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Indledning 
 

Hvem er vi? 
 

  

Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Al-

bertslund Centrum og Bibliotek og Medborgercenter 

Hedemarken.  

 

Budget 

Bibliotekets nettobudget i 2015 er 22.280.045 kr., 

svarende til 801 kr. pr. indbygger. Hertil kommer 

ejendomsudgifter og vedligeholdelse.  

Indtægterne udgør 505.000 kr.  

 

Materialekonti 

Den samlede materialekonto er på 2,3 mio. kr. mio. 

kr.  

 

Administration, IT og licenser 

Den samlede administrationskonto, inkl. telefoni, in-

ternet, kørsel mv. 2,1 mio. kr. Heraf udgør IT og li-

censer 1,4 mio. kr., inkl. engangsudgift til nyt biblio-

tekssystem.   

 

Udlån og besøgstal 2014 

Udlån: 476.461 enheder 

Besøg: 283.045 personer 

 

Arrangementer og udstillinger 

Udgifterne til arrangementer udgør 465.000 kr., 

hvoraf 200.000 kr. går til decentral arrangements-

virksomhed.  

 

Personale 

Den samlede nettolønsum er på 16,9 mio. kr.  

 

Åbningstider 

Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 

timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 ti-

mer i vinterhalvåret, mandag til søndag. I Bibliotek 

og Medborgercenter Hedemarken er den ugentlige 

åbningstid 23 timer, mandag til fredag.  

 Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken holder 

lukket en uge i skolesommerferien.  

 

På Herstedvester og Herstedøster skoler er der 

etableret afhentnings- og afleveringssteder. 

 

I Albertslund Stadioncafé er der etableret et PopOp- 

bibliotek, som kan benyttes på stedet. 

 

Rammebetingelser 

Folkebibliotekernes formål er beskrevet i §1, stk. 1 i 

Lov om biblioteksvirksomhed. 

 

Lovgrundlag: 

 Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 

17. maj 2000  

 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 

30 af 10. januar 2005 

 Lov om ophavsret, lov nr. 164, 2003 samt 

lovændring nr. 997 af 9. december 2003 

 Lov om biblioteksafgift, lov nr. 1175 af 17. 

december 2002 

 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 

19. februar 2003 

 Lov om behandling af personoplysninger, 

lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere æn-

dringer 

 Lov om obligatorisk digital selvbetjening, juni 

2012 
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Hvorfor er vi her? 

 

Bibliotekets vision 
”Albertslund Bibliotek er mulighedernes og overra-
skelsernes sted. Biblioteket formidler oplevelser og 
tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde 
til kommunens borgere og institutioner.”  
 
”Albertslund Bibliotek placerer sig centralt i det loka-
le kulturlandskab. Med god tilgængelighed, åben-
hed, entusiasme samt kompetent og brugeroriente-
ret service understøtter biblioteket demokrati, per-
sonlig udvikling og engagement i samfundslivet.” 
 
Bibliotekets samlede profil karakteriseres ved ne-
denfor beskrevne facetter: 

 Oplevelsesarena – vi tror på biblioteket som 

arena for inspirerende kulturoplevelser 

 Centrum for læring, viden og IT – Vi tror på, 

at viden og information skaber menneskelig 

udvikling. Og vi tror på, at biblioteket med 

afsæt i udviklingstendenser og brugerbehov 

har en hovedrolle i kvalificerede læringstiltag 

og formidling af viden og information 

 Den samlende institution – Vi tror på biblio-

teket som en institution, der forener og støt-

ter myndigheder, videns- og kulturproducen-

ter og andre institutioners stræben efter at 

skabe menneskelig udvikling og kulturel ak-

tivitet 

 Brugerperspektivet – Vi tror på biblioteket 

som en institution, der møder brugerne med 

respekt og åben dialog. En institution med et 

kvalitativt og decentralt tilbud, der fremstår 

attraktivt og let at navigere i. Et bibliotekstil-

bud, hvor service, ydelser og kompetencer 

afspejler udviklingstendenser og brugernes 

behov 
 
Vedtaget af kommunalbestyrelsen 2008. 
 

  
 
 

Bibliotekspolitik 2012-2015 
Bibliotekspolitikken fokuserer på 4 temaer, der dan-
ner fundamentet for bibliotekets indsats de kom-
mende 4 år. 

 Borgeren i centrum – Biblioteket tilbyder et 
varieret og alsidigt kulturtilbud, der henven-
der sig til alle kommunens borgere- 

 Borgerinddragelse – Biblioteket ønsker at 
involvere borgerne på en måde, så disse fø-
ler ejerskab for biblioteket.  

 Partnerskaber – Biblioteket ønsker at styrke 
samarbejdet med nye partnere, så relatio-
nen til lokalsamfundet styrkes. 

 Synlighed – Gennem netværk og partner-
skaber skabes synlighed og Biblioteket øn-
sker at være til stede så mange steder som 
muligt. 

 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen november 2011. 
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Organisation  
 
 
 
Direktørområde: By, Miljø & Beskæftigelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un   Borgerservice Digital  
  

Un   Miljø    

Un   Integration   

Un   Hjemmeside    

Un   Udstillinger og multirum  
  

Un   Arrangementer, inkl. decentrale 
   

Un   Undervisning    

Udviklingschef 

Stadsbibliotekar 

Publikum 

 Team Voksen  

 Team Børn og unge 

 Team Musik 

 Team IT og Udvik-

ling 

 Team Ekspedition 

o Katalogfunktion 

 Team Bibliotek og 

Medborgercenter 
 

Intern service 

 Sekretariat  

 Betjentfunktion 

 Administrativt fæl-

lesskab (Musiksko-

le, Billedskole og 

Vikingelandsby) 

 
Tværgående ind-
satser  

 
Publikumsom-
råder  

 
Administration 
og logistik  

 
Ledelsen  

By, Kultur & Fritid 
Afdelingschef  
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Indsatsområder 2015 
 
Indledning  
 
Virksomhedsplan 2015 for Albertslund Bibliotek er dels en opfølgning på virksomhedsplan 2014, dels en be-
skrivelse af mål og indsatsområder for 2015.  
 
Planen tager udgangspunkt i de udmeldte indsatsområder fra afdelingen for By, Kultur & Fritid, men vinkler 
beskrivelsen af indsatsområder på en måde, så der tages afsæt i Bibliotekets særlige projektorienterede 
kampagner og udviklingstiltag. Disse tager udgangspunkt i Bibliotekspolitikken 2012 – 2015, Kulturstyrelsens 
udviklingsområder og den nationale kampagne for at styrke læsning.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
1. Styrke læsning 
 
Læsning er en af de vigtigste kompetencer for at kunne begå sig i vores samfund, mestre eget liv og for at 
fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi arbejder bredt i forhold til at styrke borgernes læsekompeten-
cer, fra de yngste til de ældste. Indsatsområderne i år har som formål at skabe flere læsere – at få flere låne-
re. Flere af tiltagene vil i 2015 rette sig mod unge og voksne ”ikke-læsere”, med læsekampagner inspireret af 
Danmark Læser. Vi skal være en vigtig faktor i at hjælpe unge mennesker i gang med en uddannelse og ikke 
mindst fastholde, dem når de er i gang, ved at styrke deres læsefærdigheder.  
 
Vi ved at læsning er sundt og en vigtig del af at skabe empati, identitet og sammenhold blandt mennesker. 
Derfor er det vigtigt at få så mange borgere som muligt til at læse. Vi skulle gerne kunne se en 5 % stigning 
af lånere blandt Albertslund borgerne i 2015. 
 
I 2015 arbejder biblioteket også med forskellige store formidlingsudstillinger hvis formål er at give en ander-
ledes litteraturoplevelse. Vi vil med flere af disse tiltag nå de mange mennesker, som hver dag besøger vo-
res biblioteker uden at låne noget med hjem. Det er samtidigt også en del af en langsigtet strategi om at pla-
cere Albertslund på det litterære landkort. At profilere Albertslund som en by hvor man kan forvente at få de 
ekstraordinære litterære og kulturelle oplevelser. 
 
Indsatsområdet understøtter temaerne ”Bo i Albertslund – den børnevenlige by” og ”Godt i gang – den en-
gagerede by”. 
  
  
Mål: Det litterære udstillingshus 
Projektet ønsker at undersøge hvordan biblioteker 
kan samarbejde om at lave store litterære formid-
lingsudstillinger, for at udnytte ressourcer bedre. 
Formålet er at udvikle bibliotekerne i retningen af at 
være litterære udstillingshuse, der via rumlige instal-
lationer, læringsforløb og arrangementer sikre at alle 
vores brugere kommer i berøring med litteraturen.  
 
Projektet er et samarbejde mellem Frederiksberg og 
Helsingør bibliotek, Statens Museum for Kunst, 
Hamletscenen og Luna Park. Projektet er afhængig 
af støtte fra Kulturstyrelsen (der er ansøgt om  
960.000 kr.) 
 
Mål: Nye formidlingsformater 
Formidlingsprojektet består i en række mindre udstil-
linger og iscenesættelser i 2015. Det er et udvik-
lingsprojekt, hvis formål er at teste forskellige udstil-
lingsgreb, -formater og -elementer, såsom lys, lyd, 
skalering og målgrupper. Disse undersøgelser ind-
går i udviklingen af bibliotekets litteraturformidling. 
 

Dokumentation: 
Projektplan og udstillingsplan foreligger. Projektet er 
to årigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation:  
Evaluering og resultater fra de forskellige undersø-
gelser. 
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Målet er at lave seks mindre udstillinger og iscene-
sættelser, der har hver sit formmæssige fokus. Pro-
jektet løber fra 1.2.2015 til 1.1.2016. 
 
Mål: Rebranding af biblioteker i udsatte boligom-
råder 
Projektet vil udfordre bibliotekets image og skabe 
platform for nye funktioner gennem performative out-
reach tiltag. De tre koncepter: Vægteren, Fortællin-
gen Kommer og Poetisk Pause bringer den klassi-
ske litteratur og det levende ord ud til borgerne - til 
deres boligområde, arbejdsplads og private hjem. 
Målgruppen for projekterne er voksne ikke-brugere 
bosat i de to boligområder og i tilstødende områder. 
Målgruppen defineres på tværs af etniske og sociale 
skel og sigter hermed efter det fælles og sammen-
hængsskabende gennem litteraturens almenmenne-
skelige potentiale. 
 
Projektet er et samarbejde mellem Bibliotek og 
Medborgercenter Hedemarken og Gadehave Biblio-
tek i Høje Taastrup. Projektet er støttet af Kultursty-
relsen med 720.000 kr. 

 
 
 
 
Dokumentation:  
Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). 

 
Mål: Læsekampagner rettet mod unge og voksne 
De erfaringer som projekterne under Kulturministeri-
ets kampagne Danmark Læser skal overføres til Al-
bertslund. Projekternes formål er at skabe flere læ-
sere. I 2015 skal vi finde ud af hvilke koncepter vi vil 
afprøve og lave flere pilottests. 
 
Mål: Pop-up bibliotek i det nye pleje- og sund-
hedscenter  
Etablering af et Pop-UP Bibliotek i Sundhedscentret. 
Vi ønsker at støtte op om de ambitioner der er om at 
gøre sundhedscentret til et sted mange albertslun-
dere har lyst til at benytte og opholde sig i. De gode 
erfaringer fra Cafeen på Albertslund Idrætsanlæg 
overføres til cafeen i det nye Sundhedscenter. 
 
  

 
Dokumentation:  
Kampagnerne beskrives i Bibliotekets årsberetning , 
og der foreligger evaluering af pilotprojekter og plan 
for læsekampagner for 2016-2017.  
 
 
 
Dokumentation: 
Pop-up biblioteket er etableret.  

Mål: Vidensakademiet  
Projektet Vidensakademiet åbner faglitteraturen for 
de 8-12 årige på nye måder ved at skabe pop-up la-
boratorier og en formidlingszone i biblioteket. Labo-
ratorierne tager udgangspunkt i børnenes hverdag, 
ved fysisk og konkret at undersøge nogle af de ting 
børnene undrer sig over. Herved bliver biblioteket et 
levende læringsrum for deltagerne, mens formid-
lingszonen åbner faglitteraturen for alle på nye må-
der. 
 
Vidensakademiet skal i 2015 overgå til en fast drift 
form. Det undersøges om en sådan kan ske i sam-
arbejde med folkeskolerne. 
 
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen med 160.000 
kr.  
    

Dokumentation:  
Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). 
Plan for den fortsatte drift foreligger. 
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Mål: Kontaktnetværk i daginstitutionerne 
For at sikre, at børnebibliotekets ressourcer er bedst 
muligt kendt af personalet i daginstitutionerne ud-
sender vi nyhedsbreve med tilbud og nye tiltag. 
 
Daginstitutionerne formidler relevante tilbud videre til 
forældrene.  
 
En gang om året afholder vi et fælles møde, f.eks. 
med temaet ”hvordan understøtter biblioteket bedst 
daginstitutionernes sprogarbejde med børnene”. 

Dokumentation:  
8 nyhedsbreve udsendt til institutionerne. 1 tema-
møde. 

  
Mål: Daginstitutionerne bruger bibliotekerne 
Institutionerne kommer med børnene, låner får vej-
ledning og leger, og mange spiser deres madpakke 
her. 
 
Institutionerne får bragt materialer ud. 

Dokumentation:  
Registrering af institutionslånerkort. 
 

 
Mål: Biblioteksintroduktioner for 3. og 9. klasse 
Klasserne får en generel introduktion til biblioteket i 
3. klasse. I 9. klasse er fokus på at søge informatio-
ner på nettet og i bibliotekets databaser. 

 
Dokumentation:  
Antal tilmeldte klasser og børn. 

 
Mål: Læsekampagner  
Børnebiblioteket har igennem mange år haft et tæt 
samarbejde med folkeskolen. Blandt andet iværk-
sætter Børnebiblioteket hvert år to læsekampagner, 
den ene er Bolsjelæsning for 3.-klasserne og den 
anden er Sommerlæsning for de 7-14-årige. På den 
måde er der et fællesskab om at støtte børns sprog-
udvikling, læselyst og læseevne.  

 
Mål: Folkeskolereformen  
I relation til den åbne skole/ folkeskolereformen ar-
bejdes der på, på flere måder, at indgå i den under-
støttende undervisning. Et katalog over bibliotekets 
tilbud til folkeskolen er under udarbejdelse, ligesom 
der til stadighed inviteres til forskellige samarbejder. 
Udstillingen ”Tillykke Halfdan Rasmussen 100 år” er 
et eksempel på, hvordan Børnebiblioteket 2014-
2015 har inviteret folkeskolerne ind i et forløb, der 
mundede ud i en udstilling af børns arbejde i billed-
kunst og dansk og musik.  
Vores medvirken i Albertslund Kulturpas vil i år foku-
sere på naturvidenskab og faglitteratur i forbindelse 
med Vidensakademiet. 
 

 
Dokumentation: 
Kampagnerne beskrives i Bibliotekets årsberetning.  
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation: 
Katalog foreligger, og indsatsen beskrives i bibliote-
kets årsberetning.  

Mål: Børnehavebiblioteker 
Opsætte fire børnehavebiblioteker i Bibliotek og 
Medborgercenter Hedemarkens nærområde. Målet 
er at give børn, hvis forældre ikke kommer på biblio-
teket, mulighed for at låne bøger med hjem. Dermed 
ønsker vi at bidrage til barnets sprogudvikling og 
kendskab til gode historier. 
 
Mål: Biblioteksintroduktioner for VUC 
For at understøtte VUC elevernes læsefærdigheder 
tilbydes de anderledes biblioteksintroduktioner. Der 
er udviklet tre forskellige typer af introduktioner, som 

Dokumentation:  
Statistik på udlån. 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation:  
Antal gennemførte introduktioner. 
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lærere kan rekvirere, og de udvikles til stadighed 
sammen med lærerne på VUC. Projektet er et sam-
arbejde mellem bibliotek og VUC, der løbende beta-
ler for de enkelte introduktioner.   
  
Mål: Bogen kommer og betjening af Albo 
For at understøtte læsning hos bevægelseshæm-
mede borgere i eget hjem og på Albo, finder vi bø-
ger og andre materialer til dem og leverer det til dem 
i eget hjem. 

Dokumentation:  
Antal ”Bogen Kommer lånere” og antal lånere på  
Albo. 

___________________________________________________________________________________ 
 
2. Dannelse og fællesskab gennem aktivt kulturforbrug  
 
En af bibliotekets fornemmeste opgaver er at styrke den enkelte borgers dannelse. Vi fokuserer på at gøre 
dette i sammenhænge, hvor borgerne får muligheder for at mødes omkring kulturoplevelser og kulturproduk-
ter. Vi tror på, at et aktivt kulturforbrug med muligheder for at mødes med andre om de oplevelser, man har 
haft ved at læse litteratur, lytte til musik, spille computerspil og se film bidrager til et aktivt medborgerskab og 
dermed øget livskvalitet. 
 
Gennem vores mange forskellige arrangementer, aktiviteter og læse- og lytteklubber er vi med til at binde 
byen sammen med noget der rækker ud over den enkelte; fællesskabet omkring fælles oplevelser. Alle bor-
gere nye som gamle skal fornemme at de lever i en by, hvor kultur og engagement er højt prioriteret.  
 
Indsatsområdet understøtter temaerne ”Bo i Albertslund” og ”Godt i gang – den engagerede by”. 
 
Mål: Læsekredse 
At udvikle konceptet med læsekredse og at afholde 
fælles møder for læsekredsenes medlemmer til al-
mindelig inspiration og socialt samvær. 

Dokumentation:  
Der foreligger statistik og evalueringer.  

  
Mål: Lytteklubber 
At justere og udvikle konceptet med lytteklubber.   

Dokumentation:  
Der foreligger statistik og evalueringer.  

 
Mål: Musikformidling 
I 2015 vil musikbiblioteket fortsat udvikle på udstil-
lingsområdet, og forsøge sig med forskellige virke-
midler der på forskellig vis kan sætte musikken i spil 
i forhold til borgerne.  

 
Dokumentation:  
Der foreligger statistik over antal udstillinger. 

 
Mål: E-sport 
At afholde E-sports-turnering i samarbejde med an-
dre Vestegnskommuner. Værtsskabet går på skift 
mellem de enkelte kommuner. Klubberne  i lokalom-
råderne inddrages i planlægning og afvikling.  

 
Dokumentation:  
Der foreligger statistik og evaluering af arrangemen-
tet.  

  
Mål: Arrangementer  
At afholde en bred vifte af arrangementer, der dels 
har en aktualitets og debatskabende karakter, dels 
har en oplevelseskarakter. Arrangementerne afhol-
des i de to biblioteker, Hovedbiblioteket og Bibliotek 
og Medborgercenter Hedemarken og i samarbejde 
med vores mange samarbejdspartnere decentralt 
rundt omkring i kommunen. 

Dokumentation:  
Der foreligger statistik, arrangementsfolder og eva-
luering af arrangementerne. 

  
Mål: Kreative værksteder 
At afholde kreative værksteder for børn og voksne 

Dokumentation:  
Der foreligger statistik for deltagelse og tilbuddene 
fremgår af bibliotekets arrangementsfolder. 
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Mål: Tal-Dansk Café  
At give borgere med behov for hjælp mulighed for at 
øve deres danske sprog sammen med frivillige etni-
ske danskere.   

Dokumentation:  
Statistik foreligger. 

  
Mål: Frivillige 
At fortsætte arbejdet med at inddrage frivillige i kul-
turelt frivilligt arbejde. Herunder lektiecaféer, it-
hjælp, arrangementer, book-talk, bogcaféer og 
værkstedsaktiviteter.  

Dokumentation:  
De mange aktiviteter med frivillige som tovholdere 
fremgår, dels af Bibliotekets arrangementskatalog, 
dels af Bibliotekets årsberetning, hvor de mange ak-
tiviteter beskrives.  

______________________________________________________________________________________ 
 
3. Digitale kompetencer 
 
Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi skal borgerne i højere grad betjene sig selv i forbindelse 
med henvendelse til myndighederne. Albertslund Kommunes kanalstrategi, som blev vedtaget i 2012, sup-
plerer den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og understreger behovet for at ruste borgerne til den nye 
virkelighed. 
 
Staten og Kommunernes Landsforening har besluttet, at det meste af borgerbetjeningen fra 2015 skal foregå 
digitalt, og har lanceret begreber som ”obligatorisk digital selvbetjening” og ”obligatorisk digital post”. Der er 
tale om meget store udfordringer for mange borgere, og behovet for smarte lettilgængelige digitale løsninger 
og understøttende vejledning og hjælp til selvhjælp er stort. Der er formelt set ikke nogen central instans, der 
løfter opgaven med at gøre borgerne digitalt kompetente. Derfor er bibliotekernes og en række frivillige or-
ganisationers indsats helt afgørende for at omstillingen lykkes på en måde, så den enkelte borger føler sig 
tryg.   
 
Indsatsen understøtter temaet ”Smart City – den nyskabende by”. 
 
Mål: Undervisning 
At tilbyde et bredt udvalg af relevante it-kurser, der 
giver borgerne lyst og konkrete færdigheder med 
hensyn til at navigere og bruge de digitale løsninger.  

Dokumentation:  
Af Bibliotekets arrangementsprogram fremgår tilbud 
og tidspunkter. 

  
Mål: IT-hjælp  
At tilbyde ad hoc-hjælp til borgere med konkrete it-
spørgsmål og -problemer. Tilbuddet udvides til flere 
dage om ugen og placeres på tidspunkter, hvor også 
erhvervsaktive har mulighed for at komme.   

Dokumentation:  
Der foreligger pr-materiale og i  Bibliotekets årsbe-
retning redegøres der særskilt for denne service.  

  
Mål: Borgerservice Digital  
At videreudvikle konceptet Borgerservice Digital. 
Gennem målrettet fokus på dialogen med borgeren 
understøttes borgernes lyst og muligheder til selv at 
benytte de digitale løsninger. Med kravet om, at alle, 
senest i 2015, skal kommunikere med det offentlige 
via digitale løsninger, ligger her en stor udfordring.  

Dokumentation:  
Indsatsen beskrives i et særligt afsnit i Bibliotekets 
årsberetning. Denne udgør opfølgning på den eva-
lueringsrapport, som blev udarbejdet februar 2014. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. IT- og webudvikling  
 
IT- og webstrategien er i de kommende år at være en del af de nationale tiltag, der sker på alle biblioteker i 
landet for at spare ressourcer og kunne tilbyde borgerne et bedre tilbud. Det betyder deltagelse i DDB, Dan-
skernes Digitale Bibliotek og et samarbejde om nyt landsækkende bibliotekssystem (KOMBIT). 
 
Indsatsen understøtter temaet Smart City. 
 
Mål: Ny hjemmeside 
Biblioteket får en ny hjemmeside som en del af 

Dokumentation:  
Ny hjemmeside er i drift. 
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samarbejdet omkring Danskernes Digitale Bibliotek. 
Hjemmeside-designet giver mulighed for formidling 
af vores materialer væsentligt bedre end vores nu-
værende hjemmeside. 
 
Vi har i 2015 særligt fokus på at få testet de formid-
lingsmuligheder der er i den nye hjemmeside.  

Nye arbejdsgange for redaktion mv. er implemente-
ret. 

  
Mål: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) 
Vi indgår i samarbejdet omkring Danskernes digitale 
bibliotek for at kunne stille en masse digitale tilbud til 
rådighed for byens borgere. 

Dokumentation:  
Der er indgået samarbejdsaftale. 
 

 
Mål: Nyt intranet   
Vi skal have implementeret et nyt intranet, som også  
kan håndtere fildeling. 
 

 
Dokumentation: 
Ny intranet er implementeret.  

Mål: Nyt bibliotekssystem (KOMBIT) 
Albertslund Bibliotek er sammen med en lang række 
andre biblioteker med i det fælles udbud omkring 
etablering af et nyt fælles nationalt bibliotekssystem. 

Dokumentation:  
Plan for implementering af nyt bibliotekssystem. 

______________________________________________________________________________________ 
 
5. Trivsel og arbejdsmiljø  
 
Store forandringer, nye opgaver og et stadigt stort pres i forhold til effektiviseringer er med til at sætte ekstra 
fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Godt arbejdsmiljø og trivsel er til direkte glæde for brugerne og graden af et 
godt arbejdsmiljø kan afspejles i den oplevelse borgerne får, når de er i kontakt med institutionens persona-
le. Vi vil gennem udviklingssamtaler, arbejdspladsvurderingsundersøgelser (APV) og arbejdsglædemåling 
konstant have fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Dels fordi vi skal kunne tiltrække nye medarbejdere, dels fordi 
vi får medarbejdere, der er parat til at yde en ekstra indsats i forhold til borgerbetjeningen.  
 
 
Mål: APV-undersøgelse 
At få fulgt op på de få områder, der stadig udestår i 
forhold APV’en  fra 2012. Næste  APV-undersøgelse 
skal udarbejdes i 2015.   

Dokumentation:  
Der foreligger dokumentation i IPL-systemet på at 
alle ”udestående” er løst.  
 

  
Mål: Sygefravær 
At mindske sygefraværet. Generelt har Biblioteket 
en lav sygefraværsprocent, men i en periode med 
store forandringer, stigende besøg og behov for nye 
kompetencer har ledelsen et særligt fokus på syge-
fraværet   

Dokumentation:  
Sygefraværsstatikken. 

  
Sundhedscertificering 
Formålet er at styrke medarbejdernes bevidsthed 
om betydningen af sund levevis gennem sundheds-
tiltag på arbejdspladsen. 

Dokumentation:  
Certificering foreligger i 2015. 
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Opfølgning på indsatsområder 2014 
 
Indsatsområder 
 
Bibliotekspolitikken og Forstad på Forkant satte kursen for arbejdet i 2013-14. Med udgangspunkt i temaerne 
fra Forstad på Forkant (”Det bedste i mennesket”, ”Mennesker i fællesskab” og ”Den levende by”) og Biblio-
tekspolitikken (Borgeren i centrum, Borgerinddragelse, Partnerskaber og Synlighed) er medborgerskab det 
centrale begreb i bibliotekets arbejde i de kommende år. Medborgerskab dækker over mange ting, som det er  
 
vigtigt at arbejde på at fremme. Borgernes kompetencer og dermed evne til at mestre eget liv, lysten og evnen 
til samt muligheden for at indgå i og bidrage til fællesskaber, øget selvbetjening og det lidt mere abstrakte be-
greb livskvalitet er alle elementer i vores forståelse af medborgerskabstanken. Vores indsatsområder udgøres 
tilsammen af fire indsatsområder, som retter sig mod borgerne og to, som retter sig indadtil mod organisatio-
nen. Dette i en forståelse af, at kun en effektiv, velfungerende organisation, med glade og kompetente medar-
bejdere der trives, kan levere den optimale service til borgerne.  
 
De seks indsatsområder løftes tilsammen af alle ansatte i afdelingen for By, Kultur & Fritid. 
 

 
1. Styrke læsning 
 
Læsning er en af de vigtigste kompetencer for at kunne begå sig i vores samfund, mestre sit eget liv og for at 
beholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder bredt i forhold til at styrke borgernes læsekompetencer, 
fra de yngste til de ældste. Indsatsområderne i år har som formål at skabe flere læsere – at få flere lånere. Vi 
ved at læsning er sundt i forhold til mange forskellige parametre, derfor er det vigtigt at få så mange borgere 
som muligt til at læse. Vi skulle gerne kunne se en 5% stigning af lånere blandt Albertslund borgerne i 2014. 
 
I 2014 arbejder biblioteket også med forskellige store formidlingsudstillinger hvis formål er at give en anderle-
des litteraturoplevelse. Mange borgere benytter os uden at låne noget med hjem. Vi vil gerne give dem en kul-
turel og litterær oplevelse blot ved at være i vores rum. 
 
Indsatsområdet understøtter temaerne Bo i Albertslund og Fællesskab 
 
Mål: En by, en bog – fællesskab gennem læsning 
Projektet er Bibliotekets bud på en læsekampagne 
under kulturministeriets landsdækkende kampagne 
Danmark Læser. Projektet tager udgangspunkt i det 
gode ved litteraturen og i en tro på at alle kan få go-
de oplevelser ved at læse. Herudover gør projektet 
læsning til en arbejdsplads- og familieaktivitet. 
Alle borgere i byen får udleveret den samme bog alt 
efter hvilken alder de har. Der er en masse under-
støttende kampagner, aktiviteter og arrangementer i 
projektperioden, der skal få borgerne til at læse den 
bog de har fået udleveret.  
 
Indsatsområdet er afhængigt af at vi bliver udvalgt til 
at være modelkommune. Vi har søgt om 500.000 kr. 
Kulturstyrelsen. 

Dokumentation:  
Evalueringsrapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opfølgning:  
Albertslund Bibliotek blev ikke udvalgt som model-
kommune. 
 

  
Mål: Rebranding af biblioteker i udsatte boligom-
råder 
Projektet vil udfordre bibliotekets image og skabe 
platform for nye funktioner gennem performative  
outreach tiltag. De tre koncepter: Vægteren, Fortæl-
lingen Kommer og Poetisk Pause bringer den klas-
siske litteratur og det levende ord ud til borgerne - til 
deres boligområde, arbejdsplads og private hjem. 

Dokumentation:  
Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). 
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Målgruppen for projekterne er voksne ikke-brugere 
bosat i de to boligområder og i tilstødende områder. 
Målgruppen defineres på tværs af etniske og sociale 
skel og sigter hermed efter det fælles og sammen-
hængsskabende gennem litteraturens almenmenne-
skelige potentiale. 
 
Projektet er et samarbejde mellem Bibliotek og 
Medborgercenter Hedemarken og Gadehave Biblio-
tek i Høje Taastrup. Projektet er støttet af Kultursty-
relsen med 720 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opfølgning: 
Projektet er i gang i samarbejde med Høje Taastrup, 
og evalueringsrapport vil foreligge i 2015. 

  
Mål: Vidensakademiet  
Projektet Vidensakademiet åbner faglitteraturen for 
de 8-12 årige på nye måder ved at skabe pop-up la-
boratorier og en formidlingszone i biblioteket. Labo-
ratorierne tager udgangspunkt i børnenes hverdag, 
ved fysisk og konkret at undersøge nogle af de ting 
børnene undrer sig over. Herved bliver biblioteket et 
levende læringsrum for deltagerne, mens formid-
lingszonen åbner faglitteraturen for alle på nye må-
der. 
 
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen med 160.000 
kr.  

Dokumentation:  
Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opfølgning: 
Projektet er i gang og evalueres i 2015. 

  
Mål: Guldlok – Udstilling  
En stor og rumlig legeudstilling tilrettelagt særligt for 
daginstitutioner og private børn fra 2-6 år. Udstillin-
gen åbner litteraturen og sætter fokus på sproget 
gennem eventyret ’Guldlok og de tre bjørne’, og 
lægger op til, at børnene kan gå på opdagelse i 
modsætninger og forholdsord fra eventyret. F.eks. 
kan man prøve store bjørns og lille bjørns senge, le-
de efter ting oppe og nede, foran og bagved, og del-
tage i forholdsords-quizz og bjørnetælling. 

Dokumentation:  
Statistik over besøg fra daginstitutioner og private og 
evalueringsrapport. 

  
Mål: Ny indretning af sproghjørnet på Bibliotek 
og Medborgercenter Hedemarken 
Formålet med nyindretningen er at få skabt et læ-
rende miljø, hvori vi kan formidle materialerne sam-
men med daginstitutionerne og sprogpædagogerne.  
 
Fokus er på bogstav- og tal-indlæring. 

Dokumentation:  
Nyindretningen er gennemført.  
 
 
Opfølgning: 
Nyindretningen er gennemført i efteråret 2014. 

  
Mål: Digt-udstilling 
Udstillingen tager udgangspunkt i de to samtidsdig-
tere Asta Olivia Nordenhof og Yahya Hassan. Udstil-
lingen skal vise sammenhænge mellem de to digte-
res værk ud fra forskellige tematikker. Disse formid-
les rumligt, så man ved at være på biblioteket får en 
litterær oplevelse.  
 
Projektet er en del af en overordnet strategi om at  
udvikle biblioteket til at være kultur- og litteraturhus 
på en ny måde.  

Dokumentation:  
Udstillingskatalog er udgivet og evaluering forelig-
ger. 
 
 
 
 
Opfølgning: 
Udstillingen blev afholdt fra 18. oktober til 28. no-
vember med forfattermøde den 15. november. Kata-
log er udgivet.  
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Mål: Kontaktnetværk i daginstitutionerne 
For at sikre, at børnebibliotekets ressourcer er bedst 
muligt kendt af personalet i daginstitutionerne ud-
sender vi nyhedsbreve med tilbud og nye tiltag. 
 
Daginstitutionerne formidler relevante tilbud videre til 
forældrene.  
 
En gang om året afholder vi et fælles møde, f.eks. 
med temaet ”hvordan understøtter biblioteket bedst 
daginstitutionernes sprogarbejde med børnene”. 

Dokumentation:  
8 nyhedsbreve udsendt til institutionerne. 1 tema-
møde. 
 
 
 
 
 
Opfølgning:  
Nyhedsbreve er udsentog fælles møde afholdt. 
 

  
Mål: Daginstitutionerne bruger bibliotekerne 
Institutionerne kommer med børnene og låner og le-
ger, og mange spiser deres madpakke her. 
 
Institutionerne får bragt materialer ud.  

Dokumentation:  
Registrering af institutionslånerkort. 
 
Opfølgning: 
Institutionerne får bragt materialer ud en gang om 
ugen. 

  
Mål: Biblioteksintroduktioner for 3. og 9. klasse 
Klasserne får en generel introduktion til biblioteket i 
3. klasse. I 9. klasse er fokus på at søge informatio-
ner på nettet og i bibliotekets databaser. 

Dokumentation:  
Antal tilmeldte klasser og børn. 
 
Opfølgning: 
Alle folkeskoleklasser blev tilmeldt. 14 klasser og 
308 børn. Introduktionerne er ikke gennemført for 9. 
klasserne. 

  
Mål: Børnehavebiblioteker 
Opsætte fire børnehavebiblioteker i Bibliotek og 
Medborgercenter Hedemarkens nærområde. Målet 
er at give børn, hvis forældre ikke kommer på biblio-
teket, mulighed for at låne bøger med hjem. Dermed 
ønsker vi at bidrage til barnets sprogudvikling og 
kendskab til gode historier. 
 
Mål: Biblioteksintroduktioner for VUC 
For at understøtte VUC elevernes læsefærdigheder 
tilbydes de anderledes biblioteksintroduktioner. Der 
er udviklet tre forskellige typer af introduktioner, som 
lærere kan rekvirere, og de udvikles til stadighed 
sammen med lærerne på VUC. Projektet er et sam-
arbejde mellem bibliotek og VUC, der løbende beta-
ler for de enkelte introduktioner.   

Dokumentation:  
Statistik på udlån. 
 
 
Opfølgning:  
Der er etableret 4 børnehavebiblioteker i området.  
 
 
 
Dokumentation:  
Antal gennemførte introduktioner. 
 
Opfølgning: 
Der er gennem foråret og efteråret gennemført en 
række introduktioner, og biblioteket har med særligt 
informationsmateriale synliggjort tilbuddet på VUC. 

  
Mål: Bogen kommer og betjening af Albo 
For at understøtte læsning hos bevægelseshæm-
mede borgere i eget hjem og på Albo, finder vi bø-
ger og andre materialer til dem og leverer det til dem 
i eget hjem. 

Dokumentation:  
Antal ”Bogen Kommer lånere” og antal lånere på  
Albo. 
 
Opfølgning: 
Gennemføres som et ”standardtilbud”. 

  
Mål: Udarbejdelse af strategi for udvikling af bib-
lioteket som kultur- og litteraturhus 
Bibliotekerne har altid været den vigtigste litteratur  
formidler i det litterære kredsløb, primært gennem 
ansigt-til-ansigt formidling, forfatterforedrag, læse 
kredse og ved at stille litteraturen til rådighed for  
 
 

Dokumentation:  
Strategi foreligger. 
 
 
Opfølgning: 
Arbejdet med udarbejdelse af et strategioplæg   
er udskudt til 2015. 
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udlån. Der er to bibliotekstendenser, som giver an-
ledning til, at udvide den måde bibliotekerne formid-
ler litteratur og andre materialer på, eksempelvis gør  
det samme sig gældende for musikken: 
 
1. Bibliotekerne er det mest benyttede kulturtilbud i 
landet med 36 mio. besøgende om året. Udlånene 
falder, men besøgstallene stiger, grundet mange 
forskellige forhold (arrangementer, undervisning, 
værested, nye aktiviteter, borgerservice, medbor-
gercentre). Diverse undersøgelser viser, at mellem 
30-50% af bibliotekernes besøgende ikke låner no-
get. Hvordan giver man dem en litterær og kulturel 
oplevelse bare ved at være i biblioteksrummet? 
 
2. Bibliotekernes rolle som dem der giver adgang til 
litteraturen og musikken er under forandring, grundet 
musik- og bogmarkedets udvikling (supermarkeder, 
billigere bøger, streaming af musik, e-bøger osv.) 
 
Der er behov for at udvikle den betydning som bib-
liotekerne har for litteratur- og kulturformidlingen. De 
største udfordringer er hvordan vi udvikler koncepter 
som gør at borgerne stadig kommer og efterspørger 
ansigt-til-ansigt formidling og hvordan vi giver alle 
dem som kommer her uden at låne noget en litterær, 
musikalsk og kulturel oplevelse. Dette giver anled-
ning til at tænke formidlingen rumligt i stedet for 
tekstlig eller mundtligt. Tekstligt arbejder vi via blogs, 
Twitter og hjemmesider. Mundligt gennem foredrag, 
litteraturguider, lytteklubber, læsekredse og formid-
ling ansigt-til-ansigt. 
 
Vi begynder allerede at gøre visse nye tiltag på mu-
sik- og litteraturområdet i 2014, men vi har brug for 
at udvikle en strategi for hvordan vi griber udviklin-
gen an. 

 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Dannelse og fællesskab gennem aktivt kulturforbrug  
 
En af bibliotekets fornemmeste opgaver er at styrke den enkelte borgers dannelse. Vi fokuserer på at gøre 
dette i sammenhænge, hvor borgerne får muligheder for at mødes omkring kulturoplevelser og kulturproduk-
ter. Vi tror på, at et aktivt kulturforbrug med muligheder for at mødes med andre om de oplevelser man har 
haft ved at læse, lytte, spille og se film bidrager til et aktivt medborgerskab og dermed øget livskvalitet. 
 
Indsatsområdet understøtter temaerne ”Bo i Albertslund” og ”Fællesskab, Gang i ungdommen” 
 
 
Mål: Læsekredse 
At udvikle konceptet med læsekredse og at afholde 
fælles møder for læsekredsenes medlemmer til al-
mindelig inspiration og socialt samvær. 

Dokumentation:  
Der foreligger statistik og evalueringer. 
 
Opfølgning: 
22 læsekredse er i gang.  

  
Mål: Lytteklubber 
At udvikle konceptet med lytteklubber.   

Dokumentation:  
Der foreligger statistik og evalueringer. 
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Opfølgning: 
Der er etableret såvel klassisk som rock-lytteklubber 
i samarbejde med DR, og der planlægges en jazz-
lytteklub. 

 
Mål: Musikformidling 
I 2014 vil musikbiblioteket arbejde mere med udstil-
linger, som på nye, mere konkrete, synlige og ”hør-
bare” måder sætter musikken i spil i forhold til bor-
gerne. Det sker gennem udstillinger, som udforsker 
en musikalsk genre, en kunstner, en gruppe, et 
værk, en komponist, et instrument, en periode eller 
et tema. Og med en kombination af billeder, artefak-
ter, tekst og lyd foldes musikken ud, forklares, for-
midles og gøres til gængelig. 

 
Dokumentation:  
Der foreligger statistik over antal udstillinger. 
 
 
Opfølgning: 
Der har været afviklet to udstillinger; én med fokus 
på et alternativt pladeselskab og én med fokus på 
en dansk sanger.  
Der været afholdt to artist talks med jazzmusikere 
forud for deres koncerter på Forbrændingen. 

 
Mål: E-sport 
At afholde E-sports-turnering i samarbejde med an-
dre Vestegnskommuner. Værtsskabet går på skift 
mellem de enkelte kommuner. Klubberne i lokalom-
råderne inddrages i planlægning og afvikling.  

 
Dokumentation:  
Der foreligger statistik og evaluering af arrangemen-
tet.  
 
Opfølgning: 
Gennemført i samarbejde med Vestegnen kommu-
ner. 

  
Mål: Arrangementer  
At afholde en bred vifte af arrangementer, der dels 
har en aktualitets og debatskabende karakter, dels 
har en oplevelseskarakter. Arrangementerne afhol-
des i de to biblioteker, Hovedbiblioteket og Bibliotek 
og Medborgercenter Hedemarken og i samarbejde 
med vores mange samarbejdspartnere decentralt 
rundt omkring i kommunen. 

Dokumentation:  
Der foreligger statistik, arrangementsfolder og eva-
luering af arrangementerne. 
 
Opfølgning: 
Er gennemført på niveau med tidligere. Af de to ar-
rangementsfoldere fremgår bredde, temaer og sam-
arbejdspartnere. 

  
Mål: Kreative værksteder 
At afholde kreative værksteder for børn og voksne 

Dokumentation:  
Der foreligger statistik for deltagelse og tilbuddene 
fremgår af bibliotekets arrangementsfolder. 
 
Opfølgning: 
Der afholdes kreative værksteder på såvel Hoved-
biblioteket som i Bibliotek og Medborgercenter He-
demarken. 

  
Mål: Event-fabrikken  
At give Albertslunds unge en mulighed for at lave ar-
rangementer for andre unge. Eventen er et forsøg, 
skal være åben for alle og have en kulturel karakter.  

Dokumentation:  
Statistik. Minimum to events har været afholdt. Eva-
luering foreligger. 
 
Opfølgning: 
Ikke gennemført. 

  
Mål: Lokale foreninger  
At give lokale foreninger mulighed for at afholde ar-
rangementer eller aktiviteter i Bibliotekets multirum. 
Aktiviteterne skal have en ”inddragende” karakter.  

Dokumentation:  
Statistik og evaluering foreligger.  
Opfølgning: 
Kun gennemført i begrænset omfang. 

.   
Mål: Tal-Dansk Café  
At give borgere med behov for hjælp mulighed for at 
øve deres danske sprog sammen med frivillige  
etniske danskere.   

Dokumentation:  
Statistik foreligger. 
 
Opfølgning: 
Gennemført 
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Mål: Frivillige 
At fortsætte arbejdet med at inddrage frivillige i kul-
turelt frivilligt arbejde. Herunder lektiecaféer, it-
hjælp, arrangementer, book-talk, bogcaféer og 
værkstedsaktiviteter.  

Dokumentation:  
De mange aktiviteter med frivillige som tovholdere 
fremgår, dels af Bibliotekets arrangementskatalog, 
dels af Bibliotekets årsberetning, hvor de mange ak-
tiviteter beskrives.  
 
Opfølgning: 
Frivillige inddrages i flere og flere af bibliotekets ak-
tiviteter, og ved året udgang er der ca. 60 frivillige 
knyttet til forskellige former for aktiviteter 

  
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Forebyggende sundhed 
 
Sundhed er et centralt element i velfærden og livskvaliteten for borgerne. Der arbejdes med det brede sund-
hedsbegreb, som handler om at sikre rammerne for borgernes livskvalitet. Ved at være et attraktivt tilbud som 
borgerne tager del i og besøger, fremmer vi sundheden generelt. Den sociale sundhed handler om at indgå i 
meningsfulde fællesskaber og er også en del af de andre indsatsområder. Den mentale sundhed er en naturlig 
del af vores virke og den fysiske sundhed understøttes ved at stille materialer til rådighed og gennem arran-
gementer. 
 
Indsatsområdet understøtter temaet Sund hele livet. 
 
Mål:  Sundhedsrygsække 
Formålet er at styrke borgernes bevidsthed om 
sundhed gennem særlige formidlingstiltag. 

Dokumentation:  
Et antal rygsække er i cirkulation til udlån, heraf 4 
rygsække til børn. 
 
Opfølgning: 
Rygsækkene er i cirkulation. 
 

  
Mål:  Arrangementer med fokus på sundhed 
Formålet er at styrke borgernes viden om sundhed 
gennem særlige arrangementer. 

Dokumentation:  
Arrangementerne har været afholdt og der er udar-
bejdet evaluering for hvert enkelt arrangement. 
 
Opfølgning: 
Der har været 7 arrangementer om sundhed. 
 

  
Mål: Etablering af krydderurteprojekt  
Etablering af et grønt miljø uden for Bibliotek og 
Medborgercenter Hedemarken, hvor vi kan inddrage 
børn og unge i dyrkning og forarbejdning af krydder-
urter, bær mm. .  
 
 
Mål: Sundhedscertificering 
Formålet er at styrke medarbejdernes bevidsthed  
om betydningen af sund levevis gennem sundheds-
tiltag på arbejdspladsen. 

Dokumentation:  
Statistik på antal deltagere i workshops. 
 
Opfølgning: 
Byhaveprojekt gennemført i Hedemarken i samar-
bejder med AKB. 
 
Dokumentation:  
Certificering foreligger. 
 
Opfølgning: 
Arbejdet med at blive sundhedscertificeret er i gang,  
og biblioteket har udnævnt to sundhedsambassadø-
rer. Certificering forventes i 2015 
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4. Digitale kompetencer 
 
Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi skal borgerne i højere grad betjene sig selv i forbindelse 
med henvendelse til myndighederne. Albertslund Kommunes kanalstrategi, som blev vedtaget i 2012, supple-
rer den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og understreger behovet for at ruste borgerne til den nye virke-
lighed. 
 
Staten og Kommunernes Landsforening har besluttet, at det meste af borgerbetjeningen fra 2015 skal foregå 
digitalt, og har lanceret begreber som ”obligatorisk digital selvbetjening” og ”obligatorisk digital post”. Der er ta-
le om meget store udfordringer for mange borgere, og behovet for smarte lettilgængelige digitale løsninger og 
understøttende vejledning og hjælp til selvhjælp er stort. Der er formelt set ikke nogen central instans, der løf-
ter opgaven med at gøre borgerne digitalt kompetente. Derfor er bibliotekernes og en række frivillige organisa-
tioners indsats helt afgørende for at omstillingen lykkes på en måde, så den enkelte borger føler sig tryg.   
 
Indsatsen understøtter temaet ”Digitale kompetencer”. 
 
Mål: Undervisning 
At tilbyde et bredt udvalg af relevante it-kurser, der 
giver borgerne lyst og konkrete færdigheder med 
hensyn til at navigere og bruge de digitale løsninger.  

Dokumentation:  
Af Bibliotekets arrangementsprogram fremgår tilbud 
og tidspunkter. 
 
Opfølgning: 
Undervisning er gennemført i henhold til program-
met. 

  
Mål: IT-hjælp  
At tilbyde ad hoc-hjælp til borgere med konkrete it-
spørgsmål og -problemer. Tilbuddet udvides til flere 
dage om ugen og placeres på tidspunkter, hvor også 
erhvervsaktive har mulighed for at komme.   

Dokumentation:  
Der foreligger pr-materiale og i  Bibliotekets årsbe-
retning redegøres der særskilt for denne service.  
 
Opfølgning: 
IT-hjælpen drives af frivillige, og fra oktober 2014 er 
den udvidet med et aftentilbud. Som forsøg er der 
tilbud om tre dage med åben IT-hjælp. 

  
Mål: Borgerservice Digital  
At videreudvikle konceptet Borgerservice Digital. 
Gennem målrettet fokus på dialogen med borgeren 
understøttes borgernes lyst og muligheder til selv at 
benytte de digitale løsninger. Med kravet om, at alle, 
senest i 2015, skal kommunikere med det offentlige 
via digitale løsninger, ligger her en stor udfordring.  

Dokumentation:  
Indsatsen beskrives i et særligt afsnit i Bibliotekets 
årsberetning. Denne udgør opfølgning på den eva-
lueringsrapport, som blev udarbejdet februar 2014. 
 
Opfølgning: 
Omfanget af hjælp til selvhjælp og medbetjening ud-
vides til stadighed som følge af nye bølgeplaner og 
kravet og digital post. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
5. IT- og webudvikling  
 
IT- og webstrategien er i de kommende år at være en del af de nationale tiltag, der sker på alle biblioteker i 
landet for at spare ressourcer og kunne tilbyde borgerne et bedre tilbud. Det betyder deltagelse i DDB, Dan-
skernes Digitale Bibliotek og et samarbejde om nyt landsækkende bibliotekssystem (KOMBIT). 
 
Indsatsen understøttet temaet Smart City. 
 
Mål: Ny hjemmeside 
Biblioteket får en ny hjemmeside som en del af  
 
Samarbejdet omkring Danskernes Digitale Bibliotek. 
Hjemmeside-designet giver mulighed for formidling 
af vores materialer væsentligt bedre end vores nu-
værende hjemmeside. 

Dokumentation:  
Ny hjemmeside er i drift. 
 
Opfølgning: 
Ny hjemmeside forventes i drift januar 2015. 
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Mål: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) 
Vi indgår i samarbejdet omkring Danskernes digitale 
bibliotek for at kunne stille en masse digitale tilbud til 
rådighed for byens borgere. 

Dokumentation:  
Der er indgået samarbejdsaftale. 
 
Opfølgning: 
Aftale er indgået. 
 

  
Mål: Nyt bibliotekssystem (KOMBIT) 
Albertslund Bibliotek er sammen med en lang række 
andre biblioteker med i det fælles udbud omkring 
etablering af et nyt fælles nationalt bibliotekssystem. 

Dokumentation:  
Plan for implementering af nyt bibliotekssystem. 
 
Opfølgning: 
Nyt bibliotekssystem forventes implementeret 3. 
kvartal 2015 i henhold til KOMBITs udmelding. 

______________________________________________________________________________________ 
 
6. Trivsel og arbejdsmiljø  
 
Store forandringer, nye opgaver og et stadigt stort pres i forhold til effektiviseringer er med til at sætte ekstra 
fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Godt arbejdsmiljø og trivsel er til direkte glæde for brugerne og graden af et 
godt arbejdsmiljø kan afspejles i den oplevelse borgerne får, når de er i kontakt med institutionens personale. 
Vi vil gennem udviklingssamtaler, arbejdspladsvurderingsundersøgelser (APV) og arbejdsglædemåling kon-
stant have fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Dels fordi vi skal kunne tiltrække nye medarbejdere, dels fordi vi 
får medarbejdere, der er parat til at yde en ekstra indsats i forhold til borgerbetjeningen.  
 
 
Mål: APV-undersøgelse 
At få fulgt op på de få områder, der stadig udestår i 
forhold APV’en  fra 2012. Næste  APV-undersøgelse 
skal udarbejdes i 2015.   

Dokumentation:  
Der foreligger dokumentation i IPL-systemet på at 
alle ”udestående” er løst.  
 
Opfølgning: 
I 2014 har Arbejdstilsynet været på uanmeldt / plan-
lagt besøg. Resultatet var en grøn smiley og IPL-
systemet er opdateret. 
 

Mål: Sygefravær 
At mindske sygefraværet. Generelt har Biblioteket 
en lav sygefraværsprocent, men i en periode med 
store forandringer, stigende besøg og behov for nye 
kompetencer har ledelsen et særligt fokus på syge-
fraværet   

Dokumentation:  
Sygefraværsstatikken. 
 
Opfølgning: 
Generelt har fraværsprocenten gennem årene ligget 
lavt på omkring 4 %. På grund af langvarige alvorli-
ge sygdomsforløb i 2014 forventes procenten at lig-
ge på 4,8 i 2014. 

 
 
Mål: Arbejdsglæde-NU-måling 
At forbedre resultatet af arbejdsglædemålingen fra  
november 2013. 

. 
 
Dokumentation: Ny måling gennemføres i uge 19 
2014. 
 
Opfølgning: 
Målingen blev gennemført i uge 19. På enkelte  
områder, som ”ros” og ”anerkendelse” var der min-
dre forbedringer, men ellers var resultatet i store 
træk som i november 2013. Ny måling gennemføres 
i 2015. 
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