
Bibliotekernes Dialogforum 
 

05.09.2022 
Dato: 12. september kl. 12:30-14:30 

Mødested: Digitalt via Microsoft Teams  
Klik her for at deltage i mødet 

 

Indbudte: 

Pia Henriette Friis Bibliotekschefforeningen    

Paw Østergaard Jensen Danmarks Biblioteksforening    
Tine Segel Forbundet Kultur og Information   
Torben Jensen Forbundet Kultur og Information   

Gitte Bruun Jensen Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker   

Karin Englev Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker   
Marianne Bech Hansen GAEB   

Pia Lund Jeppesen HK Kommunal   

Lisbeth Storm Henriksen HK Kommunal   

Kiet Andersen HK Stat skal udpege et nyt medlem? 

Erik Hofmeister Det Kgl. Bibliotek 

Annette Schulz Jensen KFPLC 

Maria Kornbek KFPLC   

Runa Barbara Petersen KFPLC   

Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker   
    

Afbud:    

 
Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 

 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 

  
Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagens dagsorden og referat af møde den 4. april 2022. 
 

2.  Orientering 
 

  
Sagsfremstilling  
Kort præsentation og orientering om medlemmernes aktiviteter som har fælles interesse på 
max 3 minutter.  

  
3.  Kommende Folketingsvalg  

 
  

Sagsfremstilling 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJhZGFlNTgtMDlmMy00M2Y5LWJhOWUtNjI2ZmYyZDBmMTJh%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
https://db.dk/wp-content/uploads/2022/05/20220404-Bibliotekernes-Dialogforum-Referat.pdf


Vi drøfter konkrete planer, der kan sætte bibliotekerne på dagsordenen til det kommende 
folketingsvalg (eller på finansloven!). 

De enkelte medlemmer kommer med input, hvis de har ”projekter” vi i fællesskab kunne 
fremme eller dele.  

I den forbindelse er der også en mulighed for at ansøge TrygFonden nu, hvis vi får en god 
ide til projekter, der kan hæve valgdeltagelsen hos underrepræsenterede grupper ved det 
kommende folketingsvalg. Det kunne være jer eller medlemmer hos jer, der var potentielle 
ansøgere. Derfor denne mail – men det skal gå hurtigt for der er ansøgningsfrist den 15. 
september.  Læs mere her 
 

 

4.  PLC og bekendtgørelsen 
 

  
Sagsfremstilling  
I foråret 2022 trådte en ny bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre i kraft. Forud 
for vedtagelsen, drøftede vi løbende arbejdet i Dialogforum, men hvordan er det gået med 
implementeringen. 
 
Vi får en kort opdatering fra KFPLC.  
 
Der er også planlagt ”Temadag om den nye PLC-bekendtgørelse” i regi af UCN CFU den 24. 
november 2022 som kunne have interesse for medlemmerne. Hvis der er andre tiltag, 
opfordres til at vi deler dem. 
 
 

5.  Nationale debatmøder og de fælles aktiviteter 
 

  
Sagsfremstilling 
Orientering bibliotekernes fælles aktiviteter i forbindelse med: 

• Folkemødet på Bornholm 

• Kulturmødet på Mors 

• Klimafolkemødet i Middelfart 

• Bogforum i Bellacentret 
 
Med udgangspunkt i dette drøftes om der er basis for at planlægge flere fælles aktiviteter 
for det kommende år. 
 

  
  

6.  Temadrøftelse: Bibliotekerne og verdensmål – kl. 13.30-14.15 
 

  
Sagsfremstilling 
Verdensmålskoordinator i DB2030 Thomas Sture Rasmussen kommer med oplæg til 
bibliotekernes fælles verdensmålsindsats.  
 
Thomas er ansat på en finanslovsbevilling for at udmønte regeringens verdensmålsstrategi 
primært i forhold til folkebibliotekerne, men med inddragelse af alle samarbejdspartnere. 
Danmarks Biblioteksforening har fået en bevilling, som har muliggjort stillingen, som løber til 
udgangen af 2023. Som koordinator er opgaven at samle de mange tråde både i biblioteker 

https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal/staerke-rammer-for-tryghed/hjaelp-os-med-at-faa-flere-til-stemmeboksen
https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/kurser/temadag-om-den-nye-plc-bekendtg%C3%B8relse


og i de organisationer, som er samarbejdspartnere i DB2030, for eksempel den grønne 
tænketank CONCITO, Forbrugerrådet Tænk, DeltagerDanmark, og alle bibliotekernes og 
vores organisationer. 
 
I bevillingen er også opgaven at skabe kompetenceudvikling, certificering og støtte 
aktiviteter på tværs.  

 
 
På mødet vil Thomas komme med oplæg til debat og give et overblik over de planlagte 
aktiviteter. 
 
 

7.  Fremtidige møder i Dialogforum 
 

  
Sagsfremstilling 
Vi planlægger næste møde samt temasætter idéer der skal arbejdes videre med. 

Vi har drøftet muligheden for at afholde kvartalsvise møder. Dette drøftes. 

Der arbejdes videre med idéen om: 

• ”Fremtidens kompetence behov i bibliotekerne og hvor er uddannelsen af 
bibliotekspersonalet på vej hen?” 

o Hvem vil planlægge dette temamøde? 

• Fortsat drøftelse af fælles initiativer unges informationssøgningskompetencer. 

o Lotte Hviid Dhyrbye er i gang med Tænketankens projektdesign, men 
projektet er lidt forskudt i forhold til igangsætning, så punktet kommer på 
et senere møde. 

• Børns Læsning 2022 – tema om de fælles tiltag og hvilke handlinger vi kan skabe i 
fællesskab.  

Der kunne arbejdes med en mødeplan a la: 
 

o 2023 – temaer:  
▪ Samarbejde, FFU og Folkebibliotek – uddannelse og læring og 

kulturformidling + licenser  
▪ Fremtidens kompetencer i bibliotekerne? 
▪ Verdensmål, citizen science og folkelig involvering 

 
Afgørelse 



 
 

  
EVT.  

 

Med venlig hilsen 
 

 
Tine Segel  Michel Steen-Hansen 

                       Formand            Direktør 
 

 


