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Endnu et år er gået med afstand og digitale 
møder. I BCF blev årsmødet, medlemsmøder 
og bestyrelsesmøder afviklet digitalt gennem 
hele året. Vi er efterhånden alle blevet ret 
skrappe til at ”række hånden op”, tale efter 
tur og skrive spørgsmål og kommentarer i 
chatten – måske krydrer vi det hele med en 
digital klapsalve. 

Vi kunne allerede sidste år konstatere, at den 
digitale udvikling er gået stærkt både for os 
selv, vores medarbejdere, men så sandelig 
også lånerne, der har deltaget i vores online 
aktiviteter og lånt digitale materialer som 
aldrig før. Den udvikling er kun fortsat i 2021.

Mange ting fra coronaperioden kan vi så-
ledes glæde os over, men det bedste har 
alligevel været, at vi i 2021 har kunnet holde 
åbent en stor del af året, enten med click & 
collect eller fysisk, hvor vi igen har kunnet 
invitere borgerne ind. 

Coronaperioden har budt på omstillinger 
med kort varsel. Vi har i bestyrelsen været 
meget opmærksomme på de vilkår, I har 
haft, og at det fra tid til anden har været  
frustrerende for nogle – og en lettelse for 
andre – at reglerne ofte skulle fortolkes og 

oversættes til lokale forhold. Vi har alle  
forskellige lokale forhold, og derfor har det 
ikke været nemt med en ”one size fits all”- 
løsning. Men grundet de forskelle, der er på 
vores bibliotekers indretning og opgavepor-
teføljer, har det overordnet set givet god me-
ning, at vi hver især har haft et manøvrerum 
inden for de givne rammer.

Sammen med samarbejdspartnerne i sek-
torpartnerskabet har vi argumenteret for, at 
bibliotekerne ikke er et sted, der behøver at 
holde lukket. Det var derfor dejligt at se, at 
bibliotekerne ikke var en del af de hårde ned-
lukninger, der har ramt andre dele af kulturli-
vet henover denne vinter.

I bestyrelsen har det været tydeligt, at vi 
skal balancere, at vi repræsenterer mange 
forskellige biblioteker med forskellige mulig-
heder og lokale politiske ønsker og samtidig 
skal tale med en stemme. En udfordring, der 
også har gjort sig gældende for hele kulturli-
vet. 

Årsberetning 2021
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Efter sommerferien lykkedes det bestyrelsen 
at mødes fysisk til et to-dages seminar, hvor 
vi kunne gå i dybden med nogle af de mange 
emner, der optager både jer og os. Bestyrel-
sen var nysgerrig på, hvad der i særlig grad 
optager jer medlemmer. 

Flere af jer bidrog med vigtig viden til vores 
seminar gennem en medlemsundersøgelse, 
som vi sendte ud til en repræsentativ del af 
jer. Tak for de mange tilbagemeldinger – de 
er vigtige for os, så vi hele tiden kan sikre, at 
vi arbejder for jeres interesser. 

Nogle af de emner, der optager jer, er:

• Ledelsesudfordringer

• Stærke fortællinger

• Vores fælles håndslag

• Biblioteket som scene for demokratisk 
deltagelse

• Det hybride bibliotek

• Verdensmålscertificering – biblioteker-
nes rolle

• Den eksplosive brug af eReolen og 
Filmstriben

Det var tydeligt i jeres tilbagemeldinger, at 
foreningen overordnet skal have tre fokus-
områder: Netværk, Ledelse (faglig udvikling) 
samt indflydelse på biblioteksudvikling. 

I bestyrelsen arbejder vi nu videre med, 
hvordan vi kan styrke hver enkelt del endnu 
mere. Vi har identificeret flere oplagte sam-
arbejdspartnere, som vi i det kommende år 
vil invitere til dialogmøder for at øge kend-
skabet til hinanden – og se, om der mulighed 
for samarbejder, der kan styrke biblioteker-
ne. 

nedlukninger, men de uformelle møder, der 
normalt er en del af vores årsmøde og med-
lemsmøder, måtte vi undvære. 

Når jeg har talt med jer medlemmer, har 
det været tydeligt, at der efterhånden er en 
længsel efter de fysiske møder, som giver en 
meget større mulighed for at tale uformelt 
og erfaringsudveksle med kolleger fra andre 
biblioteker. 

Det har derfor været meget vigtigt for os at 
afholde årsmødet 2022 som et fysisk møde, 

En stor del af foreningens virke er at tilbyde 
netværk mellem bibliotekslederne. Når vi 
ser på medlemslisten, kan vi konstatere, at vi 
stort set dækker hele danmarkskortet – kun 
en enkelt kommune er ikke medlem. Så inte-
ressen for at samles i et fagligt fællesskab er 
stor. 

I 2021 betød corona desværre, at vi ikke 
kunne afvikle årsmødet fysisk. Vi valgte i be-
styrelsen også at lave digitale medlemsmø-
der hen over året. Det digitale format giver 
os mulighed for en vis kontakt på trods af 

Foreningens overordnede fokusområder

Netværk
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og da corona stadig er en usikkerhedsfaktor i 
februar måned, valgte vi at flytte årsmødet til 
september i stedet for at afvikle det digitalt. 
Vi har et rigtig godt program og nogle nye 
spændende rammer på Hotel Legoland, som 
vi glæder os til at dele med jer alle sammen 
– uden at vi måtte mangle et potentielt stort 
antal medlemmer på grund af coronakaran-
tæner. 

Internationale netværk

Bestyrelsen har i 2021 besluttet at arbejde 
for at styrke båndene mellem danske biblio-
tekschefer og vores kolleger i andre lande for 
på den måde at udvide mulighederne for at 
få inspiration til vores arbejde. 

I 2021 afviklede vi derfor to medlemsmøder 
med internationale oplægsholdere om te-
maer, som er aktuelle både her hos os og i 
udlandet. Vi håber, at det giver anledning til, 
at vi kan skabe nye kontakter mellem ledere 
på tværs af landegrænserne. Vi fortsætter i 
2022 med at søge nye samarbejdspartnere i 
udlandet.

Mentor/mentee-ordning

Foreningens mentorordning kørte videre i 
2021. De tilbagemeldinger, vi har fået, er   
positive, så vi kommer i 2022 til at gøre en 
ekstra indsats for at udbrede kendskabet 
endnu mere til ordningen. Vær som leder 
særlig opmærksom på, at vi med nyhedsbre-
vet ikke når ud til jeres mellemledere, der 
kunne være i målgruppen som mentees. Vi 
håber, at I alle vil overveje, om der er mel-
lemledere eller lederaspiranter i jeres orga-
nisationer, der kunne have gavn af et men-
torforløb. Meld dig også gerne, hvis du selv 
vil tilbyde et forløb.

Her fortæller Claus Hagstrøm Hansen fra 
Horsens om sine erfaringer:

”Min erfaring har været, at både mentee 

og mentor har stor glæde af ordningen. For 
mig som mentor betød forløbet, at jeg fik et 
undrende og undersøgende blik på min egen 
ledelsesstil og beslutninger. Et blik, der var 
renset for intern viden og fordom. Det har 
jeg haft stor glæde af. For min mentee betød 
forløbet en reel afklaringsproces, som ved-
kommende kunne omsætte til praksis. Først 
ved af hjælp af afklarede og trykprøvede 
samtaler med egen leder og siden som en 
beslutning, der så førte mentee i en helt ny 
retning.”

Mentorordningen er meget enkel: Mentorer-
ne skriver et par linjer til hjemmesiden om 
de emner, et mentorforløb kunne handle om. 
Hvis en mentee henvender sig, aftaler man 
i fællesskab et nærmere forløb. Se mere på 
bibchef.dk/bliv-mentor-eller-mentee 

Lederstafetten 

I 2021 blev lederstafetten båret videre af 
Kent Skov Andreasen fra Odense, Ann-Britt 
von Seelen fra Esbjerg og Britta Thuun-Peter-
sen fra Viborg. Mange tak for jeres bidrag! Vi 
kan se i nyhedsbrevet, at stafetterne bliver 
læst af mange, så de bidrager i høj grad, at vi 
lærer hinanden at kende på tværs af landet. 
Jeg glæder mig til at læse endnu flere stafet-
ter i år! Du kan læse de tidligere stafetter på 
hjemmesiden: bibchef.dk/nyheder 

http://bibchef.dk/bliv-mentor-eller-mentee
http://bibchef.dk/nyheder
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Hverdagen på folkebibliotekerne ændrer sig 
konstant, og der kommer hele tiden nye for-
ventninger til os. Dels lokalt i vores kommu-
ner, hvor vi bliver inviteret ind eller inviterer 
os selv ind i nye spændende partnerskaber, 
eller på nationalt plan, hvor bibliotekerne i 
2021 optrådte i regeringens finanslovsudspil i 
forhold til udvikling af bymidter og formidling 
af FN’s verdensmål.

De nye dagsordner kræver, at vi som ledere 
er opsøgende og nysgerrige på nye tenden-
ser – både ledelsesmæssige og biblioteksfag-
lige. 

Årsmøde og medlemsmøder

I bestyrelsen lægger vi os i selen for at tilby-
de jer et årsmøde og medlemsmøder med 
relevante temaer. I 2021 blev det digitale års-
møde præget af den foranderlige tid, vi sta-
dig er i på grund af corona. Vi dykkede ned i 
emner som paradoks- og forandringsledelse, 
den demokratiske samtale, og vi fik indblik 
i, hvordan andre har måttet gentænke deres 
kulturelle praksis under corona. 

Vi afviklede tre digitale medlemsmøder, hvor 
vi kunne gå mere ned i substansen på emner-
ne. På nogle medlemsmøder har det været 
oplagt, at mellemledere eller andre har del-

taget sammen med lederne. Når vi holder 
den slags medlemsmøder, vil vi altid gøre 
noget ud af at fortælle det i nyhedsbrevet, 
så I kan sende information videre ud i jeres 
organisationer. 

Det digitale format har gjort det let at delta-
ge flere fra samme organisation, så vi vil også 
fremover være opmærksom på muligheden 
for at holde digitale medlemsmøder som et 
supplement til de fysiske. 

Første medlemsmøde handlede om FN’s ver-
densmål, hvor vi sammen med DB satte fo-
kus på, hvordan lederne kan målrette bære-
dygtighedsdagsorden på folkebibliotekerne, 
samt hvordan arbejdet med brugerinddragel-
se kan styrke fællesskabet om verdensmåle-
ne. 

Senere på året afviklede vi to medlemsmø-
der, hvor en del af oplægsholderne var inter-
nationale. Det var spændende at høre, hvor-
dan ledere i andre lande reflekterede over 
nogle af de samme emner, som også optager 
hos her i landet. 

På det ene medlemsmøde ”Talent and skills 
development in libraries” drøftede vi både 
rekruttering af nye typer medarbejdere og 
kompetenceudvikling blandt vores nuvæ-
rende personale. Begge dele med henblik på 
at vi som branche også er rustet til at møde 
morgendagens opgaver. 

På mødet om Community building hørte vi 
fire forskellige oplægsholdere fortælle om, 
hvordan biblioteket kan være centralt for 
sammenhængskraften i et lokalsamfund, og 
vi hørte om konkrete aktiviteter, der involve-
rede borgerne lokalt.

Husk, at I altid er velkomne til at give os for-
slag til emner, I gerne vil have, vi sætter på 
dagsorden til et medlemsmøde.

Ledelse (faglig udvikling)
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Som ledere af landets folkebiblioteker         
interesserer vi os alle for udviklingen af bib-
liotekerne – både lokalt, men også nationalt. 
I bestyrelsen har vi pladser i diverse udvalg 
og fora, som I kan se nærmere beskrevet på 
hjemmesiden: bibchef.dk/bestyrelsens-ar-
bejde/udvalgsposter. I er altid velkomne til at 
kontakte os med jeres refleksioner og viden 
om lokale forhold, som kan gøre vores arbej-
de endnu skarpere. Her knytter jeg et par ord 
til nogle af områderne:

Fokus på børns læselyst

Et af stederne, vi er repræsenterede, er i Læ-
sekoalitionen, hvor fokus er at skabe mere 

læselyst hos særligt børn og unge. I koalitio-
nen afgiver vi eksempelvis netop nu hørings-
svar på udkastet til den nye bekendtgørelse 
for de Pædagogiske Læringscentre. Vi ser 
med tilfredshed, at der igen er kommet fokus 
på læsning, så det i bekendtgørelsens for-
mål nu hedder: ”4) vejlede om kulturtilbud, 
litteratur og læsning, herunder også bøger 
til elevernes fritidslæsning.” I høringssvaret 
bifalder vi formuleringen og anbefaler, at 
man lægger op til samarbejde med folkebib-
liotekerne.

På læseområdet følger vi også den nye un-
dersøgelse af børn og unges læsevaner, der 
er på vej. Det bliver spændende at se resulta-

Inspiration til arbejdet med børns læsning

Rundt om i landet er der trods perioder 
med nedlukning stadig blevet arbejdet med 
håndslaget om at styrke børns læselyst. Til 
nye medlemmer kan jeg nævne, at vi på års-
mødet i 2020 gav hinanden håndslag på, at vi 
alle lokalt ville arbejde intensivt i en fireårig 
periode for at højne børns læselyst. På hjem-
mesiden har vi samlet en række centrale 
dokumenter – blandt andet selve håndslaget 
samt eksempler, I har delt til inspiration for 
andre. 

Et eksempel fra Randers lyder: 

”Materialekontoen til børn er opprioriteret. 
Vi har fokus på at skabe gode læsemiljøer i 
biblioteksrummet. Vi prioriterer at søge pul-
jer og midler med særligt fokus på læselyst. 
Vi har professionaliseret vores arbejde med 
skoletilbud ved at arbejde mere systematisk, 
elevinddragende og designbaseret. Vi prio-
riterer det tværprofessionelle samarbejde 
for at løfte arbejdet med læselyst, sprogsti-
mulering og åben skole. I en coronatid har 
vi tilbudt flere aktiviteter digitalt via diverse 
mødefora og sociale medier.”

Vi ved, at der er masser af tilsvarende initia-
tiver over hele landet – og med det engage-
ment, kan vi være stolte af folkebiblioteker-
nes indsats for at styrke børns læsning. 

 

Indflydelse på biblioteksudvikling

http://bibchef.dk/bestyrelsens-arbejde/udvalgsposter
http://bibchef.dk/bestyrelsens-arbejde/udvalgsposter
https://www.ucl.dk/cas/projekter/boerns-laesning
https://www.ucl.dk/cas/projekter/boerns-laesning
https://bibchef.dk/boerns-laesning
https://bibchef.dk/boerns-laesning
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terne.  Den nye undersøgelse kommer i løbet 
af sommeren 2022.

Strategisk Biblioteksudvalg

2021 var første år med det nye Strategisk 
Biblioteksudvalg, der vurderer ansøgninger-
ne til Kulturministeriets udviklingspulje. BCF 
er repræsenteret i dette nye udvalg, der er 
afløseren for det tidligere RUF. Der er en ny 
beslutningsstruktur i Strategisk Biblioteks-
udvalg, og bibliotekernes indflydelsesrum 
er blevet større. Strategisk Biblioteksudvalg 
rådgiver og kommer med indstilling til kultur-
ministeren om potentielle strategiske udvik-
lingsretninger og indsatsområder på biblio-
teksområdet. Udvalget indstiller anbefalinger 
om uddelingen af midlerne fra udviklingspul-
jen direkte til ministeren. 

Sammen med de øvrige medlemmer i udval-
get fortsætter vi i 2022 arbejdet med at drøf-
te struktur og rammer omkring puljen. 

Overcentraludvalget

BCF har to repræsentanter i Overcentralud-
valget, der er nedsat af Det Kgl. Bibliotek. 
Her kan vi bidrage med rådgivning i forhold 
til de overbygningsopgaver, som Det Kgl. Bib-

liotek varetager. Udvalget består også af Cen-
tralbibliotekerne og Slots- og Kulturstyrelsen 
og er et rigtig godt udvekslingsforum, hvor 
vi orienterer hinanden om, hvad der måtte 
være på vej. I udvalget har vi gode uformelle 
drøftelser og meningstilkendegivelser.

Nationalbibliografisk udvalg

I Nationalbibliografisk udvalg beskæftiger vi 
os med data til nationalbibliografien. Vi ser 
frem til det kommissorium, som KOMBIT er 
ved at lave for den danske overgang til de 
nye katalogiseringsregler Resource Descripti-
on and Access (RDA). I BCF følger vi arbejdet 
med henblik på at sikre en god implemente-
ring.

Det digitale område

Det digitale område fylder rigtig meget i 
disse år. På infrastrukturområdet er der et 
stort ønske om og et helt forståeligt behov 
for transparens. BCF har løbende haft ufor-
melle dialogmøder med KL og KOMBIT i 
forhold til at være proaktive i skabelsen af 
et fællessprog om de nye strukturer. Det kan 
være vanskeligt at gennemskue det digitale 
område – særligt for nye biblioteksledere. Vi 
opfordrer derfor til, at I endelig griber fat i 
os, hvis der er behov for, at vi for eksempel 
laver et medlemsmøde, eller hvis der blot er 
behov for en halv time i telefonen til en drøf-
telse.

Sammen med Det Digitale Folkebibliotek har 
vi fokus på, at mange biblioteker i kølvandet 
på corona stadig er økonomisk udfordrede af 
de høje udlån af digitale materialer. Der kal-
der til stadighed på lokale økonomiske pri-
oriteringer, og det er tydeligt, at der mange 
steder er en højere efterspørgsel, end vi kan 
følge med til økonomisk. 

https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/strategisk-biblioteksudvalg/
https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/strategisk-biblioteksudvalg/
https://forbiblioteker.kb.dk/kontakt-og-information/nationalt-laanecenter-serviceudbyder-og-partner
https://forbiblioteker.kb.dk/kontakt-og-information/nationalt-laanecenter-serviceudbyder-og-partner
https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/nationalbibliografisk-udvalg/


Vi har nu taget hul på 2022, og det bliver for-
håbentlig et år, hvor vi kan gøre endnu flere 
landevindinger i forhold til at få borgerne til-
bage på bibliotekerne. Der har været hektisk 
aktivitet over det meste af landet i det sidste 
halvår af 2021 – der var meget, der skulle 
indhentes fra nedlukningen. 

I 2021 fik vi både en ny kulturminister og 
med kommunalvalget følger også et nyt po-
litisk udvalg i KL, som i skrivende stund ikke 
er konstitueret endnu, men sikkert er det, 
at der kommer en ny formand. Mine for-
ventninger er, at de begge vil interessere sig 
for bibliotekernes evner og ressourcer samt 
rækkevidde i samfundet. At de politisk vil 
tænke bibliotekerne ind på tværs i forhold til 
undervisning, sundhed, bæredygtighed med 

mere. Ikke mindst er min forhåbning, at de 
ser potentialer i forhold til bibliotekernes op-
gaveløsning, både digitalt og fysisk OG sørger 
for, at der følger økonomi med.

I bestyrelsen glæder vi os til at fortsætte 
arbejdet med at skabe værdi for jer medlem-
mer. Både når det gælder at søge indflydelse, 
men også i dagligdagen gennem videndeling, 
relevante medlemsmøder og årsmødet, som 
vi må have til gode til efteråret. 

På alle fronter er forhåbningerne, at vi for 
alvor kan flytte fokus fra at drive biblioteker 
med corona til at lægge energien i, hvordan 
vi skaber de bedste biblioteker efter corona.

Mod en tid efter corona

På bestyrelsens vegne

Pia Henriette Friis

Formand


