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Deltagere: Anders Clausen, May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Erik Thorlund Jepsen, Jakob Heide
Petersen (deltog via Skype på punkt 5 og 9), Henrik Schou Zacho, Marie Østergaard, Ravinder Kaur
(suppleant)
Afbud: Berit Sandholt Jacobsen (suppleant)
Referent: Ellen Ravn Bertelsen
Dagsorden:
PUNKT

BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

1. Godkendt

2. GODKENDELSE AF REFERATET
Referatet kan læses på bibchef.dk

2. Godkendt

3. ØKONOMI /Erik

3. Økonomien balancerer fint.

4. KOMMUNIKATION / Ellen
- stafet: Jakob har den første stafet vedrørende den
ledelsesmæssige prioritering af børneområdet og
giver den videre til?

4. Bestyrelsen drøftede formålet med
stafetten. Det kan være ledelsesmæssige
udfordringer, dilemmaer eller inspiration. Det
er vigtigt med ledelsesvinklen, men både små
og store udfordringer er meget velkomne.
Vigtigt at stafetten kommer ud i hele landet.
Ellen skriver en tekst om stafettens formål,
som kan blive sendt med, når man opfordrer
en ny leder til at tage stafetten op.
På hvert møde kan der fremover på dette
punkt drøftes, om der er noget særligt,
bestyrelsen ønsker formidlet til
medlemmerne, eller om der er ønsker til
anderledes profilering af foreningen.

5. Præsentation af projektet bibliotekernes digitale
børnetilbud. DDB vil gerne præsentere det for
bibliotekscheferne/ Jakob

5. Det er en god præsentation af projektet
med både analyse af målgruppen og dens
behov, men også bud på en konkret digital
platform for børn, som er relevant for alle

medlemmer.
Projektet kan understøtte børns læsning og vil
derfor passe tematisk til årsmødet.
Årsmødegruppen tager det med i
planlægningen.

6. BØRNS LÆSNING
Status på efterårets proces på CB-ledermøderne/
Pia og Marie

6. Der er planlagt dialog med alle CB-områder.
Pia og Marie samler op sammen med Ellen, så
et udkast kan præsenteres på et
medlemsmøde i november.
Håndslaget er færdigformuleret til årsmødet
2020.

7. DIALOG MED KL
Orientering om dialog med KL vedrørende
samarbejde med skoleområdet.
KL vil gerne opfordre til en lokalpolitisk drøftelse
om bibliotekets rolle. Til grund for dette vi KL gerne
lave et ”holdningsneutralt” debatoplæg med en
række fakta, som skal sendes rundt til alle
borgmestre og opfordre dem til at tage drøftelsen i
kommunalbestyrelserne. Denne debat-pjece/oplæg
bliver udarbejdet i samarbejde med DB og BCF og
bliver et tillæg til ”KL om fremtidens
folkebiblioteker”.

7. KL er i samarbejde med DB i gang med at
udarbejde en faktuel skrivelse til landets
borgmestre, der kan bruges til lokale
drøftelser om bibliotekernes mangeartede
opgaver og samspil med lokalsamfundene.
Skrivelsen er et supplement til KL’s
pejlemærker: ”KL om fremtidens
folkebiblioteker”. BCF er med i processen i
forhold til kvalificering, og debatoplægget
rundsendes først til borgmestrene, når
indholdet er på plads.
Bestyrelsen besluttede, at medlemmerne skal
informeres om, at dette debatoplæg er på vej.

Pia har derudover holdt et godt telefonmøde
med KL’s Karoline Amalie Steen og Peter
Pannula Toft. Førstnævnte er kontorchef på
biblioteksområdet og sidstnævnte på
skoleområdet. Michel Steen-Hansen og Helle
Kolind deltog også.
KL melder sig på banen som alliancepartner i
forhold til at etablere et tættere samarbejde
med skoleområdet. KL vil gerne bidrage til at
eksponere bibliotekerne og deres muligheder
for at danne partnerskaber med de øvrige
politikområder.
Det er stadig usikkert, om de 6 mio. kroner,

der var tilovers i udviklingspuljen, skal fordeles
via en pulje, og/eller om de skal tænkes
sammen med de 10 mio. kroner, som
skoleområdet har fået til læsning.
Der er et ønske fra KL’s side om en
eksempelsamling med gode samarbejder, der
kan skaleres op. Det kan vi bede
medlemmerne om at byde ind med. Det
kunne være interessant, om skolerne også kan
byde ind med de samarbejder, de vægter højt.
Der er tidligere lavet en medlemsundersøgelse
blandt BCF’s medlemmer om
skolesamarbejdet, og den indgår i arbejdet.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at fokus bliver på
det fulde samarbejde, så det ikke kun bliver
den åbne skole, men også samarbejde om
indkøb, it-systemer, eReolen Go og så videre.
Der er fastsat et opfølgende møde i samme
forum.

8. INDTRYK FRA RØDDINGMØDET
Pia deltager i årets Røddingmøde, hvor
kulturministeren gerne vil drøfte tre temaer:
frivillighed, børn og unge samt public service.

Pia deltog i årets Røddingmøde, hvor en række
repræsentanter for kultur- og fritidsområdet
var inviteret. Ministeren er åben og lyttende
med et socialt perspektiv. Hun gav en
opfordring til, at kulturen skal være relevant
og have en nytteværdi. En opfordring til, at
kulturen skal stå sammen og styrke hinanden.
Ministeren deltager også på Mors.

9. EVENTUELT

Anders, Henrik, Ravinder og Pia deltager på
kulturmødet på Mors. Pia skal blandt andet
stille spørgsmål til KL i forbindelse med deres
åbne udvalgsmøde: ”Hvordan bliver kunst og
kultur en del af skoledagen?”, og herunder
deltager hun i debatten ”Skal fremtidens
generationer læse?”.

DDB arbejdsgruppen er ikke i gang endnu.

KL ville have udsendt en note til budgetterne
vedrørende bloktilskuddet. Det har de muligvis

ikke gjort. BCF udsender en ekstra påmindelse
til medlemmerne om at være opmærksomme
her.

Jakob har deltaget i et møde i DDB’s
koordinationsgruppe. Her blev man blandt
andet enige om at arbejde videre med en
permanent løsning for forsideservicen.
Overførslen af bestillerfunktionen fra DDB til
Kombit er blevet analyseret med ret sparsom
inddragelse af DDB. DDB peger på områder,
som endnu ikke er tilstrækkeligt belyst i
rapporten. Analysen fokuserer i høj grad på
den nuværende situation og den grundige
analyse også af fremtidige behov, som BCF har
efterspurgt, er ikke lavet endnu.
Katalogiseringen ligger nu hos Kombit. BCF kan
vurdere, hvordan Kombit evt. kan
understøttes, så de får et fagligt input og kan
skabe en kvalificeret dialog med DBC på dette
område.

Punkter til kommende dagsorden:

10. NÆSTE MØDER
Vi finder en lokalitet for de kommende møder

-

Bestyrelsens arbejdsform internt og
eksternt (Pia).

-

Indsatsen over for børn på privat- og
friskoler (Anders).

-

Økonomi på det digitale område
(Anders)

-

Bestyrelsens input til arbejdet i
styregruppen for Tænketanken
Fremtidens Biblioteker.

21/10: Ballerup og 3/12: Kolding.

