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Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden  

 
 Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 7. oktober 2022. 
Se mere om udvalget og arbejdet HER 
 

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 

2.  Open call: Børn og unges læseglæde pulje på 8 millioner kroner 

 Sagsfremstilling  

På sidste møde vedtog udvalget at det højst prioriterede emne var ”Open call: Børn og 

unges læseglæde pulje på 8 millioner kroner”, som blev præsenteret på mødet.  

Kulturministeriet udsendte den 19. december en pressemeddelelse om at det blev 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der i samarbejde med et bredt udsnit af 

institutioner på tværs af skole- og biblioteksområdet skal stå i spidsen for at udvikle en 

national indsats for børn og unges læseglæde.  

 

På mødet deltager Lisbet Vestergaard og præsenterer Tænketankes oplæg som de fortsat 

er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om en udmøntning af.  

Lisbet vil byde op til en proces, hvor udvalget kan drøfte muligheder for at arbejde med 
projektet i forhold til kommunerne og biblioteker. 
 
Fakta om den nye nationale indsats 
Med den nationale indsats ”Børn og unges læseglæde – et styrket samarbejde mellem 
folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne” er der afsat 8 millioner 
kroner til initiativer, der kan øge læseglæden blandt børn og unge. 

Pengene kommer fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 
Indsatsen er iværksat på baggrund af anbefaling fra Strategisk Biblioteksudvalg, som 
rådgiver kulturministeren om den strategiske udvikling af biblioteksområdet og brug af 
udviklingsmidlerne. 

Målet med den nationale indsats for børn og unges læseglæde er at skabe en stærk 
læsekultur i børn og unges hverdag. Det skal ske gennem et styrket samarbejde mellem 
folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne. 

Indsatsen udvikles i et samspil mellem praksis og forskning og afprøves i mere end 10 
kommuner i løbet af 2023-2024. Indsatsen munder ud i et praksisnært katalog med 
forskellige typer samarbejdsmodeller, formidlingskoncepter og metoder til involvering af 

https://db.dk/wp-content/uploads/2022/09/20221007-Laeringsudvalg-referat.pdf
https://db.dk/laeringsudvalget/


 

børn og unge. Der går nu en proces i gang, hvor projektet skal skæres til i samarbejde med 
Strategisk Biblioteksudvalg, og der skal nedsættes en følgegruppe m.v. 
 
Projektet vil løbende formidle bredt ud om de aktiviteter, der foregår, så flest muligt kan få 

mulighed for at omsætte viden til praksis undervejs. 

 Indstilling 
På baggrund af Lisbet Vestergaards oplæg drøftes udvalgets idéer til projekter, dets 
involvering og de politiske handlinger. 
 

 Afgørelse 
Se oplæg fra Lisbet Vestergaard HER 
 
Den 23. januar vil der være møde mellem Kulturstyrelsen og Tænketanken om en 
detailplanlægning af indsatsen. 
Læringsudvalget havde også fokus på at der bliver lavet opsamling på de eksisterende 
indsatser som allerede er i drift og som har effekt. Dette er også tænkt til at være en del af 
projektet, så det er en metodeudvikling der skal arbejdes videre med. 
Der blev drøftet hvordan vi sikre at nogle af de delelementer der projektsættes her 
efterfølgende, kan drift sættes. Sagen blev drøftet og der blev efterlyst en større 
involvering fra de mange frivillige indsatser der er rundt om i landet. 
 
At have fokus på koblingen mellem læselyst og trivsel. At sikre at ”læsning” ikke bliver 
opfattet som noget elitært – men stadig have fokus på at FOLKEBIBLIOTEKET er for alle, så 
der arbejdes med et diverst kulturtilbud 
 
På de kommende møder skal punktet på dagsordenen, for at sikre ejerskab og udvikling i 
politisk kontekst.  
 
 
 

3.  Læringsudvalgets fremtidige fokus 
Bilag: 20221111 Handleplaner fra LÆRINGSUDVALG 

 Sagsfremstilling 
På baggrund af drøftelserne på det sidste møde i udvalget fortsætter vi med at sætte 
kursen, tegne temaer og udvikler på fremtidens arbejdsformer. 
 
Vi har på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet en handlingsplan for det fremtidige 
arbejde. Den blev i skitseform præsenteret for repræsentantskabet. 
 
På dagens møde gennemgår vi den og skaber en prioritering af hvilke emner der skal 
arbejdes med.  
 

 Indstilling 
Handlingsplanen drøftes og revideres. 
Der skabes med udgangspunkt i udvalgets handlingsplan prioriterings- og tidsplan for 
udvalgets arbejde det næste år. 
 

 Afgørelse 
Umiddelbart ændres ikke på prioriteringen. Hovedfokus vil stadig være på læsning, men i 
kobling med trivsel og deltagelse. 

https://db.dk/wp-content/uploads/2022/11/Praesentation-National-indsats-for-boern-og-unge-laeseglaede.pptx


 

Filiz vil arbejde på idéen om at tage udgangspunkt i projekt ”Mere for flere”. Som er er 
projekt Roskilde Kulturskole og Roskilde Musiske skole er gået sammen om, der handler 
om at lave flere kulturtilbud, som rammer bredere ud. Samarbejdet handler bl.a. om at 
lave flere uformelle aktiviteter og flere samskabende aktiviteter. 
 

 FROKOST 
  
  
4.  Dannelse, læring og digitalisering 

 
 Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i Danmarks Biblioteksforenings projekt FakeNewsLab.dk har vi valgt at 
skabe en tværgående dagsorden med inddragelse af både Lærings- og 
Digitaliseringsudvalget. 
 
Her vil projektleder Simon Rosenstand først præsentere projektet FakeNewsLab.dk, der er 
en ny, digital undervisningsplatform til udskolingen og ungdomsuddannelserne med fokus 
på netop det digitale.  
 
Herefter lægger Simon op til en debat om, hvordan vi får koblingen mellem dannelse og 
digitalisering på den politiske dagsorden. Debatten tager bl.a. afsæt i spørgsmålene: 
 
Hvordan sætter vi den nationale udfordring med dannelse og digitalisering i en kommunal 
kontekst? Hvordan formulerer man en strategi på området? Hvordan giver man en sådan 
strategi et konkret afsæt?  
 
Endelig skal vi drøfte, om Danmarks Biblioteksforening skal arbejde med feltet i en 
national, politisk kontekst. Det kunne fx komme til udtryk I en dialog med de relevante 
ministerier om mere koordinering af og økonomiske incitamenter til fremtidige lokale 
samarbejder.   
 

 Indstilling  
Sagens drøftes med henblik på at skabe en fælles proces, der kan skabe en fælles 
dannelsesindsats på tværs af Lærings- og Digitaliseringsudvalgene. 
 
Der kan evt. nedsættes en arbejdsgruppe med medlemmer fra begge udvalg. 
 
Afgørelse 
Se oplæg fra Simon Rosenstand HER 
 
I første omgang nedsættes ikke fælles arbejdsgruppe, men der arbejdes frem mod at lave 
et fælles arrangement med Digitaliseringsudvalget og evt. kulturudvalget. Der har været 
drøftet flere former og steder, som Bogforum eller et af ”folkemøderne”. 
 
Som udgangspunkt for arbejdet handler det for DB om at italesætte manglen på digital 
dannelse dels som et demokratisk problem; dels som en kommunal opgave.  
At formulere eller genbesøge en kommunal strategi for den digitale dannelse i en 
læringskontekst.  
At sammentænke de kommunale tilbud i strategier, der forpligter dem på at samarbejde.  
At italesætte konkrete, tværgående indsatser, som en strategi kan tage afsæt i.  
 

http://fakenewslab.dk/
http://fakenewslab.dk/
https://db.dk/wp-content/uploads/2022/11/FakeNewsLab.pptx


 

Fakenewslab arbejder også frem mod en at gøre det til en varig, aktiv indsats og drøfter, 
om sitet skal videreudvikles som et led i netop forankringen.  
 
 

  
5.  ”Den gode historie fra egen andedam” 

 
 Sagsfremstilling 

På forrige møde blev det vedtaget hver gang at have punktet ”Den gode historie fra egen 
andedam” på dagsordenen. 
 
Idéen er at vi hver gang indleder møderne med væsentlige historier fra medlemmernes 
hverdag, hvor de har gode historier, der kan virke som inspiration til udvalgets arbejde.  
  

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
Sagen drøftet - se orientering under pkt. 3. 

  
6.  Fremtidige møder og temaer 

 
 Sagsfremstilling 

Tema og dato for næste møde fastsættes. 
 

 Indstilling 
Der laves en doodle på næste møde. 
 
Afgørelse 
Der laves en doodle på næste møde fra kl. 10:30 – 15:00 inden sommerferien. 
På hvert møde fastlægges de to næste møder.  
 
Evt. kan der laves et digitalt møde på 1. time hvis behovet opstår. 
 
TEMA til næste møde kunne ud over læsning være Kultur og trivsel. Der kunne være oplæg 
om Roskildes indsats ”Mere til flere” eller invitere deltagere fra Kulturmetropolen som 
f.eks. Eva Helms.  
 
Næste fysiske møde kunne være den 25/5 kl. 10:30, 8/6 kl. 10:30 eller 9/6 kl. 14:00 i 
Roskilde. Der udsendes doodle på dette. 
 

  

EVT. 

Filiz Thunø                Michel Steen-Hansen 
Formand                                      Direktør 


