AKTIVITETSPLAN FOR 2021
OVERORDNEDE MÅL FOR BCF

HANDLINGER

Inspirere til nyudvikling og profilering af
folkebibliotekerne

Tage initiativ til aktiviteter og dialog med relevante samarbejdspartnere, fx
DR, PLC, DDB, FBS, Center for offentlig innovation (COI), Børne- og
Kulturchefforeningen, Skolechefforeningen, Danmarks Lærerforening m. fl.

Identificering af hvilke aktuelle temaer
blandt medlemmerne, der er relevante
at tage op. Stærk og løbende
kommunikation til og med
medlemmerne

Fokus på Corona erfaringerne. Hvad har vi lært, der skal tages med i vores
strategiske arbejde? Benytte samarbejdet med COI til dette.

Realiseringen af Håndslag for børns
læsning

Opsøgende arbejde i forhold til relevante interessenter for at fremme
håndslaget, fx Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, BUPL,
DLF.
Understøtte DB og Tænketanken Fremtidens Bibliotekers initiativ hen imod
en National Læsestrategi.
Kommunikationsstrategi, herunder udarbejdelse af et visuelt udtryk, (”et
stempel”) der kan signalere, at vi arbejder med læselyst, og som er
konvertibelt med eget design.

Sætte en politisk dagsorden og deltage i
debatten om de aktuelle
samfundsmæssige udfordringer

Fx Folkemødet i Allinge og Kulturmødet på Mors samt i nyhedsmedier, fx
Altinget.

Opnå størst mulig indflydelse på
udvikling og profilering af
biblioteksområdet

Søge generel og løbende dialog med DDB, FBS, KL, Centralbibliotekerne,
DBC og SLKS.

Videreføre mentorordning for
mellemledere

Fastholde et mentor/mentee system for at understøtte lederudvikling
gennem erfaringsudveksling mellem erfarne ledere og grønne ledere.

Belyse hvordan bibliotekerne arbejder
med FN 17 verdensmål

Deltage i DB2030 netværket, et åbent netværk, der arbejder med at skabe
folkelig forankring af verdensmålene i folkebibliotekerne.
Kommunikere via lederstafetten i nyhedsbrevet, via hjemmesiden og øvrige
medieplatforme

Årsmødet

Fastholde og udvikle årsmødet som centralt mødested for ledelse og
strategisk biblioteksudvikling i ny ramme: Hotel Legoland

SAMARBEJDET MED COI

Fokusere på at sprede de gode innovations historier i den offentlige sektor.

OPSAMLING PÅ KL DEBATOPLÆG SOM
BLEV SENDT UD TIL BORGMESTRENE
20.1 2021

Opsamling på hvordan det gik biblioteksdebatterne om bibliotekerne på
byrådsniveau.

Indgå i diverse dialoger og debatter.

Følge udvikling og drift af FBS og FBI og søge indflydelse på den nationale
infrastruktur.

