
INVITATION: TRICK OR TREAT? 
Konference: Den åbne skole og biblioteket – nye samarbejder 
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Hvad kan og skal folkebibliotekerne byde ind med i udvikling og implementering af den nye folkeskolereform? 
Hvordan kan bibliotekets rum og bibliotekarer bringes i spil på tværs af klassiske professioner og fysiske 
matrikler? Danmarks Biblioteksforening, Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen inviterer til en 
heldagskonference den 23. februar 2015 i København.  

Konferencen sætter fokus på udviklingsmuligheder og samarbejdspotentialer mellem folkebibliotek og 
folkeskole i en tid, hvor de klassiske professionsgrænser bliver mere og mere flydende, og hvor den traditionelle 
forståelse af demokratiske institutioner skal finde nye veje at udmønte sig på. Konference vil bl.a. give 
inspiration og indsigter i muligheder og udfordringer. Endeligt er det en anledning til at stille essentielle 
spørgsmål om de politiske ambitioner for hvorfor, hvordan og om, vi kan udnytte folkebiblioteket i reformernes 
tid.   

På dagen får vi indsigter i skolernes strategiske overvejelser og praksiserfaringer om arbejdet med at udvikle det 
nye folkeskoletilbud herunder udfordringer, kompromiser og konsekvenser samt debat om, hvordan vi sammen 
kan skabe fremtidens folkeskole med folkebiblioteket som essentiel samarbejdspartner. 

OPLÆGSHOLDERE  
På dagen er der oplæg og debat med bl.a.: 

Christine Antorini, minister, Undervisningsministeriet 
Hvad er meningen? 

Marianne Jelved, minister, Kulturministeriet 
Kultursamarbejdets potentialer 

Henrik Good Hovgaard, fremtidsforsker, Future Navigator 
Hvad skal fremtidens børn kunne? 

Søren Gytz Olesen, forskningsleder, ph.d., VIA University College 
Hvem åbner ballet? 

Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening 
Debat om samarbejdet i den åbne folkeskole  

Moderator: Niels Frid-Nielsen, journalist og tv-vært 

STED  
Nationalmuseet, Festsalen, Ny Vestergade 10, København K  

TILMELDING & PRIS  
Pris 950,- kr.  eks. moms. Tilmelding er bindende.  
Tilmeld dig på www.db.dk  
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PROGRAM  
Moderator: Niels Frid-Nielsen, tv-vært og journalist  

10.00 – 10.10  Velkommen og intro til dagen 
  Steen B. Andersen, formand, Danmarks Biblioteksforening 

10.10 – 10.50 Hvad skal fremtidens børn kunne? 
Henrik Good Hovgaard, fremtidsforsker, Future Navigator 

10.50 – 11.20 Samarbejdet med kulturens institutioner - hvad er potentialet? 
Marianne Jelved, Minister, Kulturministeriet 

11.20-12.15 Hvem åbner ballet?  
Oplæg v. Søren Gytz Olsen, ph.d., forskningsleder, VIA University College. 
Efterfølgende debat om muligheder og udfordringer med:  

Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening 
Tine Jørgensen, formand, Bibliotekarforbundet 
Mogens Vestergaard, formand, BCF 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 13.30 4 korte inspirationsoplæg fra folkebiblioteker 
’Centralbibliotekernes nationale indsats omkring biblioteks- og 
skolesamarbejder’ v. Karen Myhre Jensen  
’Erfaringer fra Fredensborg kommunes skoleprojekt’ v. Stine Holmstrøm Have  
’FabLab i Valby og skolesamarbejder’ v. Rasmus Fangel   
’Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen’ v. Betina Falsing  

13.30 – 13.45  Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre 
  Hvad står der egentligt? Ved Undervisningsministeriet  

13.45 - 14.25 2 inspirationsoplæg fra kulturpartnere 
Arbejdermuseets skolesamarbejde v. Ane Riis Svendsen  
Orange Innovation v. Esben Danielsen  

14.25 – 14.45 Pause 

14.45 -15.10 Hvad er meningen? 
Christine Antorini, Minister, Undervisningsministeriet 

15.10 - 16.00 Trick or treat? - 4 perspektiver på Folkeskolereformen & debat 
Christine Antorini, Minister, Undervisningsministeriet 
Flemming Olsen, børne- og kulturdirektør, Herlev, formand for 
Skolenetværket 
Ellen Drost, kulturchef, Odense, formand for Kultur- og fritidsnetværket 
Dan Skjerning, formand for Undervisningsudvalget i Vejle & DBs Læringsudvalg  
Steen B. Andersen, kulturudvalgsformand i Aarhus og formand for DB  

16.00 – 16.15 Opsamling 

16.15 – 17.00 Tak for i dag, drinks & netværk 


