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Mål og indsatser 2018 

 

 
Bibliotekets overordnede ramme: Biblioteksloven. 

 

Vision: Frederikssund Bibliotekerne – Der hvor du er. 

 

 Vi vil arbejde målrettet på at tage udgangspunkt i borgerne og deres behov, dér hvor de er: 

i institutionerne, i virksomheder og foreninger og internt i bibliotekerne. 
 Vi vil imødekomme alle med støtte, vejledning og inspiration. 

 Vi ønsker at servicere nye borgere ved at åbne vores huse og sætte os selv i spil på nye måder. 

 Vi ønsker at indgå i netværk og nye partnerskaber. 

 Vi vil være opsøgende og gribe nye tendenser og dagsordener positivt. 

 Vi vil arbejde for et levende og dynamisk kultur- og borgerhus, som skal være et fristed, hvor 

borgerne er aktive, bliver inspirerede, får informationer og er medskabere af kulturelle aktiviteter og 

forskellige udviklingstiltag. 

 Vi vil være digitale guider og være en digital spydspids i Frederikssund Kommune 

 
 

Kerneopgaven 
Med udgangspunkt i biblioteket som frirum og mødested er Frederikssund Bibliotekernes kerneopgave at understøtte udvikling og dannelse i almen, 

digital og kulturel forstand såvel for den enkelte borger som for fællesskaber. 

Vi vil inspirere og formidle viden, kultur og oplevelser – der hvor borgerne er. 
 

 
Fokus i opgaverne:  Kvalitet 

Fristed 
Inspiration og formidling 

Oplysning og læring 

  
 

Målene og indsatser for 2018 er blevet til på baggrund af personaledag om kerneopgaven juni 2017, personalemødet i november vedr. konkrete forslag 

til arbejdet med kerneopgaven, den nationale brugertilfredsundersøgelse fra 2016 samt videreførelse af projekter og erfaringer fra 2017. 
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Mål og indsatser 2018 

 

 

Mål 

 

 

Indsatser 

 

Frirummet 

 

 

 

 
At udvikle biblioteket til at være et lokalt mødested for børn og voksne  

At skabe liv på biblioteket og få borgerne involveret i dette 
 

 

 

 
Igangsætte aktiviteter i bibliotekerne som involverer borgerne: brætspil 

for børn, unge og/eller voksne, læseklubber etc. med det udgangspunkt, 
at vi faciliterer, og at grupperne så vidt muligt bliver selvkørende. 

 

Kultur og inspiration 

 

 

 

At prioritere børnefamilier som målgruppe, herunder inspirere børn til at 

læse mere. 

At formidle og præsentere biblioteket på uventede steder. 
At udvikle og skærpe bibliotekets profil i henhold til kerneopgave og vision 

og i relation til kulturhusstrategien.  

At give inspiration via udstillinger og indretning af lokalerne 

 

 

 Børnefødselsdage. Afholdes første gang efteråret 2018. 

Planlægges foråret 2018.  

 Med udgangspunkt i rapporten Børns læselyst 2017 igangsættes 

initiativer, der inspirerer børn til at læse mere. 

 Der skal sikres et kvalitetstilbud med relevante og aktuelle 

arrangementstilbud til alle borgere, herunder forsøg med drop-in-
arrangementer. Der skal være arrangementer bredt i 

lokalområderne både på bibliotekerne og andre steder samt 
arrangementer med udgangspunkt i det lokale eller med lokalt 

samarbejde.  

 Efteråret 2018 afholdelse af læsefestival. 

 Målrettede og aktuelle udstillinger jf. kommunikation og pr, 

herunder inddragelse af erfaringer fra andre biblioteker m.h.p. 
placering af udstillinger samt udstillingsformer. 
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Læringsbiblioteket 

 

 

At optimere tilbuddene til skolerne, så vi får flere klasser på besøg/får 
besøgt flere klasser. 

At promovere bestil-en-bibliotekar og IT-formidler. 

At udvikle nye digitale strategier ud fra rapporten ”Digitale 
biblioteksstrategier”. 

 
 

 
 Læse-løft projekt via Udviklingspuljen. Fortsætter i 2018. 

 Gennemgang og justering i henhold til igangværende projekt med 

Jægerspris Skole.  

 Formidlingsmuligheder via læringsplatform undersøges. 

 Videreførelse af tilbud fra 2017: bolsjelæsning i maj måned som 

optakt til sommerbogen samt sproggymnastik som optakt til 
læsefestivalen efterår 2018. 

 Kampagne for bestil-en-bibliotekar. 

 

 

Kommunikation og PR 

 

 

 

At optimere bibliotekets PR og kommunikation såvel analogt som digitalt. 

 

 

 Udarbejdelse af strategi for bibliotekets kommunikation og PR 

såvel analogt som digitalt for at sikre kobling mellem disse 
områder. Effekten af de forskellige tiltag undersøges. 

Udarbejdelse af årshjul som grundlag for kobling mellem det 

digitale og udstillinger i det fysiske rum.  
Nedsættelse af arbejdsgruppe. Deadline primo april med oplæg til 

ledergruppen.  
 

 

Uddannelse/kompetenceudvikling 

 

 

Som udspring af arbejdet med vision og kerneopgave, hvor der skal 

arbejdes mere fokuseret på formidling, samt fortsat fokus på det 
udadvendte arbejde samt på værtskabet, vil der blive foretaget en 

kompetenceafdækning. Igangsætter ledergruppen og MED. 
 

 

 

Mødestedet: Faste områder værtsskab, servicemanual, lydavis. 

Kultur og Inspiration: Faste områder arrangementer, udstillinger, kulturstier, guidet fælleslæsning, læseklubber, formidling. 

Læringsbiblioteket: Faste områder: Campus, Skolen i virkeligheden, åben skole, Bestil en bibliotekar/IT-formidler, Biblioteksvagten. 

 

Januar 2018 


