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Referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på referat fra 6.2.18
Ingen bemærkninger
3. Drøftelse af brugerrådets mission og værdi
v. Formanden Jette Wolthers
Der var bred opbakning til, at Brugerrådet har sin berettigelse
og gør en forskel. Det er et godt og bredt netværk, der
tilsammen har et stort bagland. Der kommer mange
perspektiver på bordet, og drøftelserne og biblioteksbesøgene
gør, at vi hele tiden har fremtiden og fremdrift for øje. Det er
frugtbart at samarbejde på kryds og tværs, og det giver god og
brugbar viden eks. på gymnasie- og skoleområdet. Drøftelse af
synligheden af brugerrådet. Det skal vi være mere
opmærksomme på. Forslag om artikel om brugerrådet
eksempelvis i Pensionistavisen, biblitoeksmagasinet mv.
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4. Præsentation af Taulov Bibliotek og Åbne selvbetjente biblioteker som
koncept. Drøftelse af udviklingsmuligheder
v. Jytte
Jytte fortalte om baggrunden for det selvbetjente bibliotek som koncept. Der er
nu over 300 selvbetjente biblioteksafdelinger på landsplan, nu også på en del
hovedbiblioteker. Det er alt i alt en succes. På det seneste er der dog været lidt
uro-problemer på nogle af hovedbibliotekerne. Et par medarbejdere har lavet
undersøgelser på Taulov Bibliotek for at blive klogere på lokalområdet. Skal der
være mere liv, skal borgerne selv skabe det. Der har været ønske om at kunne
samles om kreative aktiviteter, så derfor bliver der inviteret til en kreaeftermiddag 14. maj, hvor nogle af borgerne forhåbentlig kan skabe nogle
fællesskaber og fortsætte det på egen hånd.
Taulov bibliotek bliver brugt til rigtig mange forskellige ting, og det foregår i fred
og fordragelighed. Man rydder pænt op efter sig. Et sted mellem 20.000 og
25.000 besøgende om året. Fungerer også som afhentningssted.
Bibliotekskonceptet er alt i alt en succes og andre sektorer skeler til det, at man i
den grad kan ”give institutionerne væk til borgerne”.
5. Børns læsevaner
Præsentation af ny landsdækkende læsevaneundersøgelse
Drøftelser af eventuelle nye tiltag i den forbindelse
Gennemgang af de vigtigste konklusioner af de to læseundersøgelser, der er
gennemført i 2017: Se
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst
Drøftelse af vigtigheden af at læse, og de forskellige måder og motiver hos
børnene. Hvor kan vi som skole og biblioteker – og voksne i det hele taget –
understøtte det?
Bente Ankersen er blevet medlem af Danmarks Biblioteksforenings
Repræsentantskab og fået formandsskabet i et underudvalg om læring og
digitalisering, og her kommer man formodentlig også til at beskæftige sig med
nationale læsestrategier på tværs af skole og bibliotek

6. Orientering fra Biblioteket
Biblioteket har fået nyt logo og grafisk linje. Ny hoveddør, der forhåbentlig
medfører mindre træk. Ensomhedsprojektet, som Anja fortalte om på sidste
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møde, er kommet godt i gang med 14 deltagere.
Der har været dokumentarudsendelse på TV2 om IT-sikkerhed i kommunerne,
herunder også på bibliotekerne. Biblioteket følger naturligvis udviklingen.
Sprogfitnes løber af stablen fredag 4.5 med over 300 børn – hjælp fra
pædagogstuderende.
Politikens forlag nu også på e-reolen – mange flere titler tilgængelige nu.
Uddeling af lidt nøgletal for 1. kvartal. Biblioteket ansætter ny
kommunikationsmedarbejder 1. juni. Konverterer bibliotekarstilling, da
kommunikationsopgaverne bliver flere, større og mere og mere vigtige.
7. Evt. – herunder endelig beslutning om evt. studietur til Sønderborg 4.9
Brugerrådet vil gerne afsted. Sønderborg Bibliotek er ”bestilt”. Jytte bestiller
minibus med afgang fra biblioteket 14.30 med hjemkomst ca 19.30
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