
FU-seminar fra kl. 12 til kl. 12 – den 2. og 3. september 2022 

Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg 

 

I får et par hjemme opgaver. 

Den ene er, at I alle skal tage en bog eller tekst med som har haft betydning for at I er der, hvor I er i dag 

samt forberede en kort fortælling om hvorfor. 

Den anden opgave er, at I skal have mindst 3 punkter med som I mener skal indeholdes i en evt. fremtidig 

lov eller i jeres lokale ”bibliotekspolitikker”. 

Den gældende lov  fra 2000 har en flot men passiv formålsparagraf 

” § 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, 

tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og 

elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.”  

Biblioteket er stedet for dannelse, oplevelse, læsning og information, men har også udviklet sig til at være 

en del af løsningen på mange andre af samfundets udfordringer.  

Temaet for FU-seminaret er, hvilke samfundsudfordringer Danmarks Biblioteksforening skal have fokus på 

og hvordan biblioteket kan være en del af løsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på Fake News - Billedet er manipuleret 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/100
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/100


 

 

Program 

Tid Aktivitet 

12.00 Velkomst og frokost 

 - Forretningsudvalget og personalet fra sekretariatet snakker og spiser. 

12.30 Intro til proces 

 - Formanden spiller ud med en vision for DBs arbejdet i den kommende tid. 
- Direktøren sætter hold til forretningsudvalgets 24 timers tour.  

13.00 KL, kulturen og bibliotekernes potentiale 

 - Vi har inviteret formand for KL's Kultur- Erhverv- og Planudvalg Johan 
Brødsgaard til en indledende snak. Han kommer med sin vision for 
bibliotekernes virke i kommunerne og en status på KL’s debatoplæg ”Udnyt 
Bibliotekernes potentiale” samt hvad han mener der skal til for at udfolde 
potentialet.  

14.00 Ud at spille holdspil 

 - Vi inddeler i hold á tre personer, der skal på tur med opgaven, at finde de 
tre vigtigste bud til en ny lov eller biblioteksstrategi. 

15.15 Pause 

 - Kaffe, kage, frugt og mulighed for at tjekke ind. 

15.45 Hvis bibliotekets opgave er at skabe en bedre verden? 

 - Oplæg ved verdensmålskoordinator for DB2030 Thomas Sture Rasmussen. 

16.30   Hvad skal en ny bibliotekslov eller biblioteksstrategi have med? 

 - De enkelte hold samles i 10 minutter og spiller derefter ud med deres bud. 

17.30 -18.00 Hvis biblioteksopgaven er at finde sandheden? 

 - Bibliotekerne har redskaberne til at klæde borgerne på til at skelne facts 
fra fakes. Spørgsmålet er bare: Hvor langt skal de gå? 
Simon Rosenstand projektleder på fakenewslaboratoriet spiller op til 
dilemma. 

18.00 At være noget for sig selv 

19.00 Middag i Restaurant Orangeriet  

20.30 Hvem er vi egentlig og hvorfor?  

 - En aften i litteraturens tegn. Vi tager bøgerne frem og deler vores 
forberedte fortællinger om en tekst der har haft betydning for den vi er i 
dag. 

NAT SOVE 
 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/biblioteksomraadet/debatoplaeg-udnyt-folkebibliotekernes-potentiale/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/biblioteksomraadet/debatoplaeg-udnyt-folkebibliotekernes-potentiale/
https://fakenewslab.dk/
https://orangeriet.dk/


Tid Aktivitet 

07.30-08.30 Morgenmad 

 

 
08.30 Biblioteksforeningen og kommunikationen 

 - Vi tager en rundtur i vores egne medier og hvad de kan med et par oplæg. 
o Danmarks Biblioteker – oplæg ved chefredaktør Hellen Niegaard 
o Hjemmeside og nogle af de sociale medier – oplæg ved 

kommunikationskonsulent Michael Hartz Larsen 
o Eksempler på den eksterne kommunikation Michel Steen-Hansen  

 

09.15 Hvad er vigtigst? 

 - Vi samler op på gårsdagens ønsker og prioriterer. 
Ud fra de politiske prioriteringer drøfter vi hvordan forretningsudvalget 
arbejder med emnerne. 

- Vi laver en liste med DET forretningsudvalget sætter på dagsordenen det 
næste år – internt og eksternt. 

- Budskaber til folketing, kommuner og medlemmer. 

10.00 Temaerne for Repræsentantskab og Topmøde 

 - Der er repræsentantskabsmøde den 11. november i Albertslund 
- Der er Bibliotekspolitisk Topmøde den 27. og 28. april i Odense 
- Bud på den organisationsudvikling DB skal igangsætte og afslutte inden 

næste valg. 

10.15 Pause 

 - Kaffe, luft og refleksion  

10.45 Rekruttering  

 - Formand og direktør kommer med oplæg til indsatser for at rekrutterer 
nye medlemskommuner - se medlemskommuner her 

11.00 FU dagsorden 

 - Vi afholder et kort ordinært FU møde, hvor vi behandler budgetopfølgning 
og rammer for budget 2023, som vi skal færdiggøre på næste FU møde og 
oversende til repræsentantskabets godkendelse den 11. november. 

- Planlægning af næste FU møde – som foreslås afholdt digitalt. 

12.00 Frokost to go (or stay) 

 

https://db.dk/magasiner/
https://db.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening
https://db.dk/medlemskommuner

