
 

 

 
Årsmøde 2023: 

Bæredygtighed og biblioteker 
– Hvordan leder vi vor tids vigtigste dagsorden? 
 
 
TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 
 
9.30   Tjek ind og formiddagskaffe  
 
10.00   Generalforsamling i BCF – i Auditoriet 
    Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret 
 
11.00   Pause  
 
11.10   Velkomst, rammesætning og program  

v. formand Pia Henriette Friis og moderator Gry Guldberg 
 
11.25    Hvad er bæredygtighed? – Faglig inspiration 

Oplæg 1: Når to mennesker drømmer den samme drøm, holder den op med at være en illusion  
v. Ida Engholm, Professor, Institute of Visual Design. Det Kongelige Akademi 
 
Oplæg 2: Bæredygtig Udvikling som Ledelse af Strategisk Fremtidsdesign 
v. Mikkel Pilgaard, Systemisk Designer & Strategisk Bæredygtighedskonsulent, Emerging Earth & The Natural Step 

 
12.55   Frokost 
   



 

 

 
13.30   Faglige dialoger: Ledelse af bæredygtighed fra et strategisk perspektiv – i The Pirate Ship 
  
14.00   Vi er godt på vej med den bæredygtige transformation - del 1  

Strategisk sigte: Pia Henriette Friis interviewer formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen om hans og DB’s ambitioner for 
bæredygtighed. 
 
Oplæg 3: Hvor er vi med verdensmålene?  
v. Thomas Sture Rasmussen, Verdensmålskoordinator, Danmarks Biblioteksforening og Innovations- og strategiudvikler, Ballerup Bibliotekerne  
I 2021 kom de danske biblioteker med i regeringens verdensmålsstrategi og på finansloven. Det betyder, at der nu kan sættes et nationalt fokus på at 
understøtte det arbejde, der allerede foregår mange steder lokalt. Med udgangspunkt i netværket DB2030 arbejdes der konkret med certificering, 
kompetenceudvikling og nye debat- og arrangementsformer. Få en status og hør mere om, hvad der er på vej. 

 
Social bæredygtighed: Kultur for alle - Hvordan kan Kultur for alle være med til at katalysere den bæredygtige omstilling i for de danske 
biblioteker?  
v. Annette Bach, Centerchef Kunst og biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen & Christian U. Lauersen, Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i Roskilde 
Kommune og chef for Roskilde Centralbibliotek 

 
Oplæg 4: Lad os drømme en anden fremtid frem!  
v. Sidsel Bech-Petersen, Leder af Projektudvikling og Brugerinddragelse, Aarhus Bibliotekerne 
Den bæredygtige omstilling kræver et helt nyt mindset, hvor vi har brug for drømme og fantasi for at kunne komme et helt andet sted hen. Men 
hvordan får vi drømmeprocessen og vores forestillingsevne aktiveret? Både hos os selv – men også hos borgere og partnere. Så hvordan kan 
biblioteker også blive en kollektiv inspirationskilde, der aktiverer drømme og giver borgerne handlekraft? 
 

15.05    Kaffe og kage 
 
 
 
 



 

 

 
15.25    Potentialer: Vi er godt på vej med den bæredygtige transformation - del 2 

Vi inviteres ind i fem spor.  
 
Spor 1: Hvordan starter man arbejdet med verdensmål op lokalt? – Lokale: Technic 
   
Spor 2: Hvor langt kan man implementere verdensmålene i praksis? - Hvordan ser det ud, når man går all-in? – Lokale: The Pirate Ship 
 
Spor 3: Hvordan verdensmål åbner døre lokalt - en strategisk indgang til partnerskaber, f.eks. kommunernes arbejde med DK2020. – Lokale: 
Adventure 
Med udgangspunkt i fortællinger fra Ballerup, Esbjerg og Kolding biblioteker vil man få et indblik i hvordan verdensmål skaber nye sammenhænge, 
både på individ-, fællesskabs-, politisk- og organisatorisk plan. 
 
Spor 4: Certificeringen, hvad indebærer det, og hvordan kommer man i gang? – Lokale: Le Petit 
Her får du indblik i certificeringsprocessen og de hjælpemidler, der er til rådighed, når du vil arbejde metodisk med verdensmålene i organisationen.  
Dyk ned i eksempler på, hvad andre har gjort, og deltag i dialogen om bibliotekets muligheder med Glostrup, Silkeborg og Kolding biblioteker. 
  
Spor 5: Metoder til arbejdet med verdensmål - Design Thinking med et bæredygtigt lag – Lokale: D 
Hvordan kan vi skabe relevante og meningsfulde fællesskaber omkring verdensmålene og bæredygtig omstilling? Svaret er komplekst og enkelt på 
sammen tid: Det starter med borgerne! Design Thinking tilbyder teknikker og tankegange, der hjælper os med at forlade skrivebordet og gå ud og 
møde borgerne i deres hverdag og arbejde kreativt og fejlmodigt på at lave løsninger, der både har blik for mennesker og miljø. 

 
16.50   Opsamling af dagen: Hvilken type ledelse kaldes der på? – i The Pirate Ship 
    Flerstemmighed fra scenen v. Pia Henriette Friis 
 
17.05    Vi lander dagen i naturen ved bål og varm bar  
 
19.00    Middag  
 



 

 

 
 
FREDAG 10. FEBRUAR 2023 
 
 
8.15   Vi kommer ned på jorden - en poetisk morgenstund med jorden i centrum – I Eventrummet under konferenceafdelingen, trappe ved foyerområdet 
 
9.00    Pause  
 
9.10   Rammesætning af dagen – i Auditoriet 

Organisatorisk transformation og ledelsesmod v. Pia Henriette Friis 
 
9.20   Oplæg 5: Hvad er bæredygtig transformation - og hvad betyder det for dit lederskab? 

v. Sune Kjems, Partner i VIA DESIGN & medlem af Designrådet 
 

10.15   Strategiske inspirationer: Ledelse af bæredygtighed 
Deltagerne lader sig strategisk inspirere i mindre cirkler.  
 
Strategisk inspiration 1: Sådan kan du gøre bæredygtighed til bærende kultur i din organisation – Lokale U11 
v. Simon Ladegaard, Højskoleforstander, Brandbjerg Højskole 
Forstander Simon Lægsgaard fortæller en personlig og professionel beretning om, hvordan han gennem mere end 10 år har arbejdet på at integrere 
bæredygtighed som kulturbærende element i sin organisation. Han deler ud af de strategiske ledelsesdilemmaer han har stået i undervejs. 
 
Strategisk inspiration 2: DesignWise som strategisk værktøj til transformation – Lokale U16 
v. Christina Reedtz Funder, Studielektor, Det Kongelige Danske Akademi  
Christina introducerer til redskabet DesignWiseTool som en strategisk metode til at arbejde med bæredygtighed på et individuelt, relationelt og 
organisatorisk niveau. DesignWise som strategisk værktøj til transformation. 
 
 



 

 

 
Strategisk inspiration 3: ABCD modellen – et strategisk procesværktøj til en bæredygtig transformation – Lokale U8 
v. Mikkel Pilgaard, Systemisk Designer, Strategisk Bæredygtighedskonsulent & Ledelsescoach, Tilknytning: Emerging Earth / The Sustainability 
Collaborative / The Natural Step 
Vi udforsker 3SE-modellen og de 6 nøglekompetencer for en ledelsespraksis, som bidrager effektivt til bæredygtig udvikling. 
 
Strategisk inspiration 4: Dogmer som værktøj til arbejdet med den bæredygtige omstilling – Lokale U17 
v. Helene Bruhn Schvartzman, seniorkonsulent og Susanne Gilling, leder af Biblioteksservice, Aarhus Bibliotekerne 
Aarhus Bibliotekerne har formuleret en række verdensmålsdogmer, der skal være med til at styrke arbejdet med den bæredygtige omstilling. De skal 
hjælpe os med at bryde vaner og med at gå forrest med humor, håb og handlekraft! Susanne og Helene vil dele ud af erfaringer om, hvordan de er 
blevet til, hvordan de er blevet implementeret, og hvilke ledelsesmæssige udfordringer og spørgsmål det har givet undervejs.  
 
Strategisk inspiration 5: Udgået 
  
Strategisk inspiration 6: Bæredygtig transformation på det individuelle og det kollektive plan! – Lokale U2 
v. Sune Kjems, Partner i VIA DESIGN & medlem af Designrådet 
Hvis vi skal lykkes med at omstille os til en bæredygtig levevis, kræver det mere end at lægge en strategi og ændre lidt på vores adfærd. Vi er nødt til 
at transformere den måde, vi arbejder med forandring og være villige til at adressere vores individuelle mindset og hvad vi lægger på i vores kulturer, 
såvel som hvordan vi reelt agerer og hvordan vi designer vores systemer. Kom og udforsk dine præferencer og blinde pletter, når det kommer til at 
transformere - bæredygtigt.  
 
Strategisk inspiration 7: Hvordan kan jeg lave en personlig transformation frem mod et mere bæredygtigt (arbejds)liv? – Lokale U1 
v. May-Britt Diechmann, bibliotekschef, Stevns Bibliotekerne  
May-Britt er bibliotekschef ved Stevns Bibliotekerne, og hun inviterer ind til en dialog om sin egen udvikling frem mod et mere bæredygtigt liv. Hun 
deler ud af trædesten og de modige beslutninger - og fortæller om hendes motivation til at leve mere helhedsorienteret - og modigt! 
 
 
 
 



 

 

 
Strategisk inspiration 8: Executive Feminin Ledelse - brug naturen som ressource i dit lederskab – udendørs 
v. Else-Marie Bierlich, antropolog & Gry Guldberg, Ledelseskonsulent, coach & cofounder af Emerging  
Else-Marie og Gry giver i deres oplæg et indblik i, hvordan ledere i dag og i fremtiden kan bruge naturens kræfter og bevægelser som den optik, man 
kigger igennem, når der skal træffes strategiske beslutninger, der sikrer bæredygtighed og balance nu og i de næste generationer. I denne inspiration 
bliver du inviteret ud i skoven, rundt om bålet for at få andre øjne på dit lederskab. Oplægget bygger på visdomstraditioner.  
 
Strategisk inspiration 9: Udgået 
 
Strategisk inspiration 10: Kultur for alle: Mangfoldighed og dens ledelse – Lokale U3 
v. Isabella Gothen & Melanie Holst fra Roskilde Bibliotekerne, programkoordinatorer for ’blinde vinkler’ og ’mangfoldighed i samlingen’, Kultur for alle. 
Bias påvirker mangfoldighed i organisationer. Der findes ingen eller få ’rigtige’ svar. Isabella Gothen og Melanie Holst faciliterer en strategisk dialog 
om, hvordan vi gennem refleksive praksisser, strategisk, kan håndtere de gråzoner, spændinger, dilemmaer, paradokser, kontroverser, følelser og 
relationer, der påvirker bibliotekernes praksisser, så vi kan bevæge os i en mere bevidst og socialt bæredygtig retning. 
 

11.30   Pause  
 
11.45   Oplæg 6: Min egen vej mod bæredygtighed – i Auditoriet 

v. Flemming Bridal Rasmussen, Chefrådgiver og leder af SDU’s SDG HUB 
 

12.30   Afrunding: Biblioteker og bæredygtighed - i et strategisk perspektiv 
- Hvordan leder vi vor tids vigtigste dagsorden? 
Johan Brødsgaard, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg,  
Flemming Bridal Rasmussen, head of SDG HUB, SDU 
Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening 
Pia Henriette Friis, formand for BCF 
 

13.00   Fælles frokost og på gensyn i 2024 


