
 

 

DIGITALT MEDLEMSMØDE OM HÅNDSLAGET FOR LÆSELYST 
– strategiske vinkler og konkrete cases 
 
 

PROGRAM, 11. november 2020 
 
 
9.00 Velkommen v/BCF 
 
9.05  Velkommen til Stine Have / Hillerød Bibliotekerne 

Strategiske prioriteringer og læselyst-initiativer i forlængelse af håndslaget. 
Hillerød Bibliotekerne fortæller om de ledelsesmæssige strategiske prioriteringer og konkrete 
initiativer til at dyrke og styrke børns læselyst i Hillerød. Efter en kort indflyvning ved bibliotekschef 
Stine Have vil projektleder Anne Kathrine Ekhardt fortælle om projektet ”Flyvende Fortællinger” og 
det spritnye bibliotek ”Satellitten”, som netop er blevet indviet på en SFO i Hillerød. I Satellitten er 
bøgerne centrum for børnenes samvær, og de styrer selv biblioteket som ”sputnikker”. De læser 
højt for kammeraterne, vælger bøger og holder orden. Satellitten er børnenes bibliotek. 
 

9.25  Velkommen til Jonas Theis Petersen / Vordingborg Bibliotekerne 
Med et afsæt i Vordingborg Bibliotekernes læsestrategi fokuserer Teamleder for Børn og Unge 
Jonas Theis Petersen på samarbejder omkring læsning med eksterne aktører; skoler, 
daginstitutioner m.fl. For at kunne arbejde med de forholdsvis store udfordringer på læseområdet i 
kommunen, er vi som bibliotek nødt til at skærpe vores profil ift. lystlæsning og blive bedre til at 
italesætte, hvad vi kan byde ind med, så samarbejder starter konstruktivt og udvikler sig til 
meningsfulde processer for os, institutionerne og målgrupperne; børn, unge og forældre. Her er en 
engageret dialog mellem biblioteket og eksterne aktører nøglen til sådanne typer samarbejder, 
hvor gensidig forståelse for hinandens faglige spidskompetencer er med til at løfte 
læseudfordringen fra flere sider. 
 

9.50  Velkommen til Mette Secher Hede / Mariagerfjord Bibliotekerne 
Med afsæt i det sidste års stærke fokus på børns læselyst fortæller Bibliotekschef Mette Secher 
Hede, hvordan de har arbejdet med håndslaget på både konkret niveau internt på bibliotekerne og 
strategisk eksternt i forhold til hele kommunen. 
 

10.15  Workshop hjemme hos jer selv  
  
 
 
  



 

 

 

PROGRAM, 18. november 2020 
 
9.00 Velkommen v/BCF 
 
9.05  Velkommen til Heidi Aistrup Holt / Silkeborg Bibliotekerne  

Oplægget fokuserer på Hverdagspartnerskabet - det forpligtende samarbejde mellem Silkeborg 
Bibliotekerne og Folkeskole, og den fælles udvikling af tilbud til Åben Skole – www.udoglaer.dk 
Derudover deler souschef Heidi Astrup Holt erfaringer med Silkeborgs Børnelitteraturfestival, som 
biblioteket har arbejdet målrettet med ude i skolerne, bl.a. sammen med VIA læreruddannelsen og 
ikke mindst, hvordan der er skabt forskellige muligheder for børnenes deltagelse i festivalen. 

 
9.25  Velkommen til Kasper Østergaard Grønkjær / Vejen Kommunes Biblioteker 

Hvordan man finder den korteste vej til børn og lystlæsning? Bibliotekschef Kasper Østergaard 
Grønkjær tager afsæt i et samarbejde med Holmeå Børne Center i Vejen Kommune, som 
bibliotekerne har et indgået et tæt samarbejde med i forhold til lystlæsning. Biblioteket og 
børnecenteret bruger gensidigt hinanden til at udvikle læsetiltag. Sigtet for det konkrete 
samarbejde er at få biblioteksorientering og lystlæsning som en fast del på skoleskemaet og bringe 
skolebestyrelse og forældrebestyrelsen med ind i udviklingsrummet. Det strategiske mål er at finde 
frem til metoder og samarbejdsformer, der kan udrulles i alle kommunens skoler.     

 
9.50 Velkommen til Jon Madsen / Bornholms Bibliotek 

Bibliotekschef Jon Madsen fortæller om det strategiske arbejde med læselyst med afsæt i konkrete 
cases. Med afsæt i blandt andet samarbejde med en SFO i et socialt belastet område drøftes 
deltagerinvolvering, sparring og projektstyring, samt hvordan det er nødvendigt at arbejde 
modelbaseret, så de løbende erfaringer danner grundlag for den videre sti for arbejdet. Vi ved ikke, 
hvad der virker, før vi ser det.  

 
10.15  Workshop hjemme hos jer selv 
 


