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Tilstede: 

Grethe Fink, Grethe Rasmussen, Jonas Broe Bendtsen, 

Astrid Helgeland, Connie Lubeck, Peter Knudsen, Bente 

Ankersen, Dorthe Grønbæk 

 

Afbud:  

Jette Wolthers, Michael Sønderskov, Jonas Juel Berg 

 

Ikke til stede: 

Claes Andersen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Regnskab 2018 

Bilag udsendt og gennemgået i store træk. Der er i 

efteråret bedt om tilbageholdenhed af hensyn til 

evt. samlet overtrædelse af kommunens 

serviceramme. Derfor er der holdt udgifter tilbage, 

der kan vente til 2019. Der overføres derfor 781.000 

til 2019. 

 

3. Nøgletal 2018 

Besøgstallet er steget. Er nu samlet på 322.897, 

heraf 292.512 på hovedbiblioteket og 30.385 i 

Taulov. Der er ca 5000 besøgende om søndagen. Vi 

har desværre ikke udlånstallet for 2018 endnu. De 
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digitale udlån andrager efterhånden så stor en del, at de bør lægges 

sammen med de fysiske udlån.  Der foregår rigtig meget udenfor selve de 

fysiske huse, som jo ikke tælles med i besøgstallet. F.eks. arrangementer, 

der afholdes andre steder, skolebesøg o.lgn. Biblioteksvirksomhed 

foregår i højere og højere grad udenfor huset. 

 

4. Sprogstimulering af førskolebørn 

Hvordan arbejder Fredericia Bibliotek med det område 

Oplæg v. Dorthe Grønbæk 

Dorthe gennemgik de indsatser, hvor vi har fokus på sprogstimulering: 

Børnebøger er fantastiske redskaber til sprogstimulering. 

Biblioteket kan støtte op omkring læreplanstemaer som bruges i 

børnehaver og dagplejen. 

Biblioteket er en god samarbejdspartner og tilbyder 

sprogstimuleringstilbud til både forældre og professionelle. 

Bogstart, Sprogfitness, Sprogstart, www.sprogsporet.dk o.m.a. 

 

5. Strategi 2019-22 

Opfølgning på sidste møde, herunder input til Bente Ankersen, der dagen 

efter brugermødet skal diskutere det i Kultur- og Fritidsudvalget 

Drøftelse af processen – evt. brugerinddragelse? 

Repetition af, hvad der var kommet op på forrige møde som input til 

Bente til Kulturudvalgsmødet. 

 

6. Nyt fra Biblioteket 

Kaffeautomaten er endelig kommet i gang  

Arrangementssæsonen er gået i gang for foråret, kataloget omdelt.  

Afslag på projektansøgning om pop-up bibliotek i Kanalbyen.  

Arbejder på at få retshjælpen i gang igen.  

Taulov Fællesråd har ønsker til Taulov Bibliotek såvel ude som inde. Det 

forsøger vi så vidt muligt at imødekomme – vil gerne have borgerne 

kommer med input. 

Omflytning og en del nyt inventar i det skønlitterære område på 2. sal 

http://www.sprogsporet.dk/
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7. Evt. 

Det er sidste møde for Jonas og Astrid, da de ikke har opstillet til det nye 

ungebyråd. Tak for jeres engagement, vi ser frem til, at det nye 

ungebyråd udpeger to nye medlemmer af Brugerrådet. 

 

 

Næste møde 7. maj 

 

 

 

 


