og fælles læsearrangementer. 

ja

Ja. Alle folkeskoler og folkebiblioteker har fælles materialebestand og fælles IT-system. En læsestrategi for folkebibliotekerne er under udvikling.

Vi har et omfattende skolekatalog og samarbejde omkring den åbne skole. Se https://www.drabib.dk/opdagbiblioteket  Vi har en aftale mellem skoler og kulturinstitutionerne i kommunen, at de forløb der kommer fra Bibliotekerne og øvrige kulturinstitutioner, dem deltager skolerne i. Forløbene udvikles af bibliotekerne og drøftes med skolerne og i fællesskab planlægger vi en "kulturkalender" for hvert skoleår. Ud over de faste forløb er der en række tilbud som man kan bruge eller lade være. Ofte er det sådan at de lærere der "opdager" de øvrige tilbud melder deres klasser til alt de kan komme til.  Vi har en fast plads til møderne mellem PLCerne, bibliotekslederen har en fast plads i Skoleledermødet sammen med afdelingsledere, didaktiskledere og øvrige kulturledere samt børne- skole- og kulturchef. 

Læselystprojekt med SFO’er

Ja, masser! Bl.a. formaliseret via Kulturelt Læringscenter Viborg, kørselsordning, årlig Snapsting for Børn festival mm. Samarbejde med PPL

Ja, samarbejde om materialeindkøb og håndtering, bibliotekssystem. Partnerskabsaftale om skoleforløb.

Løbende samarbejde om Åbent Skoletilbud. Biblioteket er tovholder for netværksgruppe af skolebibliotekarer.  

Ja, en lang række andre samarbejder omkring bl.a making, depoter, projekter og andre typer læseinitiativer



Procent Antal

24% 12

76% 39

100% 51

8

Procent Antal

92% 11

8% 1

100% 12

Procent Antal

100% 12

0% 0

100% 12

Procent Antal

92% 11

8% 1

100% 12

Procent Antal

42% 5

58% 7

100% 12

Angiv link (url) til strategien, hvis muligt

https://www.alleroed.dk/document/c928d037-6957-4cca-9888-e4adf368c1e0

Spørgeskema : Undersøgelse om den kommunale fokus på læsning

53

51

100

18-11-2020

21-12-2020

26-08-2021

https://www.bronderslev.dk/~/media/website/Politik/PolitikkerOgStrategier/SprogstrategiForUdviklingAfDetTalteOgSkrevneSprog.pdf

https://langelandkommune.dk/soegeresultat#?cludoquery=l%C3%A6sestrategi&cludopage=1&cludorefurl=https%3A%2F%2Flangelandkommune.dk%2F&cludorefpt=Forside

https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/143/790/Punkt_153_Bilag_3_Handleplan_for_sprog_og_laesning_018_aar.ashx

https://favrskov.dk/sites/default/files/strategi_for_sprog_laesning_og_skrivning.pdf?token=88TpgoP3

https://www.epaper.dk/hiller%C3%B8dkommune/handleplan-for-sprog-og-l%C3%A6sning/ 

https://www.gribskov.dk/media/2092/udkast-til-endelig-strategi-sprog-og-laesning-b%C3%B8r.pdf



Procent Antal

17% 2

17% 2

67% 8

100% 12

Procent Antal

100% 2

0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

100% 2

1

Procent Antal

100% 2

0% 0

0% 0

100% 2

2

Procent Antal

0% 0

50% 1

50% 1

100% 2

Procent Antal

0% 0

100% 2

0% 0

100% 2

Procent Antal

100% 2

50% 1

50% 1

Angiv evt. link til beslutningen om at lave en læsestrategi

https://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/BorneFamilieUdvalget/143/143-790.aspx#section153

Angiv evt. link til den politisk vedtagede læsestrategi

https://www.thisted.dk/Politik/Politiske%20udvalg/BorneFamilieUdvalget/143/143-790.aspx#section153

Du har oplyst, at læsestrategien er politisk initieret.



0% 0

0% 0

0% 0

0% 0

100% 2

Procent Antal

33% 4

8% 1

58% 7

100% 12

Procent Antal

100% 4

75% 3

0% 0

0% 0

25% 1

0% 0

100% 4

9

Procent Antal

35% 18

27% 14

37% 19

100% 51

18

Tættere samarbejde mellem PLC, bibliotek, dagtilbud og skoleforvaltning

Der er tale om en "Handleplan for sprog og læsning", som kun inkluderer skoleområdet. Den er udarbejdet i 2017. Handleplanen omfatter hverken førskolebørn eller fritidslæsning. Biblioteket har ikke være involveret i udfærdigelsen eller implementeringen.

Der har gennem flere år været fælles fokus på at udvikle og forbedre børnenes / elevernes læsekompetencer.  På skoleområdet har kommunens læsevejledere med afsæt i fælles strategi haft fokus på at støtte lærerne og læsekulturen på de enkelte skoler.  På skolerne er der forskellige tiltag som eksempelvis læsebånd, læsenat, læsedage, forfatterværksted, guided reading m.m. Med andre ord: Tilgangen er, at de enkelte skoler skal udmønte strategien i overensstemmelse med skolens kultur.  Og ja: Det giver mening at have en formuleret læsestrategi

Kommunen og eReolen GO

Hvor lang er perioden på den fælles aftale?

1 år

2019-2021

Hvilke erfaringer er der gjort med den eksisterende læsestrategi i kommunen?

Vores kommunale læsekonsulent fortæller, at den måske er lidt for overordnet, så der er blevet udarbejdet lokale læsestrategier i nogle af skoledistrikterne.  Det er en ren skole-læsestrategi. Man har overhovedet ikke fokus på fritidslæsning og læselyst. Prøvede på det tidspunkt at få noget med fra biblioteket, men det var et helt andet fokus, man havde. Så det lykkedes ikke.

Læsestrategien indgår som en integrere del af bibliotekets Masterplan 2020 -2022

igangsættelse af sprogsporet for alle kommunens børn i dagpleje, vuggestue og daginst. - kommunale og private, fylder meget lige nu og er en tværfaglig indsats igangsat af biblioteket, finansieret af samarbejdspartnerne og facciliteret af biblioteket

Jeg ved det ikke. Den er udelukkende et skoleanliggende. Derfor er det rent gæt, hvordan den er og for hvilke alderstrin, den dækker. Biblioteket OG skoleområdet har endnu ikke en formel strategi sammen, det arbejdes der på. Jeg har tidligere anført, at dette spørgeskema retteligt bør sendes til skoleområdet, da det er dem, som laver læsestrategier for den enkelte klassetrin mm.  Hos mig laver vi ikke den slags strategier, og derfor er det forfejlet at lave et så specifikt spørgeskema til bibliotekerne, som primært omhandler skoleområdet.

Jeg har valgt at svare ja. Men foreløbig har biblioteket en læsestrategi og skolerne har hver deres, hvor biblioteket indgår i alle. Der er altså ikke en egentlig kommunal læsestrategi, men 6 læsestrategier hvor vi er med i alle

ved det ikke - vi blev ikke inviteret med, og da jeg opdagede den på en politisk dagsorden, fik vi "lov" til at komme med et høringssvar - det ændrede ingenting

et år

3 år



Procent Antal

6% 1

28% 5

28% 5

28% 5

11% 2

100% 18

18

18

Ubestemt tid

Ingen stopdato.

1 år

1 år ad gangen/ubegrænset

årligt

uden opsigelse, det gør vi bare

Kan ikke besvare spørgsålet, men vi har haft aftalen gennem flere år

Hvordan deles udgifterne mellem skole og bibliotek?

juni 2021

Fornyes årligt

uendelig...

aftalen gælder for et år af gangen

3 årig

Et år af gangen

ukendt

Biblioteket betaler 100%

Skolerne betaler kr. 70.000.  Biblioteket dækker resten. Privatskolerne betaler efter antal elever.

Halv - halv

se kommentar

Folkebiblioteket betaler hovedparten

50% finansieres af bibliotekerne og 50% finansieres af skolerne

50/50 mellem skolerne og biblioteket for download, mens biblioteket betaler de faste udgifter

op til et vist beløb betaler skolen et fast beløb pr. elev, hvis forbruget overstiger dette beløb, dækker biblioteket det resterende.

Skoleforvaltningen betaler 60% Bibliotekt 40 %

Biblioteket betaler 

biblioteket betaler

Biblioteket betaler

Biblioteket finansierer, da det er fritidslæsning.

Skolecentret betaler det hele

50/50

skoleområdet betaler en stor del (løbende dialog)

skolerne betaler, men der er ikke noget forbrug på den

Biblioteket betaler aftalen.

Hvor mange skoler i kommunen er med i den samlede aftale?

Alle folkeskoler ( 21) + fri/privatskoler, 10. på ungdomsuddannelser, efterskoler og ( i alt41 skoler)

12 folkeskoler og 4 privatskoler

24 folkeskoler



Procent Antal

38% 12

53% 17

9% 3

100% 32

Procent Antal

8% 1

0% 0

25% 3

50% 6

17% 2

100% 12

12

12

22

7

Alle

11

samtlige skoler i kommunen, 19 stk

Alle folkeskolerne samt gymnasiet

Hvordan deles udgifterne mellem skole og bibliotek?

Vi betaler for gildet, men der er indviklede drøftelser i gang. 

biblioteket betaler bl.a. via udviklingsmidler

Afholder hver især udgifterne

biblioteket betaler 

Folkebiblioteket betaler mest 

Alle dvs. 5 hovedskoler og 11 skoler

12

15

Alle 

13

alle folkeskoler

alle folkeskoler

alle folkeskoler  (11) og enkelte aftaler med friskoler med kontrakt

alle 3

50% finansieres af bibliotekerne og 50% finansieres af skolerne

der er aftalt en fast pris for den enkelte skole

50/50 med et maximum beløb

Biblioteket betaler ca. 60%

skolerne betaler en stor del 

Samme spørgsmål en gang til? Skolerne betaler

Bibl. betaler, men forvaltningen overvejer kraftigt at skrive kontrakt med Book Bites

Hvor mange aftaler er der lavet med enkelte skoler/PLC?

22 skoler er tilmeldte. 



52

en samlet aftale via Fællessamlingen

33 skoler benytter tilbuddet

Er der andre samarbejder mellem biblioteket og skolerne?

nej

Ja - alm skoletilbud, booktalks, bib introduktioner, kildekritik og projektet. Læselyst og læserum

Skolerne indgå i samarbejde om minikulturel rygsæk via børnekulturkonsulenten, der også er koordinator for børnebibliotekarerne.

Mange Booktalks, bogvogterkurser, besøg på biblioteket osv. 

Der er stærke samarbejder med skolerne på alle niveauer. Dette er en del af åben skole samt samarbejde omkring Cicero.

1 ud af tre folkeskoler

Menukortet er omdrejningspunktet, der har været ca. 80 menukortbestillinger (arrangementer) i de sidste 12 måneder

,

7

Alle

25

3-4 

40

fast aftale med alle folkeskoler samlet (11) enkelte kontakter med friskoler (4 ud af 14)

ja

Ja mest samarbejde qua vores skolekatalog: https://fredericiabib.dk/nyheder/information/bibliotekstilbud-til-skoler  Mange besøg på biblioteket og mange seancer af bibliotekarer ude på skolerne. Megen kontakt mellem lærere og bibliotekarer ad denne vej. Har som test haft en aftale med en af skolerne om E-reolen Go, men de er ikke interesserede, når/hvis de selv skal betale. De synes, de har så mange muligheder digitalt i forvejen. Har nu fået ny fælles direktør. Vil prøve at gå i dialog via hende, for den hidtidige centrale skoleledelse har ikke været interesseret, og der hersker total autonomi derude.

Vi har pt. et par puljeansøgninger i spil, hvori samarbejde mellem skole, læsevejledning og bibliotek indgår.

Vi har mange samarbejder fra o. klasse og hele vejen op. Både om læselyst, informationssøgning og kildekritik. Senest tilskud fra Slot- og Kulturstyrelsen om læselyst i 7+8 klasserne

den kulturelle rygsæk som bestyres af biblioteket Samarbejde med PLC omkring mere "struktureret" samarbejde om læselyst

Forskellige læselyst kampagner (dog corona udfordret) Projekt samarbejde - Leg, lær, Læs Samarbejde omkring materialer Samarbejde om fælles læselyst koordinering og udvikling

Spørgeskemaet er mangelfuldt. Vi har her i 2020 givet skolerne gratis adgang til e-reolen Go m.v. men uden nedskrevne aftaler osv. Vi afventer forbruget i første halvår af 2021 og bliver det for omkostningstungt vil vi gå i gang med samarbejdsaftaler enten centralt eller med de enkelte skoler. 

Ja, til de forskellige videnshuse fx House of creativity m.v.

Ja

ja  - flere Vi har et læseværksted

Vi har i 2019 etableret et fast samarbejde om læselyst og er i gang med et fælles projekt omkring læseindsatser. Arbejdsgruppen består af PKC konsulent, central læsevejleder og 2 medarbejder fra folkebibilotket

ja 

Samarbejder om læseindsatser, bogåbner og udvikling af PLC/læseindsats på skole

ja- på baggrund af politisk beslutning på børneområdet og på kulturområdet, blev folkebiblioteker og folkeskoler opfordret til at arbejde mere sammen, for at 'gøre bedre' og give et godt bibliotekstilbud til alle børn, det har betydet tæt samarbejde med plc i skoledistrikterne hvor en bibliotekar er tilknyttet hvert distrikt, ligesom samarbejdet med plc-konsulent og i det hele taget samarbejdet med den enkelte skole og den enkelte lærer er styrket væsentligt.

Ja, f.eks. skolernes Krimimesse, som er et samarbejde, der involverer samtlige elever fra skolernes 7. klasser

ja, vi har en fælles udviklingsgruppe, vi laver Sprogfitness - og har et utal af biblioteksorienteringer mm

Biblioteksorienteringer vild med film vild med lyd Læselystprojekt "Vi læser for sjov" med SFO'er (Støttet af SLKS) 

Biblioteket har et skolekatalog, hvor skolerne kan vælge mellem 26 forskellige forløb både online og fysiske forløb. Vi har konceptet "Læseskoler", hvor fire udvalgte folkeskoler og biblioteket sammen har særlig fokus på læselyst. Samarbejdet resulterer bl.a. i masser af booktalks, forfatterbesøg og inspiration til undervisere. På disse fire skoler er biblioteket en integreret del af kommunikationsplatformen AULA, hvor vi distribuerer og videndeler ift. læselyst.  Vi har hvert år (i januar) en stor læsefestival, hvor dag 1 er en inspirationsdag for undervisere (grundskole og ungdomsskole) og dag 2 er en dag for skoleelever (0.-9. klasse). Igen er fokus læselyst og litteraturinspiration.  Vi har etableret et hybrid bibliotek på en af Herning største skoler, Lindbjergskolen, hvor vi står for drift og udvikling - men hvor der er en fælles handleplan med skolens PLC-koordinator ift. at lave aktiviteter, der omsætter litteraturen og skaber læseglæde. Biblioteket er både skolebibliotek- og folkebibliotek.  Vi udvik

Biblioteket har en række tilbud til skolerne, men der er ikke tale om et formelt, forpligtende samarbejde

ja

Der er samarbejdsaftaler om læsning, informationshåndtering/kildekritik og biblioteksintroduktioner med alle skoler. Desuden er der obligatoriske forløb for alle 6. klasser i teknik, programmering o.l.

Skolerne har ikke råd til at betale for unilogin af ereolenGo. Eleverne er i stedet individuelt oprettet på folkebibliotekerne og logger på ad den vej. Vi holder biblioteksorientering, IL undervisning, booktalks og forfattermøder og andre arrangmenter i tæt samarbejde med skolerne. 

en del aktiviteter for skolerne på biblioteket. Men primært initieret af bibliotekerne. Har et samarbejdsforum med kommunens sprogkonsulenter

Noget formidling 

Noget formidling 

mange - alle sammen forestået af biblioteket

Ja assistance til betjening af elever

Der eksisterer to forskellige samarbejder på tværs af kultur- og skoleområdet, der omhandler børns læsning.  Derudover har vi i biblioteket et fast samarbejde med en af kommunens skoler og løse ad-hoc samarbejdsrelationer med de øvrige to skoler.

forfatterbesøg for 6. årgang

- forfattermøder til skoleklasser fra 6-10. klasse. Biblioteket arrangerer i samarbejde med skolebiblioteket forfattermøder med de forfattere der læse i skolen. - klassiske klasseintro til bibliotekerne - filmprojekter - øvrige kulturprojekter

Bibliotekets skoletilbud udvikles og afvikles i samarbejde med skolerne. Der er etableres samarbejde om ordblinde. Mulighed for levering af depoter. Mulighed for at booke en bogbus Forskellige typer af interne og eksterne projekter Særlige aktiviteter og begivenheder: vinterlæsedysten, galaksedage, den store læseuge mm.



Booktalks, informationskompetence-kurser, Smart, Parat Svar, Vinterbogenm, 

Ja samarbejdsaftale mellem biblioteket og skoleforeningen om en række services og ydelser. vedr. eReolengo.dk: biblioteket tilbyder adgang til elever via lånerkort, men unilogin virker ikke til eReolen. Der er løbende dialog mellem skoleforeningen og eReolen om at få løst problemet, men hidtil uden held.

Ja, indkøb af materialer, kørselsordning, skolekonsulentfunktion

Fra 1. januar 2021 indgås aftale om brug af eReolenGo via Uni Login I Favrskov Bibliotekernes handleplan for 2021 - 2022 er der særlig  fokus på indsatsområder omkring understøttelse af læselyst for børn, unge og voksne. Fokus på samarbejde mellem biblioteker og skoler om konkrete indsatser for læselyst på mellemtrinnet, bibliotekstilbud til udsatte og fagligt udfordrede børn. Der etableres læseklub for sårbare unge. Der oprettes læseudfordring for voksne.

Åben skole tilbud, læsebåndssamarbejde

Ja Folkebiblioteket varetager PLC-funktionen for 3 af kommunens folkeskoler (fordelt på 7 matrikler) Desuden "traditionelt" samarbejde, hvor skolerne inviteres på biblioteksbesøg med litteraturformidling (herunder "Fang fortællingen"), skriveklub m.m.

Ja, vi har en lang række tilbud til de forskellige klassetrin.

Tæt samarbejde med læsekonsulenten omkring fælles viden om børns læsning og fælles understøttelse af indsatser. Driftsaftale omkring bibliotekssystem og materialer, herunder fælles fokus på forfatterskaber og fælles læsearrangementer. 

ja

Ja. Alle folkeskoler og folkebiblioteker har fælles materialebestand og fælles IT-system. En læsestrategi for folkebibliotekerne er under udvikling.

Vi har et omfattende skolekatalog og samarbejde omkring den åbne skole. Se https://www.drabib.dk/opdagbiblioteket  Vi har en aftale mellem skoler og kulturinstitutionerne i kommunen, at de forløb der kommer fra Bibliotekerne og øvrige kulturinstitutioner, dem deltager skolerne i. Forløbene udvikles af bibliotekerne og drøftes med skolerne og i fællesskab planlægger vi en "kulturkalender" for hvert skoleår. Ud over de faste forløb er der en række tilbud som man kan bruge eller lade være. Ofte er det sådan at de lærere der "opdager" de øvrige tilbud melder deres klasser til alt de kan komme til.  Vi har en fast plads til møderne mellem PLCerne, bibliotekslederen har en fast plads i Skoleledermødet sammen med afdelingsledere, didaktiskledere og øvrige kulturledere samt børne- skole- og kulturchef. 

Læselystprojekt med SFO’er

Ja, masser! Bl.a. formaliseret via Kulturelt Læringscenter Viborg, kørselsordning, årlig Snapsting for Børn festival mm. Samarbejde med PPL

Ja, samarbejde om materialeindkøb og håndtering, bibliotekssystem. Partnerskabsaftale om skoleforløb.

Løbende samarbejde om Åbent Skoletilbud. Biblioteket er tovholder for netværksgruppe af skolebibliotekarer.  

Ja, en lang række andre samarbejder omkring bl.a making, depoter, projekter og andre typer læseinitiativer


