
Digitaliseringsudvalget 
Biblioteket har til formål at styrke dannelse og 

aktivt medborgerskab ved at fremme og give 

adgang til læring, viden, oplysning, kulturel aktivitet 

samt at skabe debat og dialog. 

Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på 

mange niveauer - ikke alene af pandemien – men 

især også af øget polarisering og fake news. Det 

folkeoplysende public service-princip som grundlag 

for folkestyret er vigtigere end nogensinde. Oplyste 

medborgere har altid været en forudsætning for det 

danske demokrati. Bibliotekerne skal fortsat aktivt 

understøtte og være garant for valid oplysning til 

borgerne. 

På den baggrund har Danmarks Biblioteksforening 

nedsat Digitaliseringsudvalget. 

 

Udvalgets formål 

• At styrke den demokratisk samtale 

• At sikre alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt 

• At arbejde for sammenhængende tilbud af licensbelagt materiale til borgerne gennem en national 

digital overbygning og samarbejder med andre public service-institutioner 

• At sætte dagsorden for udvikling af en national strategi for digital dannelse 

• At arbejde for at de lovgivningsmæssige rammer forpligter folkebibliotekerne i forhold til læring, 

digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt i kommunerne. 

 

HANDLEKORT 2022 og frem…. 

1. Fri og lige adgang til viden også i en digital virkelighed  

1.1. At tænke temaet sammen med en række af de andre emner 

1.2. eReolenGO 

1.2.1. Politisk påvirkning – f.eks. Finanslov og kommunale budgetter, som Forretningsudvalget er i 

gang med. 

1.2.2. eReolen Go og finansiering i en tværsektoriel kontekst. Der bør iværksættes en undersøgelse 

af hvordan de kommuner der har adgang for skolerne til eReolenGo finansierer den. Michel 

kortlægger mulighederne.  

-Dette vil være et fast (orienterings)punkt på dagsordenen på de kommende møder. 

 



2. Samarbejder med folkeskolen og uddannelsesinstitutioner 

2.1. Dette tema er centralt og skal indtænkes i alle de andre indsatsområder og koordineres med 

Læringsudvalget – f.eks. i forhold til ”Fake News” redskaberne. 

 

3.  ”Fake News” i en positiv temasætning om at have adgang til information og kunne skelne sandt fra 

falsk. At inddrage bør og unge i arbejdet 

Temasætte vores egent projekt ”Fakenewslab.dk” på møde i udvalgt 

1.1. Hvilke muligheder er der i laboratoriet? 

1.2. Hvordan kan de bruges og hvilke samarbejdsrelationer er der? 

1.3. Hvor langt skal biblioteket gå i at korrigerer Fake News? 

 

4. At skabe digital inklusion, hvor biblioteket kunne være én case 

4.1. Den fællesoffentlige digitaliserings strategi – at invitere ”Digitaliseringsstyrelsen” til et møde. Det 

kunne være temaet på førstkommende møde, sammen med et første oplæg om Fake News. 

4.2. Biblioteket som læringsrum i digitale kompetencer. 

4.3. At biblioteket er ”stedet” for at hjælpe de der ”ikke kan”. 

4.4. At skabe digital læring for før-skolebørn. 

4.5.  – både at lære at bruge de digitale redskaber og hvornår man ikke skal.  

4.6. Samarbejde med daginstitutioner og foreninger som Børns Vilkår, TÆNK BUPL 

4.7. Samarbejder med f.eks. DR om kodning (for år tilbage Ultra:bit). 

KONKRET  

4.8. Bogforum – to debatter om digital inklusion er planlagt af DB 

 

5. At udvide den demokratiske samtale i en digital kontekst. 

5.1. At sætte fokus på ”Teknologiforståelse” – som det nye fag i Folkeskolen og hvordan bibliotekerne 

kan spille aktivt ind. 

5.2. At bruge ”uderummet” som indgang til den digitale debat – f.eks. Sammen med friluftsrådet.  

5.3. Livetalks – i samarbejde med lex.dk – hvor vi kunne lave eller temasætte debatter 

5.4. Digitale frirumsdebatter – Danmarks Biblioteksforening lavede under coronanedlukningen 

debatter med Frirummet.org og højskolerne. 

6. At indgå i samarbejder med ADD-projektet, at styrke demokrati 

Partnerkonference i ADD-projektet, 3. november 2022, 09:00 – 15:00 København. Tilmelding her 

https://algoritmer.org/aktiviteter/partnerkonference-i-add-projektet/  

 

https://fakenewslab.dk/videooversigt/
https://algoritmer.org/aktiviteter/partnerkonference-i-add-projektet/


7. Digital Dannelse – en national handlingsplan 

7.1. At skabe en national handlingsplan for digital dannelse eller dannelse i et stadig mere digitalt 

samfund 

7.2. At indtænke alle de andre elementer i denne 

7.3. At skabe en overblik over bibliotekernes digitale kompetencer, aktiviteter og behov. 

7.4. Vi laver oplæg fra de biblioteker der sidder i udvalget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


