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Referat:
PUNKT

BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Er der punkter til eventuelt?

Godkendt

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

Godkendt

3. ØKONOMI /Erik

Økonomien balancerer fint.

4. KOMMUNIKATION /Ellen
- stafet
- hjemmeside
- BCF-Nyt
- ønsker til profilering
- nye medlemmer

Vi fortsætter udsendelsen af nyhedsbreve
med fokus på fakta om situationen samt
ledelsesmæssige vinkler på bibliotekernes nye
virkelighed. Der er i denne tid stor forskel på
de kommunale vilkår, som cheferne skal agere
i, og vi vil derfor i højere grad end tidligere
opleve en branche, der ikke helt har fælles
retningslinjer.

5. BØRNS LÆSNING /Marie
Den videre proces og medlemsmøde

Punktet er udsat.

6. ÅRSMØDE 2021 /May-Britt
Drøftelse af rammerne for årsmødet 2021
- Overvej meget gerne forslag til temaer og
keynotes
- Indmeld meget gerne de medarbejdere, som skal
hjælpe med planlægningen af årsmødet

Formen for årsmødet 2021 er endnu usikker,
men tematisk kunne det blive ”Bibliotekernes
nye virkelighed”, som vi vil stå midt i på det
tidspunkt. Emner kunne være nye
samarbejder med skoler og dagtilbud, nye
digitale formater og dertilhørende nye
kompetencer, fokus på videndeling i ”den ny
virkelighed”, status på håndslaget om børns
læsning og et fokus på de svageste grupper
samt nye brugere, der blandt andet er vokset

ud af krisen.
Forslag til keynote: Morten Münster

7. FORBEREDELSE TIL KOMMENDE MØDE MED
KOMBIT og KL /May-Britt
Kontrakten med DBC, økonomi og finansiering af
FBI samt bedre udnyttelse af budget til
videreudvikling af FBI

Pia og May-Britt planlægger et møde med dele
af bestyrelsen, KOMBIT og KL. Der vil være to
fokusområder: Mødet skal sikre en
gennemsigtighed i FBI-regningen, og hvordan
det kan synliggøres for de enkelte biblioteker,
hvad der betales for.
Dernæst vil der være fokus på
udviklingskraften på det digitale område med
afklaring af kontrakten samt forventninger til
DBC.

8. BØRNESITES /Jakob
De to børnesites fra DBC og DDB drøftes

1. maj kommer der en app til eReolen Go!
Planen er, at den afløses af en ny app fra DDB
(det nye børnesite) om et års tid.
DBC har på eget initiativ udviklet et børnesite.

9. BIBLIOTEK MED OG EFTER CORONA /Pia og
Ravinder
Drøftelse af mulige idéer til genåbningsstrategier.
Hvordan forandrer bibliotekernes rolle sig, og
hvilke nye forventninger vil vi møde?

Pia holder møde med FKI og DB for at øge
presset for at få nationale retningslinjer, så de
enkelte kommuner har noget at rette sig efter
i forbindelse med en gradvis genåbning.
Vi kan ikke anbefale noget, da beslutningerne
ligger i de enkelte kommuner, men vi kan
anbefale, at man laver en plan for, hvordan
man lokalt kan lave en genåbning efter 10.
maj. Man kan tænke over, hvilke målgrupper
vi ønsker at understøtte med de initiativer, vi
sætter i gang.
Der vil være behov for at bibliotekerne
begynder at ”produktudvikle”, da vi næppe
vender tilbage til en ”normal” hverdag inden
for kort tid, men i stedet må indstille os på en
ny normal. Det kan eksempelvis være nye liveformater, eller andet, der kan gøre vores
aktiviteter mulige uden større forsamlinger.
Punktet tages med på dagsorden igen næste
gang.

10. ØGET BRUG AF EREOLEN OG EREOLEN GO /Pia

Der er sket en stigning især udlånet af bøger til

Hvordan kan vi hjælpe medlemmerne til at indgå
aftaler med skoleområdet? Se side 13 i
medlemsundersøgelsen fra 2017:
https://bibchef.dk/sites/default/files/201908/BCF%20report_analysis_.pdf

børn. Vi kan fremfinde data på området og
dele det med medlemmerne, hvis nogle har
mulighed for at tage en drøftelse med
skoleområdet om udgifterne.
Fra 1. maj bliver produktet forbedret med den
nye app.

11. MENTORORDNING /Marie og May-Britt
Drøftelse af opstartsarbejdet med en
mentorordning

Punktet udsættes

12. EVENTUELT
- herunder punkter til næste møde

Samarbejdet med de øvrige
interesseorganisationer: Nogle medlemmer
har følt, at den fælles udmelding med DB og
FKI kom bag på dem. Fremover skal vi, så vidt
det er muligt, nå at orientere medlemmerne
inden udmeldinger.

13. NÆSTE MØDER

Der indkaldes til et nyt skype-møde efter 10.
maj.

