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1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 

  
Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagens dagsorden og referat af møde den 12. september 2022. 
 
Afgørelse:  
Godkendt. 
 

2.  Folketingsvalg og den nye regering 
 

  
Sagsfremstilling 
Den 15. december blev den nye SVM-regering offentliggjort med Moderaternes Jakob Engel-

https://db.dk/events/moede-i-bibliotekernes-dialogforum-15/


Schmidt på posten som kulturminister – han er blevet medlem både af regeringens 
Koordinationsudvalg og Økonomiudvalg, hvilket er en styrkelse af kulturministerposten. 

Der er også offentliggjort et regeringsgrundlag, der har en del punkter vedr. kultur – se mere 
her. 

Der er tale om en flertalsregering, hvilket giver mange muligheder for at skabe fokus. Ser 
man tilbage på valgkampen, så har alle tre regeringspartier markeret sig med store 
ambitioner i valgkampen. Særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i 
kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. 
 
På mødet lægges op til en drøftelse af fælles muligheder.  

Afgørelse:   

Sagen drøftet med særlig vægt på de forskellige organisationers kommunikation med de 

enkelte ministerier. Vi forsøger at informerer hinanden om vores politiske dialoger, og 

arbejde på fælles oplæg om fælles udfordringer jf. pkt. 3. 

 

3.  Temadrøftelse:  
Løsningsmuligheder for studerende og elevers adgang til licensbelagt materialer 
 

  
Sagsfremstilling 
på forrige møde besluttede Dialogforum at dette møde skulle omhandle: 

 
”Nuværende og fremtidige løsningsmuligheder for studerende og elevers 
adgang til licensbelagt materialer”. 
Generelle nedskæringerne og af funktionen ”skolebibliotekar” i skolerne 
skaber en større ulighed, blandt de der selv kan og kender til læsning og 
licensbelagt materialer.  
Maria Kornbæk, Marianne Bech Hansen og Dyveke Sijm (dys@kb.dk) vil 
udgøre en arbejdsgruppe, der skaber indhold til næste møde.  

 
Til dette møde er der lavet et 3-delt oplæg med følgende struktur, hvor Dyveke Sijm fra KB 
leder os igennem. 
 
Programmet vil være med udgangspunkt i Det Kgl. Bibliotek og de fælles nationale opgaver 
specielt i forhold til Fag, - Forsknings og Uddannelsesbiblioteker (det betyder at PLC og 
grundskoleområdet ikke behandles specifikt i temaet, men kan indgå i diskussionen og der 
kan evt. drages generelle konklusioner fra oplægget på dette område alligevel og tages op 
på et kommende møde). 
 
1. del 
Det fælles nationale bibliotekssamarbejder – hvordan er vi havnet her (lidt historie og et par 
nedslag). 
 
2. del 
Det fælles nationale bibliotekssamarbejder -- nuværende muligheder 
(Ungdomsuddannelsernes licensservice på KB og projekt New Deals). 
 
3. del 

https://biblioteksdebat.blogspot.com/2022/12/kulturen-i-svm-regeringsgrundlaget-2022.html
mailto:dys@kb.dk


Det fælles nationale bibliotekssamarbejder - Fremtidsscenarier (konkrete indspark til 
udvalgets drøftelse og debat). 
 
Vi opfordrer udvalgets medlemmer til at læse følgende artikler inder mødet: 
”Hvem ejer problemet med ulige adgang til e-ressourcer?” 
https://perspektiv.kulturoginformation.dk/p/perspektiv/9-2022/a/hvem-ejer-problemet-
med-ulige-adgang-til-e-ressourcer/4517/809979/34353307 
”Ulige ungdom” Begge i Perspektiv, nr. 9, 2022. 
 
Afgørelse:  
Dyveke Sijm kom med inspirerende oplæg, se vedhæftede oplæg. 
 
Der laves oplæg til mere koordineret kommunikation om eksisterende services og 
muligheder vedr. adgang til digitale e-ressourcer KB (Dyveke Sijm) og DB (Michel Steen-
Hansen). Oplægget præsenteres på næste møde med forslag til elementer og form, samt 
ideer til fælles kommunikation. 
 
Målet er en større politiske opmærksomhed på problemstillingerne. Samt ønske om mere 
dialog med uddannelsessektorens egne organisationer, inkl. elevorganisationerne om 
ønsker, behov og løsninger omkring vejledning og undervisning i informations- og 
studieforberedende kompetencer, samt digital dannelse og bred adgang til information og 
kilder. 
 

4.  National pulje til børns læselyst 
 

  
Sagsfremstilling  
Kulturministeren lancerede før valget en national indsats på 8 millioner kroner, der skal give 
børn og unge mere lyst til at læse: https://db.dk/nyheder/national-indsats-skal-oege-
laeselysten-hos-boern-ogunge  
 
De 8 millioner kroner til indsatsen udmøntes via et open call, hvor folkebiblioteker, 
folkeskolens pædagogiske læringscentre samt relevante foreninger og sammenslutninger 
opfordres til at gå sammen og søge i fællesskab.  Strategisk Biblioteksudvalg behandlede 
ansøgningerne i december og der forventes svar inden mødet. 
 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet en ansøgning på vegne af et konsortium. På 
mødet orienteres om status. 
 
Afgørelse 
På mødet orienterede Lotte Hviid Dhyrbye om at Kulturministeriet den 19. december 
udsendte 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.  

  
5.  Gensidig orientering  

 
  

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

https://perspektiv.kulturoginformation.dk/p/perspektiv/9-2022/a/hvem-ejer-problemet-med-ulige-adgang-til-e-ressourcer/4517/809979/34353307
https://perspektiv.kulturoginformation.dk/p/perspektiv/9-2022/a/hvem-ejer-problemet-med-ulige-adgang-til-e-ressourcer/4517/809979/34353307
https://db.dk/nyheder/national-indsats-skal-oege-laeselysten-hos-boern-ogunge
https://db.dk/nyheder/national-indsats-skal-oege-laeselysten-hos-boern-ogunge


 Alle opfordres til at følge med på de respektive foreningers hjemmesider, for løbende 
opfølgning. 

  
6.  Fremtidige møder i Dialogforum 

 
  

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

Tidligere har Dialogforum drøftet bibliotekernes fælles aktiviteter i forbindelse med: 

• Folkemødet på Bornholm 

• Kulturmødet på Mors 

• Klimafolkemødet i Middelfart 

• Bogforum i Bellacentret. 
 
Der blev ikke planlagt noget konkret, men sagen kommer på kommende møde i forbindelse 
med at de enkelte organisationer konkret planlægger, og kan måske danne udgangspunkt 
for en kommende temadrøftelse. 

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 
▪ ”Ide om at skabe en fælles kampagne” 

 
Afgørelse: 
Der udsendes doodle på et møde i august/september i Odense 
 

Med 2. temaer: 
- PLC – den nye bekendtgørelse, vejledningen og samarbejdet mellem 

skolesektoren og bibliotekssektoren. Oplæg ved Pædagogisk 
LæringsCenterForening (PLCF)  

 
- Fremtidens kompetencer i bibliotekerne. Forbundet Kultur og 

Information koordinerer med DFFU og HK kommunal om oplæg 
 

Doodle på digitalt møde i maj/juni på 1½ time 
 

Med tema: 
- Børn og unges adgang til information – jf. pkt. 3. 

 
Fremtidige temaer: 
GPT chatbot evt. samarbejde med ADD-projektet. Evt. institut for fremtidsforskning eller 
anden aktør, der har arbejder med muligheder og udfordringer. 
 
Fælles aktiviteter 
Der arbejdes med Kulturens Plads sammen med Dansk Kulturliv på Folkemødet, hvor 
Danmarks Biblioteksforening koordinerer, og alle er velkomne til at byde ind.  
 
På Kulturmødet er der et samarbejde mellem BCF, FKI og de lokale folkebiblioteker, hvor DB 

https://gpt3demo.com/category/chatbots


og Aalborg Bibliotekerne koordinerer. Det Kgl. Bibliotek indgår fremadrettet i samarbejder 
og alle er velkomne til at deltage . 

 
  

EVT.  

 

Med venlig hilsen 
 

 
Tine Segel  Michel Steen-Hansen 

                           Formand                          Direktør 
 

 


