Frivilligpolitik på Albertslund Bibliotek
Frivillige på biblioteket er aktive medborgere
Albertslund Bibliotek støtter og fremmer den lokale sammenhængskraft ved at tilbyde
borgerne kompetenceudvikling, kulturoplevelser og mulighed for at deltage i netværk
af forskellig karakter.
Det er bibliotekets væsentligste opgave at formidle kvalificeret viden, information og
understøtte kulturel mangfoldighed og stille det gratis til rådighed for alle borgere, uanset
hvor de
er i livsforløbet. Dermed bidrager biblioteket til at underbygge, vedligeholde og
videreudvikle det demokratiske velfærdssamfund.
Med samme formål tilstræber biblioteket, at fremme den enkelte borgers lyst og evner til at
praktisere aktivt medborgerskab. Ved aktivt medborgerskab forstår vi det enkelte individs
oplevelse af at have adgang til forskellige former for sociale fællesskaber samt adgange til
platforme for læring og udvikling. Vi ønsker, at stimulere den oplevelse ved at invitere
frivillige til at bidrage til og deltage aktivt og konstruktivt i bibliotekets aktiviteter og
arrangementer.
Frivillige kan på flere måder og områder bidrage positivt til bibliotekets virksomhed.
De frivilliges indflydelse på aktiviteter og arrangementer vil øge opbakningen til disse,
ligesom det vil udvikle det lokale engagement, styrke borgernes ejerskab og tilhørsforhold
til institutionen, samt bidrage til forankringen af denne. Endvidere kan det være med til at
åbne den for nye målgrupper.
Frivillige på biblioteket kan således spille en væsentlig rolle for både nye og gamle brugere
– kvantitativt og kvalitativt.

Frivillige med mange muligheder
De frivillige på Albertslund Bibliotek kan blandt andet








fungere som ambassadører og være en del af bibliotekets ansigt udadtil
styrke bibliotekets mangfoldighed og bidrage til udvikling af profil og tilbud
kaste nyt lys over bibliotekets virksomhed og praksis og dermed præge og være
med til at udvikle fremtidens bibliotek
skabe og forme nye produkter og tilbud
bidrage til og blive en del af et fællesskab med høj faglighed og interesse for kultur
møde nye mennesker og skabe nye fællesskaber og netværk
møde brugere på en anden måde end det faste personale kan

Vi ser frivillighed som en form for aktivt medborgerskab, hvor borgeren får mulighed for at
sætte sig selv og sine kompetencer i spil - i et rum af ligeværd og gensidig respekt.
Således er frivillighed både mål og middel i bestræbelserne på at øge mulighederne for at

udøve aktivt medborgerskab i Albertslund Kommune, og bidrage til bibliotekets
videreudvikling som lærende og legende kulturinstitution.

Frivillige og frivillighed
Kultur er med til at skabe identitet i fællesskabet, og vi betragter frivillige som en resurse,
der kan bidrage til at mangfoldiggøre og styrke bibliotekets tilbud og forankring i
lokalsamfundet.
De frivillige bidrager og deltager i det omfang de kan og har lyst, og der er plads til
frivillighed på mange niveauer. Vi ved, at de frivillige er meget forskellige mennesker, og at
frivillighed kan være enten en central eller en mere perifer del af den frivilliges hverdag.
Frivilligt engagement skal derfor tilpasses den enkeltes ønsker, behov, kompetencer og
ikke mindst tid.
Fælles for de frivillige er, at de leverer en ulønnet indsats, og deres resurser skal bruges,
så de bidrager til fællesskabet og skaber værdier for både de frivillige selv og for andre. De
frivillige skal ikke have opgaver, der normalt udføres af det lønnede personale.
Den frivillige indsats udspringer af forskellige motiver hos den enkelte. Én drives måske af
lysten til at hjælpe andre, en anden ser det som en mulighed for at udvikle sig selv, mens
den tredje engagerer sig ud fra ønsket om at indgå i nye sociale fællesskaber.
De frivilliges forskellige baggrund og drivkraft gør, at de vil møde borgerne på en anden
måde, end det faste personale gør. Så vi anerkender de forskellige motiver og betragter
forskelligheden som en styrkelse af ”frivilligmiljøet”, til gavn for såvel bibliotekets ansatte
som for bibliotekets brugere.
Frivillige på Albertslund Bibliotek er ikke blot frivillige – de er ambassadører,
lektiehjælpere, tovholdere for kreative værksteder osv. Vi er bevidste om, at frivillige
påtager sig de opgaver, som de brænder for. Det bærende er ikke frivilligheden, men
indholdet i den frivillige indsats. Derfor er det vigtigt, at bevare fokus på det de frivillige
brænder for, frem for at fokusere på, at de gør det frivilligt.

Værdier og gensidig respekt
Helt centralt for samarbejdet med- og inddragelsen af frivillige, er




tillid til hver enkelt frivillig
tillid til, at vi i fællesskab skaber noget mere og bedre, end vi kunne hver for sig
tillid til, at vi sammen kan løse de udfordringer, der opstår undervejs.

Et andet centralt element i samarbejdet med de frivillige er ligeværd. Når man som frivillig
engagerer sig i bibliotekets arbejde og stiller både sin tid og sine resurser til rådighed, så

må den frivillige behandles som en ligeværdig samarbejdspartner i den aktivitet, den
frivillige er engageret i.
Vi møder opgaven med inddragelse af frivillige med respekt og ydmyghed over for den
læring og udvikling, det kræver af os. Det er vores ambition at skabe et ”frivilligmiljø”, der
er præget af rummelighed, tydelig ansvarsfordeling og smidighed, det vil sige med kort
afstand fra læring til implementering og eksperimentering.
Vi ønsker at skabe et fælles læringsrum, hvor der er højt til loftet, og hvor vi tør prøve nye
ting af. Det skal bidrage til at styrke kvaliteten af bibliotekets aktiviteter og virksomhed.

