
 

18. januar 2022 

Danmarks Biblioteksforenings Lærings- og Digitaliseringsudvalg  
 

TID: 25. januar 2022 fra kl. 13-14:30 

STED: Microsoft Teams Klik her for at deltage i mødet  

AFBUD: Har du alligevel ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog 

Vogelius på jfv@db.dk 

 
Deltagere 
 Bente Ankersen, fmd. 
Annette W. Godt 

Bente Refslund 

Hanne Merete Sørensen 

Hans Skou 

Inger Nielsen  

Katrine Skov 

Kirsten Marthedal 

Kirsten Westh 

Knud N. Mathisen 

Kristine Nygaard 

Lars Bornæs  

Leif Utermöhl  

May-Britt Andrea Andersen 

Peter Høybye 

Signe Bekker Dhiman 

Steffen Andresen Nissen 
 
Afbud 
Leif Egholm 
Britta Thuun-Petersen 
 
Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 
 

Mere om udvalget her 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

 Sagsfremstilling 
Grundet Corona har vi nedprioriteret udvalgsarbejdet. Da udvalget sidder frem til Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde, synes vi det ville være en god ide at mødes virtuelt, for at 
kigge på udvalgets arbejde her  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM2YTc5YjMtZGI1ZC00YjQ2LTg1YjAtN2JmYjRkNmYyNzRi%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/L%C3%A6rings-%20og%20Digitaliseringsudvalget
https://www.db.dk/L%C3%A6rings-%20og%20Digitaliseringsudvalget


 

 
Godkendelse af dagens dagsorden og referat af møde den 28. september 2021, se Referat 
 

 Indstilling 
Dagsordenen godkendes. 
 

 Afgørelse 
 
 

2.  National Læsestrategi, møder og handlinger 
 

 Sagsfremstilling 
På trods af at folketinget ikke vedtog vores oplæg til National Læsestrategi er der kommet 
en stor fokus på læsning og betydningen af at børn læser. Det ses f.eks. gennem flere 
statslige puljer og indsatser som de seneste år er afsat. Både på undervisningsministeriets 
område og på kulturministeriets. Seneste initiativ er BOGGLAD puljen som skal sikre bøger 
og samarbejder om børns læsning i fritidstilbud.   
 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har også taget initiativ til en ny læseundersøgelse 
som opfølgning på den undersøgelse, der igangsatte arbejdet med National Læsestrategi - 
undersøgelsen ”Ny viden: Børn og unges læseglæde og -fællesskaber” (også kaldet ”Børn 
og unges læsning 2021”) HER 
 
Sæt gerne kryds i kalenderen den 1. juni 2022. Der holder Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker afsluttende handlingskonference, hvor de præsenterer deres nye undersøgelse. 
Det kommer til at foregå på Vartov i København.    
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
 
 

3.  Læsestrategi og den digitale litteratur 
 

 Sagsfremstilling 
Afgørelsen fra sidste møde: 
Der skal fremover arbejdes med finansieringen af den digitale litteratur i forhold til 
kommunerne og specielt mellem biblioteks- og skolesektor. Der er tendenser til, at der 
opstår begrænsninger i børnenes adgang til de digitale bøger på grund af manglende fokus 
og finansiering af frilæsning i skolesektoren, specielt i forhold til den digitale adgang. Der 
skal skabes en yderligere dialog med ”Det Digitale Folkebibliotek”, om at skabe et 
yderligere statistisk politisk oplæg til de nye kommunalpolitikere, om at de økonomiske 
styringsmekanismer af eReolen og eReolen.go kan afskære børn for at få adgang til digital 
litteratur.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes.  
 

https://www.db.dk/files/20210928%20Referat%20L%C3%A6rings-%20og%20digitaliseringsudvalg_0.pdf#overlay-context=digilaer20210928
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/bogglad-puljen-fornyelse-af-bogsamlinger-i-dagtilbud-sfoer-fritids-og-klubtilbud
https://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst


 

 Afgørelse 
 

4.  Evaluering af udvalget arbejder og fremtidige anbefalinger  
 

 Sagsfremstilling 
I princippet udløber udvalgets valgperiode først i foråret 2022, men efter et 
kommunalvalg, kan der ske forandringer, der ændrer medlemmernes fokus. 
 
På sidste møde anbefalede udvalget at vi på dette møde evaluerer udvalgets arbejde og 
kommer med anbefalinger til fremtidens arbejde med læring- og digitalisering. 
 
På sidste møde aftaltes at Bente, Lars og Michel samler op på debatten i et brev til 
Forretningsudvalget - om at få strammet kommissoriet op, og indskrænket opgaven og 
antallet af medlemmer i et fremtidigt udvalg, samt afstemme budgettet med 
ambitionerne. 
 
Brevet er endnu ikke skrevet, da vi vil afvente en nærmere drøftelse om det på dette 
møde. 
 
I indeværende periode har DB haft to stående udvalg. 
”Kulturelt udvalg” på 9 medlemmer, som har været velfungerende ud fra en veldefineret 
opgave som værende at skabe en kulturkonference hvert andet år, og så bidrage til debat 
på f.eks. BogForum. 
 
Et ”Lærings- og digitaliseringsudvalg” med 18 medlemmer, som har været knap så 
velfungerende. Både fordi det er et meget bredt emnemæssigt udvalg, med en diffus 
opgave, samt at 18 medlemmer i praksis har været meget svært at samle, så de var 
beslutningsdygtige. 
  
Forretningsudvalget anbefaler således at ”Lærings- og digitaliseringsudvalg” nedlægges og 
erstattes af et ”Digitaliseringsudvalg” og et ”Læringsudvalg”, som bygger på de opgaver 
der er beskrevet i ”Strategi 2030” og ”Handlekort til Strategi 2022”. 
 
Der er udarbejdet et bilag med oplæg til kommissorium, se vedhæftede. 
 

Indstilling 
At der fremsendes et brev til Forretningsudvalget med anbefalinger. 
 
 

 

 Afgørelse 
 

  
5.  Valg til Danmarks Biblioteksforening 

 
 Opstilling som politiker til repræsentantskabet (valggruppe A) 

Kandidater til valget i valggruppe A (lokale politikere) skal møde op til deres regions 
kulturtræf i første kvartal 2022 for at stille op. Selve valghandlingen finder ligeledes sted 
på det regionale kulturtræf, som finder sted således: 
 

• Region Syddanmark den 1. marts 2022 kl. 17:00 i Middelfart 

https://www.db.dk/valg-syddanmark


 

• Region Hovedstaden den 9. marts 2022 kl. 17:00 i Søborg 
• Region Midtjylland den 15. marts 2002 kl. 17:00 i Herning 
• Region Sjælland den 22. marts 2022 kl. 17:30 i Viby 
• Region Nordjylland den 24. marts 2022 kl. 17:00 i Aalborg 

 
 

Vi har åbnet op for tilmeldinger til Det Bibliotekspolitiske Topmøder se programmet 
her: Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg den 21.-22. april  
 

  
 
 

 

                      Bente Ankersen          &       Michel Steen-Hansen            

                                                              Formand               Direktør    
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