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Indsats
Udvikling og test af prototyper til biblioteks-koncepter for
medborgerskab og samskabelse i de mindre lokalsamfund
med henblik på erfaringsopsamling og konkret
implementering i 2018.

Spor
Indgang til
fællesskab

Minimum tre inkrementelle indsatser på hvert af de syv
spor fra Niras-handlingskataloget iværksættes på tværs af
lokalbibliotekerne over hele 2017.

Alle spor

Aktiv deltagelse i udvikling af lokale events med fokus på at
understøtte det lokale liv samt synliggøre bibliotekets
rammer og faciliteter.

En lokal
aktør

Indsatser i forbindelse med Zebraby Ågerup iværksættes
sammen med det lokale foreningsliv og øvrige aktører i
lokalsamfundet i 2017.

En lokal
aktør
Indgang til
fællesskab
Hygge
Alle spor

Fokuseret indsats for kommunikation og synliggørelse af
bibliotekets faciliteter og services med udgangspunkt i
livsfaser og de syv spor i Niras-analysen.
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1. kvartal
2017

Relationerne til lokalområderne styrkes frem mod ultimo
marts. Indsatser iværksættes med fokus på digitale lokale
netværk og synlighed i lokale fora, navnlig i forhold til
Gadstrup, Viby og Jyllinge.
Erfaringsopsamling med henblik på implementering i
Gundsømagle, Ågerup og bogbussen i 2. kvartal.

Digitale
forbindelser
En lokal
aktør

Udvikling af efterårsprogrammet 2017 sætter fokus på
fællesskabsunderstøttende koncepter samt samarbejde
med borgerne og lokale aktører frem til juni 2017, hvor der
er deadline for efterårsprogrammet.

En lokal
aktør
Indgang til
fællesskab
Struktur for
livet
Viden &
Vejledning

Iværksættelse af aktiviteter med frivillige som drivere med
særligt fokus på it og læring.
Udvikling af bibliotekernes funktion som mødested,
herunder brug af mødelokaler og andre funktionaliteter, der
understøtter mødestedsfunktionen.

Indgang til
fællesskab

Udvikling af Jyllinge, Viby og Gadstrup bibliotekers
indretning i målgruppe-orienterede zoner og miljøer med
fokus på rammer for fordybelse, møder og aktiviteter.
Planlægges i foråret med henblik på gennemførelse i 3. og
4. kvartal, afhængig af omfang og økonomi.

Fordybelse
Hygge
Indgang til
fællesskab

Udvikling og test af koncepter for bogbussen med henblik
på modernisering af det mobile tilbud med biblioteket som
lokal aktør, herunder målrettede tilbud til virksomheder,
specifikke målgrupper.

Struktur for
livet
En lokal
aktør
Viden og
vejledning
Viden og
vejledning
En lokal
aktør
Struktur for
livet
Indgang til
fællesskaber
Viden og
vejedning
Indgang til

Styrkelse af skolesamarbejdet i forbindelse med Åben
Skole i Jyllinge

2. kvartal
2017

Modning af projekt vedrørende udvikling af bibliotekernes
udearealer samt udvalgte bogbus-holdepladser med fokus
på aktiviteter og møder.
Vejlednings- og inspirationsindsatser, herunder indirekte
tilbud og borger-til-borger formidling, udvikles og
iværksættes, bl.a. med anvendelse af nudging-metoder.
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Opgradering af inspirations-indsatser i udstillinger på tværs
af alle lokalområderne med koncepter for formidling af
temaer, kampagner mm.
Udvikling af biblioteksmedarbejdernes
vejledningsfunktioner med fokus på opsøgende og
relationsskabende aktiviteter i den bemandede åbningstid.
Målgruppespecifikke koncepter for ’hygge’ udvikles i
samskabelse med borgerne i Jyllinge, Viby og Gadstrup
med henblik på implementering ultimo 2017.
Styrkelse af partnerskab med KulturCosmos i Viby. Konkret
vedrørende udvikling af national modelteaterfestival til
afholdelse i efteråret 2017.
Styrke de lokale relationer og synlighed i lokale fora med
fokus på de digitale forbindelser for bogbussen,
Gundsømagle og Ågerup pba erfaringer fra Jyllinge, Viby
og Gadstrup i 1. kvartal.
3. kvartal
2017

Udfoldelse af efterårsprogrammet 2017 med vægt på
samarbejde med borgere og lokale aktører og med fokus
på fællesskabsunderstøttende koncepter.

Særlige indsatser for vejledning og inspiration i
Gundsømagle, Ågerup og Gadstrup i den ubemandede
åbningstid i juli-måned.

fællesskab
Viden og
vejledning

Viden og
vejledning
En lokal
aktør
Hygge

En lokal
aktør
Viden og
vejledning
Digitale
forbindelser

En lokal
aktør
Indgang til
fællesskaber
Viden og
vejledning
Viden og
vejledning

Iværksættelse af indretning i målgruppe-orienterede miljøer
i Jyllinge, Viby og Gadstrup med fokus på rammer for
fordybelse, møder og aktiviteter (afhængig af finansiering
søgt i første kvartal).

Fordybelse
Hygge

Udvikling og afprøvning af mobile faciliteter og koncepter
for bibliotekets tilstedeværelse i byens rum.

En lokal
aktør

Formidlingsindsatser af lokal historie og identitet i Jyllinge.

En lokal
aktør
En lokal

Afvikling af national modelteaterfestival i Viby i partnerskab
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4. kvartal
2017

med Kulturkosmos.

aktør

Udvikling og test af nye koncepter for
interessefællesskaber i henholdsvis Jyllinge og Gadstrup
med henblik på implementering i de øvrige lokalbiblioteker i
2018.

Indgang til
fællesskaber

Udvikling og test af tilbagevendende koncepter og
aktiviteter for struktur for livet i Gundsømagle og Viby med
henblik på implementering i de øvrige lokalbiblioteker i
2018.

Struktur for
livet

Opsamling på 2017 og planlægning af 2018 med fokus på
yderligere udvikling af de syv spor i lokalområderne.

Alle spor

Venlig hilsen

Mogens Vestergaard
Biblioteks- og borgerservicechef

