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ForordForord
Det gode liv i landområderne – udvikling af mobile biblioteker er historien 
om et udviklingsprojekt støttet af Kulturstyrelsen, som de sidste to år har 
knyttet syv kommuner sammen i et helt nyt samarbejde om udvikling af 
bibliotekernes services i landområderne med udgangspunkt i de mobile 
biblioteker – bogbus, bogbil, rullende bibliotek. 

Fælles for de deltagende biblioteker er, at vi alle har en eller anden form for rullende bibliotek. 
Bibliotekerne repræsenterer syv af Danmarks 63 landkommuner og sidst men ikke mindst, tror 
vi på de mobile biblioteker som en del af fremtidens bibliotek.  

Projektledelsen er på Brønderslev Bibliotek. Gennem projektet har projektledelsen og styre-
gruppen, med repræsentanter for alle bibliotekerne, mødtes kontinuerligt med den eksterne 
konsulent. Gennem kreative processer, systematisk videndeling, testning af idéerne 
i virkeligheden og feedback har alle biblioteker gennem projektforløbet udviklet og afprøvet 
nye services. 

I en kærlig og konstruktiv tone har vi sammen og hver for sig fl yttet os i forhold 
til, hvordan vi i dag ser mulighederne i fremtidens biblioteksservices i land-
områderne. Dette perspektiv har vi præsenteret for Folketingets Landdistrikts-
udvalg og Kulturudvalg for herigennem at sætte fokus på bibliotekerne som en 
ressource tæt på der, hvor borgerne er. 

Det er en stor mulighed og en kæmpe udfordring at arbejde med udvikling 
af den mest fl eksible form for biblioteksbetjening, vi kender i dag. Et bibliotek 

Forord
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som kan fl ytte sig der hen, hvor borgerne er, et bibliotek som kan ændre indhold efter bor-
gernes ønske, et bibliotek hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Det er spændende, lærerigt 
og grænseoverskridende at få muligheden for at leve drømmene ud og kaste sig ud i at 
afprøve dem i virkeligheden. Målet er at vise nye veje og skabe nye muligheder i forhold til 
at udvikle nye innovative bibliotekstilbud sammen med borgerne og hermed skabe relationer 
og fælles ejerskab omkring bibliotekerne i landområderne, sådan at det gode liv bliver endnu 
bedre.

Fremtidens bibliotek skabes i samspil med borgerne, centrum er der, hvor vi indgår i relationer 
med borgerne og herudfra skaber en biblioteksservice, som giver værdi.

Vi skal bringe bibliotekerne i spil på nye måder og på nye steder.

God læselyst!

Projektleder: Bente Kristoffersen

Projektdeltagerne er: Brønderslev Bibliotek,

Esbjerg Kommunes Biblioteker,

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Skive Bibliotek,

Vordingborg Bibliotekerne, Aabenraa Bibliotekerne 

Tætte samarbejdspartnere: Dansk Centralbibliotek 

for Sydslesvig og konsulentfi rmaet Knudsen Syd

Forord
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IndledningIndledning

Vi er, hvor vi er, og vi bor, hvor vi bor. Der er mange forskellige grunde til, 
at vi bosætter os, som vi gør. ”UdkantsDanmark” er noget, andre har fundet 
på. Sikkert et begreb, opfundet af mennesker, der bor i hovedstaden, som 
fremstiller et Danmark i ubalance. Et Danmark, hvor udviklingen i yderom-
råderne står stille, eller ligefrem går tilbage.

Men sådan oplever vi, der bor i landdistrikterne, det ikke
Vi synes selv, vi bor i centrum for relationer og aktiviteter. Vi mener, at fællesskaber, sammenslut-
ninger og engagerede frivillige er kvaliteter i landdistrikterne. 
 Som den nordjyske journalist Frode Muldkjær har udtalt: ”Centrum er dér, hvor vi er – vi 
kalder det bare noget forskelligt”. 
 Vi er godt klar over, at ord kan tale op, og ord kan tale ned.
 I biblioteksverdenen har der de senere år spredt sig en stemning af, at ”bogbussen er død”. 
Antallet af bogbusser er dalende i kommunerne. Vi synes, det er en skidt udvikling.

Kommuner med mobile bibliotekstilbud 2012
Illustrationen side 9 viser, hvilke kommuner, der fortsat har valgt at drive mobile biblioteker som 
en del af biblioteksservicen. Det fremgår, at det drejer sig om de kommuner, der dækker over 
geografi sk store afstande. 
 Aktuelt er der 26 kommuner med mobile bibliotekstilbud.

Indledning
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Indledning

Kilde: Konsulentfi rmaet Knudsen Syd 2013

Kommuner 
med bogbusser

Bornholm

 ANTAL BOGBUSSER I 2011

 0 - Storkøbenhavn

 0

 1

 2

 3

 
 De 7 biblioteker der deltager 
 i projektet “Det gode liv” 

Frederikshavn

Hjørring

Brønderslev

Aalborg

Jammerbugt

Læsø

Rebild

Mariagerfjord

Vesthimmerland
Morsø

Skive

Struer
Lemvig

Thisted

Holstebro

Viborg

Randers Norddjurs

Syddjurs

Aarhus

Ringkøbing-Skjern

Favrskov

Odder

Silkeborg

Skanderborg

Horsens

Hedensted

Herning

Ikast-Brande

VejleBillundVarde

EsbjergFanø

Vejen

Kolding

Fredericia

Haderslev

Tønder

Aabenraa Sønderborg

Langeland

Ærø

Faaborg-Midtfyn

Svendborg

NyborgAssens

Middelfart

Nord-Fyn

Kerteminde

Odense

Samsø

Lolland Guldborgsund

Vordingborg

Næstved
Faxe

StevnsSlagelse

Ringsted
Sorø

Kalundborg

Køge

Holbæk

Odsherred

Roskilde
Lejre

Frederikssund

Halsnæs

Gribskov
Helsingør

FredensborgHillerød

Solrød
Greve

Egedal

Hørsholm

Lyngby-Tårbæk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
har 1 bus, som betjener det danske 
mindretal i Sydslesvig.

Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig 
har 2 busser, som betjener det tyske mindretal 
i Sønderjylland.



Afstanden til biblioteket 
betyder meget
Den geografi ske afstand til biblioteket har stor 
betydning for borgernes brug af biblioteket. En 
tidligere undersøgelse påviser, at der er en ”13 
kilometers regel”: Er der mere end 13 kilometer 
til biblioteket, så opgiver borgerne at bruge bib-
lioteket. Tilbudet er for fjernt. 

En nyere undersøgelse konkluderer, at hvis afstan-
den til biblioteket bliver over 5 kilometer, vil 55 % 
af de nuværende biblioteksbrugere holde op med 
at komme på biblioteket.  

Vi mener ikke, det er for sent at vende den ned-
adgående kurve for antallet af bogbusser i kom-
munerne.

Netop nu er der brug for et bibliotek på hjul i land-
distrikterne med de store digitaliseringsudfordrin-
ger, som både kommuner og borgere står overfor, 
og hvor mange borgere oplever, at serviceydelser 
centraliseres. Vi ved, at bibliotekerne har meget at 
byde på, og et mobilt tilbud kan gøre en forskel: 
Måske er bogbussen det sidste offentlige tilbud, der 
kommer ud til borgere bosat i landdistrikterne.  

10



Indledning

I det følgende præsenterer vi nu resultaterne 
af vores forskellige projekter i følgende

otte temaer:
1. Booking on demand
2. Ildsjæle & partnerskaber
3. Kompetenceudvikling
4. Idéudvikling & innovation
5. Udvalgte målgrupper
6. Facilitatorrollen
7. Det begynder med børnene
8. It-læring 
 

Vores ambitioner i projekt ”Det gode liv i landområderne” 
har været at udvikle bogbussen med andre funktioner end blot en traditionel materialesamling, 
der lånes ud af. 

I dialog og samspil har vi undersøgt, hvordan biblioteket og bogbussen kan bidrage til at skabe 
nye muligheder i opretholdelsen af det gode liv i landområderne. Borgerne fortæller, at det der 
betyder noget, er de virkelige værdier som fællesskab, nærhed, samvær og sammenhold.
Store værdier, som det gode liv i landområderne er bygget op om. Her kan bogbussen spille en 
rolle og f.eks. være et mødested, hvor der ikke er et kulturhus eller et forsamlingshus. 

Bussen er også et kulturelt tilbud i sig selv, som institutioner og foreninger booker som en særlig 
oplevelse ved arrangementer. Bussen og dens medarbejdere kan i kraft af deres tilstedeværelse
hjælpe til med at skabe kontakter mellem men-
nesker samt give inspiration til de mange frivillige, 
som hver dag arbejder for at skabe liv i landom-
råderne. 

Vi ved også, at det er nødvendigt at forny og at 
udvikle tilbudene og arbejdet i landdistrikterne 
– at gå ud af bussen og involvere os i det lokale liv.  

11
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Booking on demand
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Booking on demandBooking on demand
– du ringer – vi ruller

Princippet er enkelt: En gruppe borgere, en forening eller en institution ringer og 
beder om et særligt tilbud i biblioteket, og bogbussen ruller ud med services og mål-
rettede kulturtilbud. Det kan f.eks. være et tilbud til en børnehave, et særligt tilret-
telagt It-undervisningsforløb eller til et arrangement med kulturindhold.

Vi møder borgerne dér, hvor borgerne er
Bussen er god til at rumme alle målgrupper, og så er det et minibibliotek, der indeholder det hele. 
Der er mange muligheder for inspiration, og nye borgere får mod på at bruge bussen og biblioteket. 
Bussen bliver en udrullet indgangsløber til biblioteket, til viden og oplevelser.

Bussen kommer til dig, og hvis der er tale om et besøg hos f. eks. en børnehave, er biblioteket så 
tæt på, at børnene kan besøge biblioteket i ”futterne”. Et tilbud, der er endnu tættere på end de 
faste holdepladser. 
 I projektperioden har bibliotekerne udfordret hinanden på måden at bruge bussen og bogbilen. 
Og vi har lært meget. I alle syv kommuner går det den samme vej: Den almindelige køreplan med 
de faste holdepladser bliver færre, og de rekvirerede bookinger stiger.
 Det gælder forskellige bookingtyper, både de planlagte institutionsbookinger til børnehaver og 
dagplejere med faste intervaller og mere eventprægede bookinger i forbindelse med arrangementer 
ved f.eks. fællesspisninger, høstfester og forskellige former for byfester. 
 Vi synes, der er tale om fordele for alle: Biblioteket får noget ud af besøgene og undgår ”stille” holde-
pladser, og borgerne får noget ud af det i form af målrettede serviceydelser. Der er tale om gensidigt 
forpligtende aftaler. 

Booking on demand
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Booking on demand

Nye bookingtyper er afprøvet
Brønderslev har f.eks. i projektet ”Bogbussen kom-
mer forbi” deltaget i 10 forskellige sommerfester i 
landområderne. Bussens indhold matcher og er 
pakket efter den enkelte byfest, f.eks. trailermarked 
og materialer om genbrug, skrot m.m.
 Biblioteket har været nysgerrigt efter, hvad 
der kendetegner det gode liv på landet, hvad res-
sourcerne er, og hvad udfordringerne er. Uforplig-
tende snakke og en spørgeskemaundersøgelse 
på festpladserne viser, at værdier som fællesskab, 
nærhed, samvær og sammenhold går igen.

Sommerfesterne, hvor bogbussen kom forbi, har 
betydet, at bogbussen nu tænkes ind i de lokale 
samfund både til hverdag og fest, ligesom antallet 
af rekvirerede bookinger fortsat stiger. 

  
Et andet bookingeksempel er fra Ringkøbing-Skjern, 
hvor bogbussen har deltaget i et større børnefod-
boldstævne. Mange børn er kommet i bussen og 
har spillet fodboldspil, læst i fodboldblade og kigget 
i fodboldbøger. Flere har benyttet lejligheden til at 
hvile benene og holde en lille pause. 
 Arrangementet har betydet et tættere samarbej-
de mellem bogbussen og den lokale idrætsforening, 
og samtidig er det endnu en måde for biblioteket at 
være synlig på i området.

Hvordan skaber vi plads til 
bookingen? 
Opgøret med den almindelige køreplan og de faste 
holdepladser har affødt diskussioner blandt de syv 
biblioteker om, hvordan vi skaber plads til booking-
aktiviteterne. 

”- vi starter pokkers tidligt om morgenen!” 
lyder det fra bibliotekschefen i Brønderslev, 
Bente Kristoffersen.



Gode råd:

• Diskutér internt på biblioteket  
 om køreplanen holder. 
• Afprøv bookinger til udvalgte  
 målgrupper.
• Arbejd for, at hele biblioteket 
 får ejerskab til bussen.

En pointe er dog, at der skal være en vilje 
internt i bibliotekerne til at lave den faste køre-
plan om og en vilje til at omprioritere. Der-
udover skal holdet bag bogbussen mødes for 
at planlægge og tilrettelægge de målrettede 
besøg. Herigennem skabes fælles ejerskab 
omkring bogbussen. 

Mange bogbusser og bogbiler står stille i for-
middagstimerne i garagerne, da der er fl est 
brugere om eftermiddagen og i de første 
aftentimer. Disse ”stille” formiddagstimer 
kan udnyttes til bookingaktiviteter. 

15
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Ildsjæle og partnerskabIldsjæle og partnerskab
– klæ’r vi hinanden?

Som kommunens bredt favnende kulturinstitution er det vigtigt, at der en god 
kontakt til lokalområderne og til ildsjælene, til de frivillige. I et tæt og for-
pligtende samarbejde med andre kan vi nå længere ud med bibliotekets tilbud.

Det er ikke længere tilstrækkeligt, at biblioteksmedarbejderne sidder ”hjemme” på biblioteket og 
udtænker fi ne og velmenende tiltag. Bibliotekerne risikerer at bruge ressourcer på aktiviteter, som 
ikke vækker genklang i lokalområderne. Derfor skal nye tiltag og nye ideer udvikles i et tæt og 
tillidsfuldt samarbejde med de lokale kræfter. Jo mere overensstemmelse der er mellem de lokales 
ønsker, jo bedre vil aktiviteterne være forankret. 

Ildsjæle er forskellige og foranderlige
Frivillige og samarbejdspartnere skal involveres tidligt med henblik på medejerskab. Det er bib-
lioteket, der skal fl ytte sig efter borgerne. Samarbejdet med frivillige er en udfordring for bib-
liotekerne, da det ofte er præget af frie valg, løse netværk og kortvarige engagementer. Det har 
fl ere af bibliotekerne erfaret i løbet af projektperioden. 

Esbjerg Kommunes Biblioteker har f.eks. taget kontakt til frivillige ildsjæle i fi re forskellige områder 
og gennem fokusgruppeinterviews undersøgt hvilke behov der er, og hvordan biblioteket kan 
medvirke til at opbygge relationer og nye tiltag som f.eks. læseklubber, børnefi lmklub, foredrags-
arrangementer og It-undervisning og vejledning.
 I et af lokalområderne har Esbjerg Kommunes Bogbusser efterfølgende medvirket i ansøgnin-
ger til fonde. Samarbejdet har resulteret i fl ere kulturelle foredrag og arrangementer. 

Ildsjæle og partnerskab
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I ldsjæle og partnerskab

Partnerskaber og årstidsfester 
i det lokale foreningsliv
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har arbejdet 
med årstidsfester i et samarbejde med de to kultur-
organisationer i regionen, Sydslesvigs Danske Ung-
domsforeninger og Sydslesvigsk Forening. Formålet 
har været at udvikle nye tilbud til lokalforeningerne. 
Foreningernes ledere og kulturkonsulenter har 
indgået i et samarbejde med bogbussens medarbej-
dere, og et pilotprojekt er blevet gennemført i form 
af en Halloweenfest, en årstidsfest i november. 
 Synergien har været en succes og samarbejdet 
meget udbytterigt for alle tre parter. Et arrange-
ment, som oprindeligt var planlagt som en mindre 
koncert på en lokal skole med ca. 20 betalende 
gæster udviklede sig takket være dette partnerskab 
til en event med ca. 200 deltagere og dans, musik, 
græskarmad og forskellige Halloween aktiviteter. 

Bibliotek og arbejdsplads-
betjening 
Et andet eksempel på et nyt partnerskab er Vording-
borg Bibliotekernes samarbejde med kagefabrikken 
Bisca A/S om en fælles satsning på læsesvage og It-
undervisning på kagefabrikken. Arbejdspladsen har 

300 ansatte, der arbejder i treholdsskifte. Bogbus-
sen har haft fast ugentlig holdeplads uden for virk-
somheden i forbindelse med et holdskifte midt på 
eftermiddagen. Flertallet af medarbejderne bruger 
hverken bibliotek eller bogbus, så forskellige formid-
lingsformer er blevet afprøvet for at komme i dialog 
med medarbejderne. Initiativer, som har resulteret 
i en stigning i antallet af lånerindmeldelser på de 
stationære biblioteker i Vordingborg Kommune. 
 Efterfølgende har virksomheden startet interne 
læsekurser, som bogbussen har støttet op om med 
forskellige materialetilbud.
 En erfaring er, at bogbusbetjening i medarbej-
dernes arbejdstid er meget vanskelig at etablere. 
Pauserne er for korte til, at medarbejderne prioriterer 
at gå uden for virksomhedens bygninger og ind i 
en bogbus. Ved arbejdstidsophør har folk tankerne 
andre steder: Så gælder det børneafhentning og 
indkøb. Her kan bogbussen ikke konkurrere. 

Som bibliotek er det vigtigt at give ejerskab og en-
gagere partnerne. Ofte giver det nye synergieffekter 
at samle samarbejdspartnere og frivillige i nye ram-
mer og sammenhænge. Det er vigtigt at satse højt, 
men også at følge målgruppens initiativer og ønsker, 
altså at være nærværende og så følge med. 



XXXXXX

Gode råd:
• Partnerskaber indgås bedst ved 
 personlige henvendelser.
• Ting tager tid og samarbejder 
 tager endnu længere tid. 
• Inddrag samarbejdspartnerne 
 tidligt i forløbet.
• Sats på It-læring.

19
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KompetenceudviklingKompetenceudvikling
– bring dig selv i spil

Kompetenceudvikling – bring dig selv i spil

Fremtidens bogbusbetjening handler om nye roller og funktioner og om medarbejdere, 
der arbejder både inde i bussen og uden for bussen med opsøgende aktiviteter.

Biblioteksmedarbejdere tror, at borgerne ved, hvad biblioteket er. Men projektet har vist, at mange bor-
gere fortsat tror, at biblioteket ”kun” udlåner bøger. Derfor handler det om at formidle de mange forskel-
lige bibliotekstilbud. Biblioteket er medarbejdernes forskellige kompetencer, og borgerne kan trække på 
disse kompetencer til forskellige opgaver. Når en institution booker en bogbus, er det ikke kun bussen, der 
bookes, men også medarbejdernes faglige og menneskelige kompetencer. Altså kan viden om lokalsam-
fundet og ildsjælenes ønsker være en ressource i biblioteksarbejdet fremover.

Salg kan læres
Formidlingen om bogbussens faglige og menneskelige ressourcer er et salgsarbejde, og salgskompetencer 
kan tilegnes. 
 Elevatortalen er en god øvelse, som er afprøvet af de involverede biblioteker: Hvordan sælger vi os selv 
og vores bogbus overfor nye samarbejdspartnere – på kort tid? Hvordan kan der arbejdes med fysiske og 
netbaserede netværk? Alt sammen redskaber og metoder i et salgsarbejde som bogbusmedarbejder. 
 At bringe sig selv i spil betyder, at vi som biblioteksmedarbejdere skal være udfarende og turde bruge 
os selv over for målgrupperne. 

Bogbuschauffør og kulturmedarbejder
Disse nye roller og funktioner har været elementer i et åbent seminar for alle interesserede bogbusmed-
arbejdere og andre, som er involveret i mobile bibliotekstilbud (f.eks. Bogen Kommer-ordning, sundheds-
busser og andre kampagnebusser). 
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Over temaet ”Bogbuschauffør og kulturmedarbej-
der” har mere end 70 chauffører og andre bogbus-
dedikerede sammen med os drøftet, hvordan vi 
udvikler og bruger en tæt kontakt til borgerne. 
At det er dem, der er tæt på borgeren i det daglige 
arbejde, der skal omsætte denne viden til bib-
lioteket.

Service er en naturlig del af ”salget” i bogbussen. 
Interviewbaserede undersøgelser i detailhandelen  
viser, at for en kunde i en lille butik er det helt 
afgørende: 

 • At kunden føler sig velkommen
 • At kunden kan fi nde, hvad hun søger
 • At kunden bliver inspireret

Gennem levering af god service og den personlige 
samtale møder bogbussens medarbejdere borgerne 
og giver dem en god oplevelse. Der gælder helt 
specielle teknikker i ord, med stemmen og med 
kroppen, når vi skal kommunikere i et lille rum, 
både i forhold til de seancer, som kræver diskretion 
og for de borgere, der bruger bogbussen som 
et socialt besøg. 
 Det handler om at fi nde det rigtige ”match” 
med borgeren, så borgeren får tillid til bogbus-
medarbejderen. 

Kompetenceudvikling – bring dig selv i spil

Flere af de involverede biblioteker i projektet har 
arbejdet med denne udadvendte ambassadørrolle 
og forskellige måder at bringe sig selv i spil.  

Festival og Ø-branding
Medarbejderne bag Bogbussen fra Skive Bibliotek 
har tilbudt sig i samarbejdet med sammenslut-
ningen ”Branding Fur” og Fur Sogneforening og 
deltaget i den årlige Muslingefestival på Limfjords-
øen Fur. Bogbussen har været centralt placeret på 
havnen under festivalen og mange af indbyggerne 
og de udenbys gæster har udtrykt stor overraskelse 
over at se en bogbus i denne sammenhæng. Der-
udover har medarbejderne lagt særlig vægt på 
aktiviteter for børn både udenfor og inden i bussen. 
Festivalens indhold er dermed blevet løftet yder-
ligere. 

At sælge sig selv og biblioteket 
Et andet eksempel på at sætte sig selv i spil er Ring-
købing-Skjern Bibliotekernes satsning på at opbyg-
ge aktiviteter i landsbyen Spjald, så bogbussen og 
biblioteket bliver en del af byens liv. 
 Gennem en periode brugte Ringkøbing-Skjern 
medarbejderne en del tid på at skrive (mange) 
pæne breve til mulige kommende samarbejdspart-
nere med opfordring til at kontakte biblioteket for 
et tættere samarbejde. Der kom ingen reaktioner 
overhovedet. Så måtte biblioteksmedarbejderne i 
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gang med telefonen. Alle breve blev fulgt op tele-
fonisk, og biblioteksmedarbejderne spurgte ind til, 
om de havde fået brevet, og om de havde tænkt 
noget i forbindelse med bibliotekets henvendelse! 
Det kom der lidt mere ud af: Dialog med både de 
interesserede og de ikke interesserede.  

Ringkøbing-Skjern medarbejderne er således gået fra 
at bruge traditionelle metoder til at udvikle helt nye 
relationskompetencer. Dermed har de opnået nye og 
mere direkte og personlig kontakter i lokalområdet. 

” – ring og spørg! I stedet for at blive mopset 
eller skuffet over, at der ikke er nogen, der 
reagerer!” Afdelingsleder Dorthe Rosenkjær, Ringkøbing-

Skjern Bibliotekerne

Flere biblioteker i projektet har erfaret, at der skal 
væsentligt fl ere tiltag til end blot skriftlige henven-
delser.

Gode råd:
• Salg er et håndværk, der kan læres.
• Bidrag med viden om 
 lokalområderne og skab 
 personlige kontakter.
• Brug dig selv og sæt dine 
 kompetencer i spil.

” – fordi man har truffet aftale med en 
institution én gang, så kører det ikke af sig 
selv. Man skal regne med at byde sig til fl ere 
gange!” Afdelingsleder Dorthe Rosenkjær, Ringkøbing-

Skjern Bibliotekerne

Læsekreds for ældre og ensomme
Ringkøbing-Skjern bogbussen har opnået en invol-
verende kontakt med seniorklubbens bestyrelse, og 
med en del af de ældre i Spjald. Ved at inddrage 
andre af bibliotekets personale i opgaveløsningen 
har fl ere fået kendskab til Spjald Seniorklub og den-
ne til biblioteket.
 Samarbejdet har bestået i foredragsarrangemen-
ter og undervisning i, hvordan de betjener sig selv 
på nettet.  

Siden er også en læsekreds for specielt ensomme 
fra området startet med hjælp fra biblioteket. 

Det betyder noget at bringe sig selv i spil som kul-
turmedarbejder, og det giver ofte succes at udnyt-
te en tæt kontakt med brugerne. Det er de med-
arbejdere, der er tætte på borgerne i det daglige 
arbejde, der kan dette. Og det er medarbejdernes 
viden, der skal omsættes til bibliotekspraksis.   
Samtidig er det en fordel at bruge sjove tekster og 
alternative fl yers i formidlingsarbejdet. Se eksem-
pelvis Brønderslevs plakatkampagne på side 24.

Kompetenceudvikling – bring dig selv i spil
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Idéudvikling og innovatioIdéudvikling og innovation
– sammen kan vi mere

Hvordan kan bogbusserne bevæge sig fra de klassiske kernetilbud til at udvikle nye 
tilbud? Hvordan kan vi udvikle relationer i et lokalområde via det mobile bibliotek?

Biblioteket må være den udfarende part. Det er godt med indledende ”sonderingsmøder” og efterfølgende 
invitere lokale ildsjæle til fællesmøder for i fællesskab at afsøge behov og muligheder.  
 Her i projektet har Brønderslev afprøvet en vellykket metode til idéudvikling og innovation med en sam-
arbejdspartner ved at udvælge en typisk mindre by på landet. Her er der mulighed for at afprøve initiativer 
rettet mod forskellige målgrupper og udvikle nye initiativer, som måske senere kan bruges andre steder i 
kommunen. 
 Bogbusarbejde er en kontinuerlig udviklingsproces på mange fronter. 

Projekt ”SpotON Klokkerholm”
Byen Klokkerholm er udvalgt, fordi det er en typisk by på landet i Vendsyssel. Både indbyggertal og alders-
fordeling svarer til gennemsnittet for andre byer i kommunen. Besøg i dagplejen og i den lokale børnehave, 
bogcaféarrangement i det lokale beboerhus, biblioteksorienteringer for 7. klasserne og forfatterarrange-
ment på den lokale skole er blot nogle af aktiviteterne, der er afprøvet i samarbejde med de lokale ildsjæle i 
Klokkerholm. 
 I forhold til de ældre borgere er booking-tilbudet afprøvet specielt med henblik på It-læring og mulighe-
derne i lydbøger og andre medier. 
 Biblioteksmedarbejderne har erfaret, at de ældre på ældrecentrene i dag generelt er for skrøbelige til selv 
at bevæge sig uden for og hen til en biblioteksbus.  
 Fra ældreområdets masterplan i Brønderslev Kommune fremgår det, at gennemsnitsalderen er 84 år, når 
beboere kommer på plejehjem, at 50 % dør det første år, og at gennemsnitslevetiden på et plejehjem kun 
er 33 måneder. 

Idéudvikling og innovation
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” – nogen gange har den manglende op-
bakning/interesse til aktiviteterne en helt 
naturlig forklaring!” Bibliotekschef Bente Kristoffer-

sen, Brønderslev Bibliotek.

Den viden er dog straks blevet vendt til noget po-
sitivt og fremadrettet: Hvordan kan vi så være bib-
liotek for de ældre? Møder med ældrekonsulenter 
og besøgsvenner har bekræftet biblioteksmedarbej-
derne i, at øget samarbejde og et målrettet ”Bogen-
kommer” tilbud ude i det enkelte hjem og på 
værelserne på ældrecentrene, er den rigtige måde 
at gribe det an på. 

Idéudvikling og innovation

Samtidig vil Brønderslev Bibliotek være initiativtager 
til et årligt netværksmøde mellem biblioteket og 
kommunens ældrekonsulenter for at holde hinan-
den opdateret omkring nye behov, nye materialer 
og tilbud til ældre.
 

Klokkerholm læser sammen
Som en særlig tak og afslutning på projektet har 
Brønderslev Bibliotek tilrettelagt en speciel ”Læs-
sammen-event” for alle borgere i Klokkerholm. 
Formålet er at give indbyggerne en fælles oplevelse. 
Sparekassen Vendsyssels Fond har bevilget midler 
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Gode råd:
• Skab win-win situationer for 
 både borgere og bibliotek.  
• Bevæg dig “på kanten” af din 
 faglighed – tænk nyt.  
• Tænk i tværfagligt samarbejde
 i din kommune.

til indkøb af 100 eksemplarer af Anna Grues ”Den 
skaldede detektiv”. Bogen er blevet uddelt i bog-
bussen til alle interesserede. Tanken er, at bogen 
kan vandre videre ud i Klokkerholm.  Efterfølgende 
er alle borgere inviteret til et fælles arrangement 
med forfatteren. Det blev en kæmpesucces, og ar-
rangementet måtte gennemføres i cafeteriet i den 
lokale idrætshal for at rumme alle. 
 Et eksempel som både kan være til inspiration 
for andre, men som også viser, hvor langt biblio-
teket kan nå i et lokalområde. 

Læsegruppe møder forfatter.

Idéudvikling og innovation
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Udvalgte målgrupperUdvalgte målgrupper – kender du typen

Projektet har givet mulighed for, at bibliotekerne har kunnet sætte fokus på udvalgte 
målgrupper i perioden.

Det er en konstant udfordring for bibliotekerne at favne nye målgrupper og designe den biblioteksservice, 
der passer til dem. Bibliotekerne og bogbussens medarbejdere må vælge, prioritere og målrette service 
yderligere. Hvem har brug for noget særligt fra biblioteket lige nu? Hvem blandt vore medarbejdere i bib-
liotekerne matcher den nye målgruppe bedst, og hvordan sætter vi så det bedste hold? Det er vigtigt hele 
tiden at have øjne og ører åbne for nye målgrupper og så gøre bibliotekets medarbejdere og tilbud kendte 
i de nye sammenhænge. Gode resultater opnår vi, når vi udvælger en målgruppe og arbejder i dybden. 

Unge rekrutter på Vordingborg Kaserne
Et konkret eksempel er Vordingborg Bibliotekerne, som har tilbudt bogbusbetjening ved en kaserne. 
I samarbejde med kasernens kontakt- og velfærdsoffi cer er bibliotekstilbudet præsenteret i et orienterings-
møde på lige fod med byens øvrige idræts- og kulturliv. Samme aften er 30 nye rekrutter meldt ind som 
lånere. 
 Biblioteksformidling på en kaserne kan være en vanskelig opgave. De menige har et hårdt program, hvor 
de skal skynde sig at spise, og så venter mange fysiske øvelser. Det foregår ofte ude i terrænet, og så har 
rekrutterne slet ikke anledning til at komme i kantinen eller i bogbussen.  
 Mange formidlingstiltag er blevet afprøvet for at komme i dialog med de menige. Det er også forsøgt at 
få bogbussen lagt ind som et fast punkt i soldaternes øvrige program, men det har der imidlertid ikke været 
mulighed for. 
 Vordingborgs erfaring er, at værnepligten er et meget kort og tæt forløb på kun fi re måneder, og rekrut-
ternes program er så hårdt og intensivt, at der ikke kan levnes plads til bogbussen og læsning i dagtimerne. 

Udvalgte målgrupper – kender du typen
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Voksne mænd og 
storvildtjægere
Skive Bibliotek har også prøvet at komme i dia-
log med en særlig gruppe, som ikke kommer så 
ofte i bibliotekerne: De voksne, erhvervsaktive 
mænd. 
 Et spændende foredrag ved en passioneret
storvildtjæger, der medbragte trofæer og 
spændende billeder, var et godt trækplaster 
for et jagtarrangement i et forsamlingshus i 
Vestsalling. Størstedelen af de mange deltagere 
besøgte også bogbussen, der var placeret lige 
uden for forsamlingshuset. 

Unge på efterskole
Et tredje eksempel er fra Aabenraa Bibliote-
kerne: Vil bibliotekerne i dialog med unge, 
skal de bevæge sig derhen eller derud, hvor 
unge holder til. Efterskolerne er et af stederne.  
 Her er de en del af en verden, hvor de i 
forvejen bliver udfordret og er søgende og 
nysgerrige. I den dannelsesproces kan biblio-
tekerne hjælpe dem på vej. 
 Gennem 3-4 måneder har Boblebussen i 
Aabenraa Kommune været omdannet til en 
”ung-bus” med bøger, musik, fi lm, tidsskrifter 
og andet materiale, som har unges interesse. 
Bussen har været på besøg hos fi re efterskoler 
i kommunen. Hver efterskole har fået tilbudt et 
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besøg, hvor også et foredragsarrangement ind-
går. Nogle efterskoler har brugt besøgene i en 
kombination med elevernes temaer til eksamen. 
Andre har brugt bussen til særlige emner og til 
privat læsning. 

Det vigtigste i dette projekt har været at give 
unge og lærerne på efterskolerne en anden op-
levelse af biblioteket. Biblioteksmedarbejdernes 
udgangspunkt er: Alt er muligt, for det handler 
om at skabe relationer og oplevelser for og med 
unge og lærerne. For Aabenraa Bibliotekerne 
gælder det om at vise, at der er mange mu-
ligheder også i en lille bogbil. 

Udvalgte målgrupper – kender du typen

Gode råd:
• Udvælg en målgruppe og arbejd i dybden. 
• Hvem matcher målgruppen: Sæt det
 stærkeste hold ind.  
• Gør biblioteket kendt i nye sammenhænge.
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FacilitatorrollenFacilitatorrollen – hvad skulle det være?

Biblioteksmedarbejdernes rolle som facilitator af processer og udviklingsprojekter kan 
sættes i spil, når nye kultursamarbejder iværksættes i lokalområderne. Det fordrer, at 
biblioteksmedarbejderen har ”fi ngeren på pulsen”, har gode lytteevner og er god til at 
koordinere og få ting til at ske.

Den røde tråd i arbejdet
Find de lokale ildsjæle og opbyg gode dialogmøder. Hvis der er ressourcer til det, er det også en god idé 
at bruge fokusgruppeinterviews som indfaldsvinkel. Erfaringerne siger, at fokusgruppedeltagere er oplagte 
emner som ambassadører for biblioteket og bogbussen efterfølgende. 
 Her giver vi nogle eksempler på, hvordan nogle af bibliotekerne i projektet har brugt forskellige indfalds-
vinkler til facilitatorrollen. 

Fælles platform 
Aabenraa Bibliotekerne har satset på en målrettet indsats over for de 14-18 årige på efterskolerne i området. 
Bogbusmedarbejderne har arrangeret og faciliteret en spændende foredragsrække ude på skolerne med 
aktuelle foredragsholdere, som kender målgruppen. Formålet var at skabe fælles læring og debataktiviteter 
i forhold til de unge. Resultatet er en fælles læringsplatform for biblioteksmedarbejdere og lærere fra efter-
skolerne. Både skolernes og bibliotekernes medarbejdere har herigennem fået et kompetenceløft. 

En workshop over temaet ”Generation x, y og z” har med indlagte gruppeøvelser givet en god start og 
skabt forståelse for hinandens hverdage.  

”Det var helt eminent i forhold til vores projekt- og prøvearbejde at I kom og havde pakket 
bussen efter vores emner – Kanon!” Efterskolelærer, Aabenraa Kommune.

Facilitatorrollen – hvad skulle det være?
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Facilitatorrollen – hvad skulle det være?

Esbjerg Kommunes Biblioteker, møde med
fokusgruppe i Darum.
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Projektet har ikke kun givet ny viden, men også 
styrket de indbyrdes relationer og skabt et sam-
menhængende initiativ omkring unge. 

En musikalsk afsmitning eller sidegevinst til Aaben-
raa Bibliotekerne er, at en fl ok unge efterskoleelever 
har spillet en koncert på Tinglev Bibliotek i forbin-
delse med Spil Dansk Dagen.

Det tværgående samarbejde fortsætter nu med 
biblioteksmedarbejderne i en italesat facilitatorrolle 
bl.a. i forhold til at etablere kurser for unge i sociale 
medier.  

”Elevernes motivation og lyst til at læse og 
bruge bogbussen er absolut blevet øget. 
Hurra!” Efterskolelærer, Aabenraa Kommune

Gode råd:
• Få fat i ildsjælene. 
• Find og faciliter lokale 
 ambassadører.    
• Tænk samarbejde på tværs.

Facilitatorrollen – hvad skulle det være?

Kulturelt samarbejde
Et andet eksempel er Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvigs rolle som facilitator af nye møder og 
relationsfællesskaber på en neutral grund. Det er 
lykkedes at samle foreninger, som ikke tidligere har 
haft et kulturelt samarbejde. Biblioteksmedarbejder-
ne har tilbudt sig både i rollen som facilitator af 
processer og som konkrete igangsættere og arran-
gører af årstidsfester. 

Sjov idé til markedsføring
Invitationen er udformet som en tændstikæske, der 
indeholder en yderligere invitation, som den frivillige 
kan bruge til at invitere en ven. Markedsføringsidéen 
er brugt med succes i foreningskredse i Sydslesvig.  

Netværk i lokalområdet
Et tredje eksempel er Esbjerg Kommunes Bibliote-
kers facilitering af fokusgruppeinterview i et mindre 
lokalsamfund med mange foreninger og et velfun-
gerende landsbyråd. 
 De nye relationer har bl.a. resulteret i en fore-
dragsrække, som er gennemført i samarbejde med 
Sydvestjysk Folkeuniversitet, samt i en fælles LAG 
ansøgning, som har resulteret i en større bevilling til 
fysisk udviklingsarbejde i området. En tværgående 
fokusgruppe har efterfølgende defi neret sig som en 
selvstændig kulturgruppe, der arbejder videre.

34



DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE 2013 35

SmåbørnsguldDet hele begynder med børnene
– småbørnsguld

Det hele starter med børnene: De er vores fremtid, de er vores guld. Hvis vi vil 
berige vilkårene for børnene på landet yderligere, så skal der gøres noget ved 
uddannelsesniveauet. Hvis børnene skal have en bedre uddannelse, så skal de 
være gode til at snakke og til at forstå. Her har bibliotekerne en unik rolle. Det 
hele starter, når børnene er små. 
 Børnene på landet kan ikke fl ytte sig – med mindre deres forældre er chauf-
fører for dem. De mobile biblioteker er svaret og løsningen. 

Børn, der bruger biblioteket, får længere uddannelse
En ny undersøgelse dokumenterer, at børn, der bruger biblioteket, også er dem, der går i gang 
med en uddannelse. Der er altså en klar sammenhæng mellem biblioteksbrug og uddannelses-
niveau og lysten til at uddanne sig. Derfor er bibliotekernes tætte samarbejde med børneinstitu-
tionerne helt afgørende. 
 Her kan bogbussen gøre en forskel. Med jævnlige besøg i en bogbus lige uden for børnehaven 
bliver børnene biblioteksvante, fra de er ganske små. Børnene bliver klogere og får læselyst og 
motivation til at læse og lære mere.

Flere samarbejdspartnere i børnehaverne giver udtryk for, at bogbusbookingen er helt afgørende, 
ellers ville de ikke kunne løfte de krav, der er til sprogstimulering af børn. 

”Vi er stolte af vores bibliotek – og især bogbussen er vigtig, for havde vi ikke den, 
ville vi ikke være i stand til at udvikle børnenes sprogfærdigheder, imens de går her 
i vores børnehave!” Børnehaveleder, Brønderslev Kommune.

Det hele begynder med børnene – småbørnsguld



Flere biblioteker har arbejdet specielt med denne 
nye type for bookinger til legestuer, børnehaver og 
specialinstitutioner. 
 Typisk kommer bussen til børneinstitutionen én 
gang om måneden. Biblioteket får besked i for-
vejen, hvis der er specielle ønsker. Det kan være 
om emner, som børnene arbejder med i perioder: 
Eventyr, høst, sproglig udvikling, motorik m.m. 
Derudover har børnene måske også behov for 
billedbøger til dagligt brug. 

Besøg af “Sprogtrolden” 
hos dagplejere 
Et eksempel er Brønderslev Biblioteks særligt til-
rettelagte besøg af bogbussen ude i den enkelte 
legestue, hvor dagplejerne mødes. Projektet handler 

Det hele begynder med børnene – småbørnsguld

om sprogstimulering, sang & leg og betydningen 
af bøger og højtlæsning for de helt små. Biblioteka-
rerne viser både voksne og børn gennem sange, 
fortællinger og rim & remser, hvordan der kan ar-
bejdes med sproget ude i den lokale legestue. 

Nærhed og fl eksibilitet i 
børnetilbuddene
Bogbussen kan bookes til mange andre aktiviteter, 
hvor målgruppen er børn. Det kan også være børn 
i skolealderen, som har brug for et ekstra løft i 
forbindelse med faglige temaer eller eksaminer. 
 I Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne har de haft 
succes med skolebookinger. Spjald Skole har f.eks. 
booket bogbussen syv gange i forbindelse med 
forskellige emneuger på skolen. 
 I Esbjerg Kommunes Biblioteker er der også eks-
perimenteret med tilbud til børnehaver og dagple-
jere. I den nyindkøbte bus er der fremstillet reoler 
i form af bogvogne på hjul, som kan pakkes med 
lige præcis dét indhold, pædagoger og dagplejere 
ønsker sig. 
 Ydermere har Esbjerg bogbussens medarbejdere 
også tilbudt at vise fi lm på bussens storskærm i 
forbindelse med bookinger. Et tilbud, som også kan 
udvikle sig til en form for børnefi lmklub.  

Det mobile bibliotekstilbud kan noget, som andre 
bibliotekstilbud ikke kan – især i forhold til børnene. 
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Det hele begynder med børnene – småbørnsguld

Gode råd:
• Sæt fokus på børns sproglige 
 udvikling. 
• Biblioteket skal komme 
 til børnene. 
• Udvikl koncepter 
 – udnyt ressourcerne.
• Skab læring og kulturelle 
 oplevelser i landområderne.
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It-læringIt-læring – hjælp til selvhjælp

Om få år skal det være slut med papirblanketter og brevpost fra det offentlige. I frem-
tiden skal borgerne betjene sig selv på nettet, og alle skal have en digital postkasse, 
hvor de kan modtage breve og informationer fra de offentlige myndigheder. Der er 
mange konkrete projekter, som over de næste år bliver digitale. Samtidig er der ten-
denser til, at Borgerservicecentrene som fysisk besøgssted bliver omlagt i takt med, at 
fl ere services nu overgår til Udbetaling Danmark.  
 Det bliver en kæmpe udfordring for kommunerne og for borgerne. For de borgere, 
som har svage eller ingen It-færdigheder, vil der fortsat være et behov for råd og vej-
ledning.

Her kommer bibliotekerne til at spille en afgørende rolle. For netop biblioteksmedarbejderne kan hjælpe 
med at rulle den store nationale digitaliseringsplan ud i borgernes hverdag. Vi kan hjælpe borgerne med 
at blive selvhjulpne på nettet. 

”– de (biblioteksmedarbejderne) er dét, der er allervigtigst i forbindelse med borgerbetjen-
ing, nemlig imødekommende og altid hjælpsomme!” Bruger, Vordingborg Bibliotekerne.

På bibliotekerne kan borgerne få hjælp til selvhjælp til fremtidens digitale Danmark. Uanset om det gælder 
formidling af viden om sundhedskort, ansøgning om byggetilladelser eller fornyelse af pas. 
 Bibliotekerne har altid haft rollen som formidler af den offentlige information. Vi gør det gerne også på 
nye måder. 

Den enkelte borger får meget længere til den fysiske hjælp når det gælder de offentlige services. 
 Derfor kan også bogbussens medarbejdere træde til og hjælpe med det digitale. De digitale services er 
også oplagte bookingservices. 

It-læring – hjælp til selvhjælp
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It-læring – hjælp til selvhjælp

It-viden og seniorer
Ringkøbing-Skjern har gennemført It-kurser for 
medlemmer af seniorklubben i landsbyen Spjald. 
16 personer er mødt op to timer tre uger i træk. 
Første gang var temaet NemID i samarbejde med 
en borgerservicemedarbejder, der fulgte med 
i bussen. Anden gang var det en introduktion 
til Netbank i samarbejde med den lokale bank. 
Tredje gang var temaet Biblioteket på nettet, hvor 
bibliotekets medarbejdere stod for at undervise i 
bibliotekets tilbud og søgebaser. 
 Undervisningskonceptet var måske for ambitiøst 
konstrueret, for kursisterne var meget It-fremmede. 
Kursisterne har dog efterfølgende givet udtryk for, 
at det var godt at have set de forskellige løsninger. 

”– nu ved jeg lidt mere om, hvad det er, de 
snakker om!” Pensionist, Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Undervisningsforløbet har vist, at der er stor brug 
for kurser og oplæring i at begå sig digitalt i forhold 
til det offentlige og kommunikation med andre 
instanser. Bibliotekets rolle som It-hjælper er virkelig 
relevant. En sidegevinst for biblioteket har været 
det tættere samarbejde med medarbejderne fra 
kommunens Borgerserviceafdeling.
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”Borgerservice – især med hele It-vejlednin-
gen. Det er GULD! Bogbussen er virkelig til 
samfundsnytte. Her kan borgerne få spar-
ring og hjælp!” Kulturudvalgsformand Kristian Ahle, 

Ringkøbing-Skjern Kommune.

It-viden og de digitale medier  
I Aabenraa har bogbusmedarbejderne på baggrund 
af deres arbejde med unge i efterskolerne involve-
ret øvrige biblioteksmedarbejdere og gennemført 
oplæg for unge om digitale medier: Det handler 
om at sætte fokus på, hvordan de unge bedst 
muligt udnytter bibliotekets digitale ressourcer til 
opgaveløsninger i forbindelse med skolearbejde og 
fritidsinteresser. 
 I projektperioden har efterskoleeleverne fl ittigt 
benyttet bussen som udgangspunkt for opgave-
løsninger – både de fysiske og de digitale medier. 

IT-læring – hjælp til selvhjælp

It-viden på den enkelte 
virksomhed
I Vordingborg har bogbusmedarbejdere efter øn-
sker fra funktionærerne i virksomheden Bisca A/S 
gennemført små It-kurser i virksomhedens møde-
lokale. Virksomhedens medarbejdere har vist stor 
interesse og udtrykt åbenlyse behov for kurser i 
Borger.dk, NemID, internet for begyndere og 
Gmail samt Picasa billedprogrammet. It-kurserne 
er blevet gennemført i medarbejdernes arbejdstid 
og har været en stor succes. 

It-services i bussen
Som et af projektforsøgene har Skive Bibliotek og 
Skive Byråd tilbudt borgerne i Skive Kommune 
at afgive deres brevstemme i bogbussen. Antal-
let af valgsteder er blevet reduceret. Men gennem 
afstemningsmuligheden i bogbussen er tilgænge-
ligheden for borgere i landområderne mærkbart 
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forbedret. I god tid inden folketingsvalget i 2011 
fi k medarbejderne i bogbussen instruktion i, hvor-
dan selve valghandlingen skulle foregå. Interessen 
blandt borgerne viste sig langt større end forven-
tet. 5 % af samtlige afgivne brevstemmer i Skive 
Kommune blev afgivet i bogbussen. Vælgerne har 
udtrykt stor tilfredshed med denne nye mulighed, 
som også fremover vil være en service i bogbussen. 

Stabile netforbindelser en 
forudsætning
Den gode netadgang alle steder – også i landom-
råderne – er en klar forudsætning for at kunne klare 
sig som digital borger i Danmark.
 Der skal naturligvis også være netforbindelse i 
bogbussen. Stabilt mobilt bredbånd er netop en 
barriere og et problem i fl ere af de syv deltagende 
kommuner.  

IT-Læring – hjælp til selvhjælp

Gode råd:
• Bibliotekerne skal involvere sig i 
 kommunens digitaliseringsstrategi.
• Samarbejd bredt om It-læringen 
 og fi nd eksperterne.   
• Se bogbusen som en ressource i 
 fremtidens digitale Danmark.
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Lokal kulturpolitikDet mobile bibliotek i 
den lokale kulturpolitik

Kulturpolitikerne er nøglepersoner, når der skal skabes opbakning i byrådet til fast-
holdelsen og udviklingen af bogbussen i kommunen.

Vi har derfor som led i evalueringen interviewet de respektive kulturudvalgsformænd fra de involverede 
kommuner. Ikke overraskende er samtlige kulturudvalgsformænd meget positive over for et mobilt bib-
liotekstilbud. 
  
En bogbil eller en bogbus er uundværlig, hvis vi vil ud i de små samfund. 

I Esbjerg er de to store busser en stor succes. Som noget af det første efter kommunalreformen valgte 
Esbjerg at investere i en helt ny bus for at kunne betjene landområderne i Bramming og Ribe. Ifl g. 
Kulturudvalgsformanden Knud Jager Andersen er det gået godt. Borgerne har været glade for det. Udvalgs-
formanden mener, at der er meget, der ikke er lykkedes i forbindelse med kommunalreformen, men lige 
præcis dette tiltag har været en stor succes efter kommunalreformarbejdet i Esbjerg Kommune.

I Aabenraa Kommune har der også været enighed i udvalget tilbage i 2006 om at skabe et sammenhængen-
de bibliotekstilbud, bl.a. i form af en nyindkøbt bogbil. Ifl g. kulturudvalgsformand, Povl Kylling Petersen, var 
biblioteket de første på banen til at få sammenlagt institutionerne, og processen har været vellykket.  

Flere af de andre kommuner har haft samme strategi: Mindre fi lialer er blevet nedlagt og erstattet af et mobilt 
bibliotekstilbud, så biblioteket kan komme helt ud i de små samfund og til institutionerne. Samtidig er service 
ændret til det bedre: Der er større aktualitet, og der er rådgivning og den faglige betjening er i top. Det er en 
positiv ændring som følge af kommunesammenlægningerne, og det har givet stor tilfredshed hos borgerne, 
fortæller fl ere af kulturpolitikerne. 
 Dermed har bogbussen også fået en rolle som brobygger i det nye kommunale samarbejde. 

Det mobile bibliotek i den lokale kulturpolitik
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Det mobile bibliotek i den lokale kulturpolitik

Mange borgere i landdistrikterne er ikke mobile. 
Det gælder især børnene og de ældre. Men det er 
bogbussen. Den kan komme til alle tider. 

“... vi kan slet ikke undvære det!” Kulturudvalgs-

formand Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune.

Ofte er det mobile bibliotekstilbud den eneste kom-
munale institution i området. Så ifl g. fl ere af kultur-

udvalgsformændene er også rådgivningen og den 
faglige betjening et vigtigt element for landom-
råderne. 

Der er bred enighed om, at bogbussens medarbej-
dere skal læne sig op ad de eksisterende foreningers 
arrangementer og begivenheder. Fokus skal være 
på målgrupper og et målrettet indhold.
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Det mobile bibliotek i den lokale kulturpolitik

”- eller også skal bogbussen have et helt 
særligt blikfang med en idé: F.eks. var jeg 
med til at bruge bussen i forbindelse med 
en kulturnat, hvor vi havde medbragt seks 
små krokodilleunger – det var en stor pub-
likumsmagnet!” Kulturudvalgsformand Birthe Helth, 

Vordingborg Kommune.

Alle kulturpolitikerne nævner således borgerservice 
som en helt naturlig og nødvendig del af bogbus-
sens servicetilbud. 
 I bogbussen møder borgerne de kommunale 
medarbejdere i øjenhøjde. Det bryder barrierer.

Kulturens forlængede motor
På spørgsmålet, hvordan kan bogbussen blive en 
del af en aktiv kulturpolitik? svarer fl ere politikere: 
“– det er den allerede!”

”I Sydslesvig er bogbussen en altafgørende 
faktor for at nå de mindretalsborgere, som 
ikke har et fysisk bibliotek i nærheden. 
Mange er afstandshandicappede og Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig er det eneste 
dansksprogede tilbud i landsdelen!” Formand 

André Pastorff, Bestyrelsen for DCB-e.V.

”Bogbussen ER en del af en aktiv kultur-
politik. F.eks. på børneområdet, hvor bus-

sen holder ind til nogle af daginstitutio-
nerne. Det er jo en begyndelse. Man kan 
også sige, at dér starter vores kulturpolitik!” 
Kulturudvalgsformand Poul Erik Christensen, Skive Kommune.

”Bogbussen er en form for kulturformidler, 
der vækker interesser hos befolkningen 
– bogbussen er jo som kulturens forlæn-
gende arm ud i samfundet!” Kulturudvalgsformand 

Eskild Sloth Andersen, Brønderslev Kommune.

Bussen fungerer som en brobygger til andre kul-
turelle samarbejdspartnere og institutioner. 

Det mobile bibliotek også i 
fremtiden 
Kulturpolitikerne tror på bogbussen, for det handler 
om først og fremmest at levere et fl eksibelt bib-
liotekstilbud.  
 
Måske vil der i højere grad blive satset på en en-
mandsbetjent lille bil, som kan bestilles til særlige 
arrangementer og især til borgerservice og It-un-
dervisningstiltag.

Politikerne er meget bevidste om den digitale ud-
vikling. Og det er en meget stor udfordring for alle 
at fi nde ud af, hvilke kommunale servicetilbud, der 
skal tilbydes landdistrikterne. Bogbussen er måske 
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det sidste synlige kommunale tilbud i landom-
råderne, og i løbet af få år vil størstedelen af bor-
gerne benytte sig af de digitale adgange til kom-
munen. Men der vil fortsat være nogle borgere, der 
har brug for vejleding og hjælp f.eks. til de digitale 
borgerservices og nye It-redskaber. 

Den digitale bogbus kan i princippet køre helt 
ind på gårdspladsen hos den lille håndværker eller 
mindre virksomhed. 

” – diskussionen vil have fokus på, om vi 
kobler folk af de kommunale tilbud, eller 
om vi skal samle dem op og give dem et til-
bud? – vil vi servicere 8 eller 12 borgere 
på dette sted? Eller er det for store ressour-
cer at bruge her?” Kulturudvalgsformand Kristian Ahle, 

Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Politiske forventninger til med-
arbejderne
Kulturpolitikerne har en stærk forventning om, at 
bogbussernes medarbejdere skal samarbejde med 
alle de aktuelle kulturelle partnere og arrangører, 
der er i kommunen.

”Vi skal satse på det udadvendte samarbej-
de – og biblioteksmedarbejderne skal måske 
i endnu højere grad være aktive i forhold til 

Det mobile bibliotek i den lokale kulturpolitik

at skabe kontakterne. Som politikere har vi 
meget brug for, at kulturtilbudene bruges 
– og at vi kan bevise og synliggøre det. Ellers 
er der bare nogle andre politikere, der snup-
per pengene!” Kulturudvalgsformand Poul Erik Chris-

tensen, Skive Kommune.

Flere politikere nævner samarbejdet omkring bor-
gerservice og turisme som en helt nødvendig del 
af arbejdet, men også den opsøgende kontakt til 
børneinstitutionerne er afgørende. 

Medarbejderne skal være omstillingsparate, og de 
skal være ”blæksprutter”, der kan mange andre 
ting end de rent biblioteksfaglige. 

” - og det er jo alene medarbejderne i bog-
busserne, der sætter begrænsningerne i 
brugen og udbuddet og aktiviteterne!” 
Kulturudvalgsformand Knud Jager Andersen, Esbjerg Kom-

mune.

Politikernes udtalelser bekræfter, hvor nødvendigt 
det er for bibliotekerne at sætte sig selv i spil over 
for det lokale byråd og de lokale kulturpolitikere. 
Det er afgørende at gøre opmærksom på, hvad 
vi som biblioteksmedarbejdere kan og hvilke mu-
ligheder, der er i en bogbus. 
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Gode råd til andre politikere:

• ”– gør ligesom os – men det kræver et   
 engageret personale med fi ngeren på   
 pulsen ude i lokalsamfundene!” 
 Kulturudvalgsformand Eskild Sloth Andersen, Brønderslev   

 Kommune.

• ”Vi investerer i en ny bus nu, fordi vi 
 tror på det. Og fordi vi ønsker, at en   
 kommune af vores størrelse skal være 
 til stede alle steder, – også så borgerne
  kan se, at de får noget for pengene! 
 Synliggørelsen af de kulturelle mulig-
 heder er vigtigt! – så fasthold bussen! 
 Det er jo et af de populære kommunale
  tilbud, og vi vil også gerne vise, at kom-
 munen er også en ”rar person”!”
 Kulturudvalgsformand Birthe Helth, Vordingborg 

 Kommune.

• ”Vi har jo nedlagt 3 lokalbiblioteker og
  afl øst områderne med bogbusbetjening.
  Dermed har vi også fået en højere   
 kvalitet i betjeningen, vil jeg mene, 
 – men det koster jo penge. Bogbusserne 

 er rigtig gode, og vi vil ikke undvære dem.  
 Men jeg har ikke bud på, hvad andre skal 
 gøre, for alle kommuner er jo klemte…”   
 Kulturudvalgsformand Knud Jager Andersen, 

 Esbjerg Kommune.

• ”– man skal gøre sig nogle strategiske
 overvejelser om, hvor man vil hen med 
 sit bibliotekstilbud. Og så skal man
 hoppe ud i det og afprøve det og lade det
 vokse derfra. F.eks. vores forsøg med 
 efterskolerne. Dette arbejde kræver 
 dedikerede og engagerede medarbejdere,
 – og det har vi heldigvis!” Kulturudvalgsformand  

 Povl Kylling Petersen, Aabenraa Kommune.

• ”Det er en stor styrke at bruge bussen
 som BLIKFANG. Det skaber en naturlig   
 nysgerrighed på steder, hvor bogbusserne
 ikke forventes at være – borgerne skal 
 lige hen og se, hvad det er for noget – og
 så er de jo i nettet!” Formand André Pastorff, 

 Bestyrelsen for DCB-e.V.

Det mobile bibliotek i den lokale kulturpolitik
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RelationskompetencerRelationskompetencer 
– vi får øje på hinanden

Som bogbusmedarbejdere er vores forhold til brugerne forskelligartede. Nogle 
gange handler det om ydelser og konkrete materialer. Nogle gange handler det 
om at møde borgeren som en kulturforbruger, der søger oplevelser og inspira-
tion. Andre gange handler det om at møde borgeren som en medborger, der 
søger oplysning, information, It-vejledning og uddannelse. 

 Derudover skal det mobile bibliotek stilles til rådighed for borgerne som et socialt mødested. 
Især kvinder og børn lægger vægt på, at biblioteket er mere end materielle tilbud. 

”Hvor er det dejligt, at I kommer, så er jeg da sikker på at komme til at tale med 
nogen i dag!” Pensionist, Vordingborg Kommune.

Relationer bekræfter og anerkender os som mennesker, siger professor i socialpsykologi Per 
Schultz Jørgensen og forklarer, at bekræftelsen er en tilkendegivelse, vi ikke kan undvære. Og det 
personlige nærvær er en væsentlig forudsætning for relationen. Derfor handler det især om vores 
evner til at opbygge og indgå i relationer. 
 I projektet har vi haft fokus på at belyse, hvordan det mobile bibliotek er langt mere rela-
tioner end transaktioner. Udvikling handler om relationer, hvordan vi for eksempel omsætter 
viden til kompetence ved at bruge den i praksis med andre. Borgerne lægger vægt på at blive 
mødt af et personale, de kender og opleve, at personalet kender deres behov. 

” – det er rart at føle, at man bliver genkendt, og at der også er tid og plads til lidt 
privat snak!” Kvinde, låner, Brønderslev Kommune.

Nærvær og personlige historier er afgørende.  Fra kvalitative interviews ved vi, at borgerne i bog-
bussen mener, at det kendte personale – med deres viden om bøger og kendskab til den enkelte 

Relationskompetencer – vi får øje på hinanden
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borger – kan kompensere for det mindre mate-
rialeudvalg, bussen har.

Øget synlighed
Arbejdet med relationer har givet bibliotekerne i 
projektet en helt ny forståelse af, hvordan vi kan 
gøre biblioteket kendt i nye kredse og relationer. 
Det har handlet om arbejdet med nye samarbejds-
partnere, men også om et øget kendskab til ikke-
brugere i foreningsliv mm.

Relationskompetencer – vi får øje på hinanden

”Vi har øget fokusset og deltaget i nye ting, 
som vi ellers ikke har deltaget i tidligere. 
Øget synlighed også på ikke-brugere. En 
styrkelse af at turde lidt mere og være lidt 
mere modige.” Bibliotekar Eva Themsen, Vordingborg.

”Vi har oplevet en styrkelse i forhold til 
efterskolerne, som har fået øje på os. Der er 
blevet et helt nyt fællesskab og samarbejde, 
og der er helt nye muligheder. Der er kom-
met nye bookinger til.” Teamleder for Bus og Børn, 

Hanne Trøstrup, Aabenraa Bibliotekerne.
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Den øgede synlighed er altså med til at give nye 
målgrupper adgang til det mobile bibliotek og at 
gøre bussen synlig i nye sammenhænge, herunder 
også i de respektive ledelser og politiske udvalg.

”Bogbussens rolle er styrket også i vores kom-
mune, vores bookinger er jo blevet udviklet, 
og selv om vi har haft mange bookinger, kan 
vi nu tilbyde helt nye former.” Teamleder Bent 

Jørgensen, Brønderslev Bibliotek.

”Det handler også om at komme steder, 
hvor borgerne er, og hvor det giver mening 
at være.” Afdelingsleder Lissi Møller, Esbjerg Kommunes 

Biblioteker.

”Vi har lært meget af at kunne afprøve, 
evaluere og kunne udvide og prøve mere. 
Det har været vildt godt at være en del af 
så stort et projekt. Samlet set har vi været 
gode til at få fortalt de gode historier.” Bib-

liotekschef Bente Kristoffersen, Brønderslev Bibliotek.

Nye tiltag og bedre service for 
borgerne
I relationsarbejdet har vi haft fokus på at inddrage 
borgerne i udviklingen af det mobile bibliotek. Det 
har handlet om inddragelse tidligt og det at kunne 
skabe forbedringer i borgernes hverdag. Konkret er 

Relationskompetencer – vi får øje på hinanden

det blevet til rigtig mange services, som er kom-
met borgerne i landområderne til gode. Det gen-
nemgående træk har været, at vi som bibliotek 
kommer ud, hvor borgerne er.

” Vi er blevet mere vakse ved havelågen. Vi 
er klar til at være mere fl eksible nu. Hvis 
vi skal udvide vores køretid, bliver det som 
bookinger.” Afdelingsleder Dorthe Rosenkjær, Ringkøbing-

Skjern Bibliotekerne.

Det handler om at gå efter det, der giver mening, 
også når det betyder, at biblioteket må prioritere 
og lave om på køreplaner. Altså hvordan det mobile 
bibliotek tænkes ind i det samlede bibliotekstilbud. 

”Vi vil udvikle vores målrettethed mod, 
hvor brugerne er. Projektet har givet nye 
kontakter, som også selv henvender sig. Det 
har vist helt nye måder at tage kontakt på 
og være en del af andre sammenhænge. Det 
er vigtigt, at der er et fælles formål i de rela-
tioner, så der er et tæt samarbejde.” Bibliotekar 

Kirsten Schandorff Jensen, Skive Bibliotek. 

”Vi skal være opmærksomme på oplevelser i 
bussen. Vi skal give mere af os selv, ‘hvad er 
det NU de har brug for?’” Bibliotekar Karl Fischer, 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE 2013
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Nye netværk
Projektet har bestået af syv meget forskellige bib-
lioteker, som alle har haft fokus på at udvikle et 
godt bibliotekstilbud til borgere i landområderne. 
Vi har udviklet sammen via sparring og idéud-
vikling. Det handler om den gode historie, om det 
gode liv i landområderne, og gennem relationerne 
at kunne få øje på de ressourcer og netværk, som 
kan gøre livet i landområderne endnu bedre.

”Der har været en god effekt af vores pro-
jekt, fordi det har været sjovt, og det har 
bredt sig. Det har været et fedt projekt. Det 
positive har været en drivkraft i projektet.” 
Afdelingsleder Lissi Møller, Esbjerg Kommunes Biblioteker.

Projektet har givet alle de deltagende biblioteker 
mod på mere og fl ere nye relationer. Samarbejde 
og partnerskaber er drivkraften for det gode liv i 
landområderne, og det er her, biblioteket kan være 
sparringspartner og skabe sammenhængskraft. 

”Hvor er de frivillige og de ressourcestærke 
på landet, hvad kan de bidrage med? Give 
bussen til borgerne og låne den ud som sat-
ellitkontor. Det ligger i tiden og politikken, 
at vi skal have kulturen ud til alle. Vi skal 
skabe den der nyhed og synlighed og huske 
at få den opmærksomhed, som den 

Relationskompetencer – vi får øje på hinanden

(bogbussen) fortjener. Fortæl om at den 
er der og vigtigheden ved den gode historie 
omkring bussen.” Biblioteksleder Michael Gottfredsen, 

Vordingborg Bibliotekerne.

Arbejdet med relationer har givet os helt ny viden 
om biblioteket. Vi har fået øjnene op for andre 
måder at anskue relationsarbejdet på, og betyd-
ningen af relationskompetence som en helt central 
kompetence for fremtidens biblioteker. Det har giv-
et os i de deltagende biblioteker mange nye vinkler 
på, hvad samarbejdet med andre og inddragelsen 
af andre partnere i udviklingen af nye services kan 
bidrage til i det mobile bibliotek. For et bibliotek er 
først et bibliotek, når det bliver brugt. 

”Jeg vil da meget gerne komplimentere jer, 
for jeres deltagelse i festlighederne ”ude på 
landet”. For os i idrætsforeningen var I et 
nyt og positivt indslag, i vores ellers tra-
ditionelle ”torvedag” lørdag formiddag i 
idrætsugen. Det er mit indtryk, at I også fi k 
rimelig opmærksomhed, og at I derigennem 
fi k vist en anden side af biblioteket. Herfra 
vil jeg gerne sige tak for jeres bidrag til en 
festlig dag. NB: I er meget velkommen en 
anden gang. Mvh.” Formand, Idrætsforening, 

Brønderslev.
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Perspektivering
Vi bygger videre på vores erfaringer med det mobile bibliotek 

Vi fortsætter i et løsere samarbejdsnetværk. Alle involverede biblioteker har været meget 
begejstrede for samarbejdet og resultaterne af dette udviklingsarbejde. 
 Projekterne i de enkelte biblioteker er udviklet via sparring og idéudvikling med de øvrige 
deltagere. Det handler om den gode historie, om det gode liv i landområderne, og gennem 
relationerne at kunne få øje på de ressourcer og netværk, som kan gøre livet i landområderne 
endnu bedre. Vi fortsætter med at bruge hinanden – blot i en løsere struktur.

Vi har oprettet en Facebookside: ”Vi der elsker bogbussen”, som vi har brugt i projektperio-
den. Denne platform vil vi fortsat holde liv i. Vi opfordrer alle andre biblioteker med bogbus og 
med interesser for det gode liv i landområderne til fortsat at bidrage med sjove kommentarer, 
billeder og oplevelser. 

I Brønderslev Bibliotek arbejder bibliotekets medarbejdere videre med erfaringerne fra Klokker-
holmaktiviteterne og bygger ovenpå projekt Sprogtrolden i et nyt og bredere projekt med endnu 
fl ere sprogstimuleringsaktiviteter for både dagplejere og børn. Brønderslev Bibliotek har netop 
fået bevilget en ny bogbus og er i fuld gang med at indrette den. Som en væsentlig ting skal den 
indeholde borgerservice. 

I Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig deltager vi fortsat fl ittigt i oplevelsesarrangementer, 
så som sommerfester i børnehave og skoler, årsmøder, Slesvig-Holstendage, hvor fl ertalsbe-
folkningen oplever dansk kulturformidling og dansk levevis, højskoledage og anden markeds-
føring sammen med andre mindretalsorganisationer. Alt det vil vi fortsætte med og udvikle på.

Perspektivering – det gode liv fortsætter

Perspektivering – det gode liv fortsætter



DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE 2013 53

Perspektivering – det gode liv fortsætter

Aktuelt arbejder vi på et projekt omkring ”Sommer-
bussen”, hvor bogbussen skal bruges som reklame-
søjle i oplysningsarbejdet omkring mindretallet. 
Bogbusserne skal stå ved vores grænsebutikker og 
store indkøbscentre, når danskernes ferietur starter 
sydover i sommeren 2013. Busserne bliver beman-
det med medarbejdere, som tegner og fortæller om 
mindretal, udleverer materialer om vores tilbud og 
forsøger at hyre familier til sydslesvigske feriebørn 
og meget mere. 

I Esbjerg Kommunes Biblioteker fortsætter arbej-
det med at skabe relationer til udvalgte landsbyer 
og med at facilitere kulturelle aktiviteter. Vi går efter 
nye geografi ske områder, og i fremtiden vil vi have 
mere fokus på It-undervisningen, og så kommer der 
afgjort fl ere bookinger hos os.

I Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne fortsætter vi 
med It-arrangementer og mindre It-kurser sammen 
med Seniorklubben i Spjald. Vi vil gennemføre en 
fælles evaluering og fi nde ud af, hvordan vi kan 
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bruge erfaringerne og igangsætte lignende akti-
viteter i andre landsbyer og ved andre holdeplad-
ser. 
 Endvidere vil to børnebibliotekarer prøve at 
starte en læsekreds for børn. 

I Skive har vi nedsat en arbejdsgruppe bestående 
af både medarbejdere og borgere. Arbejdsgruppen 
skal komme med idéer til, hvad bogbussen i øvrigt 
kan bruges til ud over den traditionelle køreplan og 
virksomhed. Vi kontakter Turist- og Erhvervskon-
toret om et samarbejde. Og så vil vi gerne udnytte 
den lille bogbus, ”Mobillen”, til noget mere It-un-
dervisning.

I Vordingborg vil vi afprøve idéen om ”Bogbus on 
demand”. I første omgang over for vores børnein-
stitutioner, så må fremtiden vise, hvor meget vi kan 
udvide tilbuddet i forhold til de ressourcer, vi har. 
Vores deltagelse i tre sommerfester har ligeledes 
været en stor succes, hvor vi overvejer at gentage 
dette formentlig med en prioritering af sommer-
fester i de mindre samfund, som kan give nye rela-
tioner og styrkelse af bogbusvirksomheden der.
Vi har prøvet at få mere liv i bogbussen bl.a. ved 
optræden af musikskolen på udvalgte holdepladser. 
Dette vil vi også holde fast i.
 Aktuelt arbejder vi med at ændre og indrette 

Perspektivering – det gode liv fortsætter

en tidligere bogbil til at blive en regulær It-bil, som 
kan rekvireres af borgerne. ”Digi”-bilen skal være så 
fl eksibel, at den kan køre ud i indkørslen hos den lille 
håndværker og hjælpe ham og hans medarbejdere 
med at få en NemID eller med andre mindre It-kur-
ser efter behov. Vi arbejder på en fi nansiering 
af projektet.

I Aabenraa Bibliotekerne fortsætter projektet med 
fokus på at involvere fl ere af bibliotekets medarbej-
dere i de mobile bibliotekstilbud, blandt andet ved 
at deltage i et litteraturprojekt for unge. Det handler 
om bookinger af det mobile bibliotekstilbud, hvor 
det ikke udelukkende drejer sig om bøger, men om 
den viden og de kompetencer, bibliotekets medar-
bejdere har. 
 Vi satser endvidere på et nyt udviklingsprojekt: 
”Pimp din bus – Design/Redesign”, hvor vi inddra-
ger unges kreativitet i design, indretning og brug 
af bogbilen. De unge har ønsket sig et hus. Vi kan 
give dem en bus, som kan fl yttes hen, hvor det sker. 
Nært, tilgængeligt og fælles. 
 Vi får uddannet nye busambassadører og bliver 
attraktive (forhåbentligt) i de unges øjne. Projektet 
med bogbilen kan forankres i Den Børnekulturel-
le Rygsæk i Aabenraa Kommune og i Den Græn-
seoverskridende Kulturaftale og har potentialer til 
andre kommuner med mobile biblioteksenheder.

DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE 2013
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Like many local authorities and other involved, we libraries are working on how to increase 
settling, growth, and development in the rural areas. This is why we have joined forces in an 
attempt to renew and develop the mobile library to show how the mobile library can contribute 
to the development in these areas. 

In these last years there has been a tendency towards centralizing the libraries, and the number 
of mobile libraries in the municipalities is decreasing. We believe this to be a bad turn. 

At the moment there is a need for libraries with wheels in the rural areas. Starting with the ambi-
tious, national digitalization strategies that the local authorities and the citizens face, the libraries 
can help implement these strategies into the daily life of the citizens, using the mobile library. 
 In the mobile library, the citizens get help for a variety of public services, and they are 
introduced to digital tools. We help the citizens become independent internet users. The mobile 
library also functions as a meeting place in areas without a village hall or community center. 
The mobile library can be booked for events with other partners or in special activities with a local 
society or institution. 
 The mobile library also takes part in special projects with children: In day care, kindergartens, 
and schools. 

The library employees do not lack additional tasks, but they wish to encourage development and 
incorporate the wishes and needs of the citizens. Especially concerning the citizens in rural areas, 
the mobile library carry many advantages.

English summaryEnglish summary

Seven libraries with mobile libraries have worked on the development project: 
The good life in the rural areas. We represent an area of 167,000 people living 
in the rural areas. 

English summary
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The library gain access to the individual institution, 
local society or citizen. It is a fl exible service 
moving around for the wishes and needs of the 
individual. 

This development project shows that the libraries
are capable of renewing and targeting services 
by being outgoing and getting to talk with new 
groups of people in the rural areas. 
 The mobile library and its employees can do 
something that no other public services can: Form 
companionship, feelings of being close, social 
gatherings, and solidarity. 

English summary

This is a presentation of the results from the eight 
subjects in the project:

Booking on demand
New types of booking have been tried. From boo-
kings in institutions at regular intervals to more 
event-like bookings visiting a local eat-together, 
a harvest celebration or a village festival. Some 
advice: Discuss among the library staff whether the 
time schedule holds and test bookings for selected 
groups of people. 

Particularly passionate persons 
and partnerships
Libraries have contacted groups of volunteers 
and new partners for developing shared projects. 
Some of the results have been increased fundrai-
sing, more cultural lectures and events, and digital 
training in local companies. We have learned that 
partnerships are best formed by personal contact, 
and that it is important to engage the partner early 
in the project. Focus on digital learning. 

Developing qualifi cations
We have gone through a course of education for 
drivers and other persons dedicated to the work of 
mobile libraries about the new roles and functions 
in the mobile library. We must learn to sell ourselves 
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and our mobile library, and we must use ourselves 
and our own individual skills and contacts when 
gathering knowledge about the local areas. 

Developing ideas and innovation
When developing new services in the mobile library 
it is important to create win-win-situations for the 
citizens and the library. You should move along the 
edge of your professional skills and think new. 
Also think across borders in your municipality, for 
example by cooperating with the staff of the senior 
citizens homes. 

Select groups of people
New target groups have been tested: Young recruits 
in an army facility, adult men with an interest in 
hunting, and teenagers. We get better results from 
selecting a target group and working in-depth with 
them, and by putting together the best team of 
library staff and introducing the library into new 
contexts. 

The role of facilitator
We have, as library staff, a role in the facilitating of 
processes and development projects in the local 
areas. Think cooperation across the lines and fi nd 
local ambassadors. 

English summary

It all begins with the children
The children in rural areas are not very mobile. 
The mobile libraries are the answer to this problem 
because they can generate learning and cultural 
experiences in rural areas. Focus on the linguistic 
development of children. The library must come 
to the children. Develop concepts – use your 
resources. 

Digital learning and self-helping
Regard the mobile library as a resource in future 
digital learning. 
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Formidling af projektet
Aktiviteterne oplistes her i kronologisk rækkefølge med 
de seneste tiltag først: 

Kan vi måle en relation? Projektrapport. Det gode liv i land-
områdern – udvikling af mobile biblioteker. Af Louise Eltved 
Krogsgård. Brønderslev Bibliotek, 2012. Downloades via 
www.bronderslevbib.dk

Udvidet foretræde i Landdistriktsudvalg og 
Kulturudvalg på Christiansborg, d. 4.12.2012.  

Historier fra Det gode liv i landområderne. Indlæg på Bogbus-
træf i Randers, d. 8.9.2012. 

Büchereizentrale Schleswig-Holstein. Præsentation. Lebensqua-
lität im ländlichen Raum. Rendsborg, d. 5.9.2012. 

Musik og sang i Boblebussen – det mobile bibliotek rykker ud. 
Af Berit Bladt Olesen (Perspektiv. Del din viden), d. 14.11.2012.

Bogbus skal skabe relationer til unge. Af Martin Thimes. 
(HK Danmark. Nyheder. November 2012).

Nye opgaver og roller i de mobile biblioteker. Af Bent 
Jørgensen & Hanne Marie Knudsen. (Danmarks Biblioteker, nr. 3., 
2012).

Fleksible bibliotekstilbud i landdistrikterne. Seminar. 
Middelfart. Deltog med stand og indlæg, d. 5.9.2012.

Klokkerholm læser sammen. Regionale nyheder. (TV2 Nord, 
d. 14.6.2012).

Deutscher Bibliothekartag. Lebensqualität im ländlichen Raum.  
Hamborg, d. 23.5.2012.

Bogbuschauffør og kulturmedarbejder, temadag i Vejle 
(70 deltagere), d. 16.3.2012.

Bogbustræf i Vejle – bogbuschauffører skal i højere grad være 
kulturformidlere end de er i dag, v. Erik Andresen, Vejle Amts 
Folkeblad, d. 17.03.2012.

Visionsfi lm om projektet 
kan ses på YouTube: 
Søg under Bogbusser: 
www.youtube.com/watch?v=DftWnV1Ouvc&feature=relmfu

Formidling af projektet

Det gode liv med bogbussen v. Louise Eltved Krogsgård, 
Perspektiv. Del din viden, d. 7.3.2012. 

Brug bogbusser til at skabe liv i landområderne. 
Af Merete Hattesen. (Land & Liv, nr. 18, 2011). 

Projektpræsentation på Biblioteksledermøde. Nyborg Strand.  
Nomineret som ét af årets ti bedste projekter støttet af 
Udviklingspuljen, d. 15.11.2011.

Det gode liv i Turko v. Louise Eltved Krogsgaard 
(Perspektiv. Del din viden, d. 9.11.2011).

Når bogbussen kommer, sker der noget. Af Dorte Washuus. 
(Kristeligt Dagblad, d. 4.11.2011).

Den gode formidling – tips og ideer –  workshop med Henrik 
Reisby, for medarbejdere på de deltagende biblioteker
(25 deltagere), d. 6.10.2011. (www.reisbyconsult.dk).

Biblioteksudvikling i yderområder, 1st Nordic Conference on 
Library Development in Peripheral Regions Thisted, Denmark 
– indlæg på konferencen, d. 31.8.-2.9.2011.

Bogbussen på inspirationstur til Finland. Af Pia H. Friis & Karl 
Fischer (Flensborg Avis, d. 27.8.2011).

Mobile Library Festiavl in Turku, Finland. Projektpræsentation  
og paper på konferencen, d. 11.-13.8.2011. 

Book en bogbus er blevet en succes i Esbjerg. 
Af Hans Jørn Kristensen. (Jyske Vestkysten, d. 5.7.2011).

Bogbusser og det gode liv i landområderne v. Eva Sønderstrup-
Andersen og Erik Thorlund Jepsen, Bibliotek og Medier, 2011, 1.

Det gode liv i landområderne v. Hanne Marie Knudsen 
(Kultur & Fritid, Tidsskrift for Folkeoplysning, nr. 4, 2011).
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I det følgende skitserer vi projekterne i de enkelte bib-
lioteker. Nogle er helt nye idéer, der bliver prøvet af, mens 
andre er services for udvalgte målgrupper, som de enkelte 
biblioteker har prioriteret at udvikle i projektperioden.  

BRØNDERSLEV BIBLIOTEK har arbejdet med “Bogbussen 
kommer forbi”, hvor bogbussen har deltaget i lokale byfester i 
landområderne i kommunen.  Målet var gennem uforpligtende 
snak med folk til byfesten samt en spørgeskemaundersøgelse 
at fi nde dna-profi len på landområderne samt at gøre opmærk-
som på bogbussens eksistens og muligheder. Som bibliotek 
er vi nysgerrige efter, hvad der kendetegner det gode liv på 
landet, hvad ressourcerne er, og hvad er udfordringerne.  
 Ord som fællesskab, nærhed, samvær og sammenhold går 
igen i dna-profi lundersøgelsen, hvor 18% af besvarelserne kom 
fra borgerne, som ikke brugte biblioteket. I landområderne 
handler det om gode rammer for meningsfyldt indhold og 
stærke relationer til andre.  
 Sommerfesterne, hvor bogbussen kom forbi, har betydet, 
at bogbussen tænkes ind i de lokale samfund både til hverdag 
og fest, ligesom antallet af bookinger fortsat stiger og nye 
steder kommer til.

”SpotOn Klokkerholm” udsprang af erfaringerne med det 
første projekt – hvordan kan biblioteket skabe relationer i lo-
kalområderne med udgangspunkt i det mobile bibliotek? Klok-
kerholm blev valgt, fordi byen er en typisk by på landet, hvor 
både indbyggertal og aldersfordeling svarer til gennemsnittet 
i kommunen. Projektet har givet en lang række værdifulde 
relationer, og desuden er der udviklet og afprøvet biblioteks-
services rettet mod bestemte målgrupper. Målet var dels at 
afprøve allerede kendte aktiviteter (f.eks. bogcafe, biblioteks-
orientering) men også at udvikle nye (kontakt til ældrekon-

Projekter i de enkelte biblioteker
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sulenter, læs sammen event, sprogstimulering i dagplejen) som 
måske kunne genbruges som koncept andre steder i landom-
råderne. 
 Der har i forløbet været en udvikling af nye bookingtyper, 
hvor personalets kompetencer bringes i spil, og hvor bookin-
gen fysisk har fundet sted udenfor bogbussen i lokalområdet.
Gennem projektet blev der arbejdet med nye måder at formidle 
bibliotekets tilbud via seks forskellige temaer med tilhørende 
presse og plakater, som blev sat op på centrale steder i byen. 

”Sprogtrolden” er et tilbud til dagplejerne i landområderne og 
ideen kommer fra ”SpotON Klokkerholm”, hvor vi oplevede, at 
bibliotekets tilbud ikke var kendt af målgruppen. Med kommu-
nens fokus på børn betød det, at biblioteket i samarbejde med 
den kommunale dagpleje udviklede Sprogtrolden som 
et booking-koncept til alle dagplejere i landområderne.  
 Sprogtrolden er sprogstimulering, sang & leg, hvor biblio-
teket sætter fokus på betydningen af bøger og højtlæsning for 
de helt små. Konkret kommer to bibliotekarer ud til en booking 
i den lokale legestue, hvor dagplejerne i lokalområdet mødes. 
Indholdet retter sig mod både børn og voksne, først vises der 
via sang, fortælling, rim & remser, hvordan der kan arbejdes 
med sproget i hverdagen i dagplejen. Derefter fortælles om 
vigtigheden i at udvikle børns sprog, og her inddrages biblio-
tekets materialer og services.
 Projektet har vist, at der er mulighed for en helt ny type af 
bookinger, hvor det mobile bibliotek er rammen. 

DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG arbejder med 
årstidsfester som en idé. I samarbejde med lokalsamfundets 
foreninger og institutioner har biblioteket i en facilitatorrolle 
tilbudt at arrangere årstidsfester og give et tilbud til landom-
rådernes foreninger og ildsjæle om at udarbejde kulturarrange-
menter af høj kvalitet.
 Desuden har Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig arbejdet 
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med rollen som koordinator for områdets mange forskellige 
kulturorganisationer i et område med mindretal og mange 
forskellige fokusområder. Biblioteket har med deres mobile 
bibliotek kunnet facilitere nye møder og relationsfællesskaber 
på neutral grund og samle foreninger, som ikke har haft et 
formaliseret samarbejde tidligere.

ESBJERG KOMMUNES BIBLIOTEKER har udvalgt fi re forskel-
lige byer, og startede med at lave fokusgruppeinterviews. 
 Vi fandt ved hjælp af trævlemetoden frem til lokale ambas-
sadører, som er aktive, centralt placerede borgere, som kender 
lokalområdets aktiviteter. I fokusgruppeinterviews peges på fi re 
hovedområder, som biblioteket kan tilbyde at medvirke til. De 
fi re områder var: børnefi lmklub, læsekredse, kulturelle arrange-
menter (vores bidrag/vores facilitering) samt IT-undervisning.
 Via fokusgruppeinterviewene, og med de kontakter vi 
havde skabt os, iværksatte vi de aktiviteter, som fokusgruppen 
havde peget på. Størst succes havde vi med dannelsen af en 
gruppe i Darum, som kalder sig Darum kulturprojekt. I fokus-
gruppen havde man ønsket sig hjælp til at starte kulturelle ar-
rangementer. Arbejdet i Darum har afstedkommet ansøgninger 
til forskellige fonde, og har foreløbigt resulteret i en række 
kulturelle arrangementer. 

Sideløbende med opbygningen af relationer i lokalsamfundet, 
har Esbjerg Kommunes bogbusser startet og udviklet Book en 
bogbus. Esbjerg fi k ny bogbus med start i april 2011, og umid-
delbart derefter startede arbejdet med at opbygge tilbuddet 
om book en bogbus. Tilbuddet blev først givet til børnehav-
erne, og efter nogle måneder kom dagplejerne med. 
 Vi har arbejdet med Book en bogbus ud fra følgende 
nøglebegreber: nærhed, fl eksibilitet og skræddersyet indhold. 
Nærheden – bogbussen kører helt op i indkørslen, og især for 
dagplejerne har nærheden vist sig at være vigtig, idet bogbus-
sen kører ud til de lokaliteter, hvor dagplejerne mødes i den 
lokale legestue. Fleksibiliteten består i, at institutionerne selv 
kan styre, hvornår de vil have besøg af bogbussen. Og det 
skræddersyede indhold blev hjulpet på vej af, at vi til den nye 
bus fi k fremstillet reoler/bogvogne på hjul, som kunne køres 
ud af bussen og pakkes med det indhold, som institutionen 
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eller dagplejerne ønskede sig. Derudover tilbød vi at vise fi lm på 
bussens storskærm i forbindelse med bookinger. Et tilbud, som 
kunne benyttes som en form for børnefi lmklub – et af de tiltag vi 
havde med i vores fokusgruppeinterviews.  

RINGKØBING-SKJERN BIBLIOTEKERNE arbejder med et 
projekt, som skal opbygge relationer i en bestemt landsby i 
bogbussens dækningsområde – Byen Spjald.
 Som bibliotek vil vi gerne blive så tydelige i Spjald borger-
nes bevidsthed, at Bogbussen er en væsentlig kulturfaktor. Det 
handler om at give ekstra bogbusbetjening i projektperioden 
og give tilbud om bogbusbetjening til institutionerne (børne-
have, efterskole, folkeskole, seniorklubben dagpleje m.v.)
 Konkret handler det om at være synlige i lokalområdet og 
skabe relationer til borgerne ved at få kontakter med centrale 
personer/ildsjæle. 
 Projektet skal udvikle nye bookingtyper til gavn for insti-
tutionerne og opstille rammer for læsekredse, som kan være 
tilknyttet bogbussen. Det væsentlige er, at biblioteket er med 
til at skabe projekter, der giver gode rammer for det gode liv i 
landområderne – også når bogbussen er kørt. Der er etableret 
et samarbejde med borgerservice, hvor borgerne kan oprette 
f.eks. NemID i det mobile bibliotek.

SKIVE BIBLIOTEKS målsætning med projektet har været at 
undersøge, hvorledes biblioteket – i kraft af den mobile bib-
lioteksvirksomhed – kan understøtte de aktive lokale i kræfter 
i de mindre bysamfund. Det handler om at blive klogere på, 
hvordan biblioteket kan medvirke til at udvikle kulturmøde-
steder i landområderne. Disse målsætninger søges opnået via 
relationer, partnerskaber og evt. inddragelse af frivillige. 
 I Skive har brevafstemning været afprøvet som en del af 
projektet. Det har givet erfaringer til en udvidet borgerservice 
i de mobile biblioteker.
 Desuden er der afprøvet nye bookinger på øen Fur for at 
give information om, hvordan det gode liv er på Danmarks 
mange øer. Et samarbejde der fokuserer på at tiltrække nye 
beboere til øerne. 
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VORDINGBORG BIBLIOTEKERNE har haft fokus på udviklingen af 
arbejdspladsbibliotek via det mobile bibliotek med opmærksomhed 
på læsesvage, It-undervisning, forfatterforedrag mm. Projektet har 
haft fokus på bogbusbetjeningen ved arbejdspladser. De udvalg-
te arbejdspladser har været kagefabrikken Bisca og Vordingborg 
Kasserne. Mange medarbejdere eller de unge værnepligtige bruger 
hverken bibliotek eller bogbus, så det handler om formidling af 
bibliotekets kompetencer og lave relationer til nye målgrupper. 
Projektet har med It-kurser på kagefabrikken haft fokus på brugen 
af f.eks. NemID.
 Projektet har belyst, hvordan der kan arbejdes med nye 
markedsføringer til nye målgrupper samt hvordan der bedst muligt 
etableres kontakt og samarbejde med arbejdspladser og forsøg med 
ambassadør ordninger. Det væsentlige har været udviklingen af 
tætte relationer samt at formidle det mobile biblioteks tilbud lære 
på og nærværende måder.

AABENRAA BIBLIOTEKERNE arbejder med unge som særligt fokus 
på følgende idéer: “Fang de unge hvor de er” – f.eks. i en sammen-
hæng hvor livet er struktureret omkring et efterskoleophold. Det 
er en erfaring, at efterskolerne er et godt afsæt for dialog med de 
unge. Her er de en del af en verden, hvor de i forvejen bliver ud-
fordret og lærer at være søgende og nysgerrige. I den dannelses-
proces kan biblioteket hjælpe dem på vej og på den måde blive et 
supplement til efterskolens arbejde med de unge.
 Aabenraa Bibliotekerne har i samarbejde med efterskolerne 
tilbudt personalet kurser, kompetenceløft og events. Der har været 
deltagelse fra både skolerne og bibliotekets personale. Det har ikke 
kun givet ny viden, men også styrket de indbyrdes relationer og 
givet grobund for et helhjertet initiativ omkring de unge. Projektet 
har givet et nyt ejerskab for de unge til bussen og en masse gode 
diskussioner blandt andet via foredrag, de unge selv har været med 
til at vælge.
 Projektet forsætter med at involvere fl ere af bibliotekets perso-
naler i det mobile bibliotek, blandt andet ved at etablere kurser for 
de unge i sociale medier. 
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Mariella – en lille historie fra bogbussen i Sydslesvig

Det er sidst på eftermiddagen, og om 10 minutter skal vi videre til næste holde-
plads. Mariella og hendes mor kommer slæbende med en sprogkuffert og en hel 
masse bøger, der skal afl everes.
 Mariellas mor er i arbejdstøjet. Hun har udendørs arbejde, og i dag kan de kun 
lige akkurat nå at komme til bogbussen: “– vi er sent på den, vi ved det godt, vi 
ved det godt…”
 Mariellas mor kender ikke så mange danske børnesange, men Mariella ved, at 
vi kender de sange, hun lærer i børnehaven, så derfor får hun os næsten altid til 
at synge en sang med hende, også i dag. 
 Og et øjeblik senere er hun dybt, dybt fordybet i en billedbog, vi har fundet 
sammen, mens hendes mor fi nder lidt af hvert til sig selv og til sin datter. Det går, 
som det plejer, og efter et stykke tid har vi i fællesskab fyldt kassen. De to er klar 
til at tage hjem.
 Men lige inden Mariella skal til at stige ud af bussen vender hun sig om 
igen. Det arbejder inde i det lille hoved – der er noget hun har tænkt over… Og så 
kommer spørgsmålet, henvendt til både chauffør og bibliotekar:
”Skal I aldrig nogen sinde på arbejde, som min mor?”

(Oplevet og genfortalt af bibliotekar Karl Fischer, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)


