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”Nysgerrigt liv”  

”Grønt liv!”  

”Sundt liv” 

”Arbejdsliv” 

”Fælles liv” 

Fra ”Vision & Strategi 2016 – 2025”  for    

Albertslund Kommune 

 

”Visionen skal foldes ud” 

”Albertslund skal være en attraktiv 
bosætningskommune” 

”Flere borgere skal leve godt og 
længe” 

”Vores børn skal rustes til       
fremtiden” 

Fra ”Virksomhedsplan 2016 – 2017”  for By, 

Kultur & Fritid 

 

 
 

 
 

”Litteraturhus” 

”Oplevelse” 

”Digital dannelse” 

”Tidlig dannelse” 

”Fællesskab” 

”Trivsel og arbejdsmiljø” 

Fra ”Virksomhedsplan 2016 – 2017” for Al-

bertslund Bibliotek  
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  Indledning 
 

  

Hvem er vi? 
 

 

Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Al-

bertslund Centrum og Bibliotek og Medborgercenter 

Hedemarken.  

 

Budget 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og ef-

terfølgende overslagsår blev det besluttet at spare i 

alt 3,5 mio. kr. på biblioteket. Besparelsen blev for-

delt med 1,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017. 
 

På baggrund af denne vedtagelse er bibliotekets 

nettobudget i 2016 21.400 kr., svarende til 771 kr. 

pr. indbygger. Hertil kommer ejendomsudgifter og 

vedligeholdelse.  

Indtægterne udgør 636.000 kr.  
 
I 2017 skal Biblioteket reducere med yderligere 2 
mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. på personale og 
400.000 kr. på øvrige konti. 

 

Materialekonti 

Den samlede materialekonto i 2016 er på 2,128 mio. 

kr. I 2017 forventes en yderligere reduktion på 

100.000 kr.  

 

Administration, IT og licenser 

Den samlede administrationskonto, inkl. telefoni, in-

ternet, kørsel mv. 1,918 mio. kr. Heraf udgør IT og 

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

tekssystem. 

 

I 2017 vil kontoen blive beskåret med et endnu ikke 

specificeret beløb.   

 

Udlån og besøgstal 2015  

Udlån: 440.293 enheder 

Besøg: 275.703 personer 

 

Arrangementer og udstillinger 

Udgifterne til arrangementer udgør 366.000 kr., 

hvoraf 168.000 kr. går til decentral arrangements-

virksomhed.  

 

Personale 

Den samlede nettolønsum i 2016 er på 16,835 mio. 

kr. I 2017 planlægges lønsummen nedsat med yder-

ligere 1,6 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. 

 

Som følge af besparelserne udarbejdes i foråret 

2016 oplæg til justerede åbningstider, inkl. forskelli-

ge modeller for tilgængelighed.   

 
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 

 
Revision af Virksomhedsplan 2016 – 2017 
I en periode med store besparelser er der behov for 
at justere Virksomhedsplanens mål og indsatser. 2 
år er et langt perspektiv i forhold til indsatser, som 
allerede nu, ved udgangen af 2015, skal identifice-
res.  
 
Der er derfor behov for, i slutningen af 2016, at fore-
tage en justering af den foreliggende virksomheds-
plan. En justering som vil blive forelagt for Kultur-, 
Bevægelses- & Sundhedsudvalget. 
 
Oplæg vedr. tilpasset serviceniveau og tilgængelig-
hed vil blive udarbejdet i foråret 2016. 
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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. 
 
I foråret 2016 vil Bibliotekspolitikken blive revideret 
med henblik på at dække perioden 2016 – 2020. 
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Organisation  
 
 
Direktørområde: By, Miljø & Beskæftigelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                
 
 
 
Ovenstående organisationsdiagram afspejler organisationen ved udgangen af 2015. Som følge af de mar-
kante budgetreduktioner vil et organisationsudviklingsprojekt blive igangsat i første kvartal 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un   Borgerservice Digital  
  

Un   Miljø    

Un   Hjemmeside    

Un   Udstillinger og multirum  
  

Un   Arrangementer, inkl. decentrale 
   

Un   Undervisning    

Udviklingschef 

Stadsbibliotekar 

 Team Voksen  

 Team Børn og unge 

 Team Musik 

 Team IT og Udvik-

ling 

 Team Ekspedition 
 

 Team Bibliotek og 

Medborgercenter 

Hedemarken  

 Sekretariat  

 Betjentfunktion 

 Administrativt fæl-

lesskab (Musiksko-

le, Billedskole og 

Vikingelandsby) 

Tværgående ind-
satser  

Publikumsom-
råder  

Byudvikling, 
administration, 
logistik  

Ledelsen  

By, Kultur & Fritid 
Afdelingschef  
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Indsatsområder 2016 - 2017 
 
Litteraturhus  
Vi ser biblioteket som litteraturhus. Litteraturhuset er bibliotekets brand og skarpe profil og indsatsområdet er 
bibliotekets centrale DNA og går igen i de fire øvrige publikumsrettede indsatsområder: Oplevelse, digital 
dannelse, tidlig dannelse og fællesskab. 
 
I udviklingen af bibliotekets samlede profil er helhed i det samlede bibliotek helt centralt. Vi er et bibliotek be-
stående af to huse. Med to profiler udgør de to huse til sammen biblioteket som littteraturhus. 
 
Virksomhedsplan 2016 - 2017 for Albertslund Bibliotek er dels en opfølgning på virksomhedsplan 2015, dels 
en beskrivelse af mål og indsatsområder for 2016 - 2017.  
 
Planen tager udgangspunkt i de udmeldte indsatsområder fra afdelingen for By, Kultur & Fritid og Alberts-
lund Kommunes Vision & Strategi 2016 - 2025. Virksomhedsplanen vinkler beskrivelsen af indsatsområder  
på en måde, så der tages afsæt i Bibliotekets særlige projektorienterede kampagner og udviklingstiltag. Dis-
se tager udgangspunkt i Bibliotekspolitikken 2012 - 2015, Kulturstyrelsens udviklingsområder og Albertslund 
Kommunes Vision & Strategi for 2016 - 2025. 
 

 
Overordnede mål for biblioteket som litteraturhus 
Vi bryder med bibliotekernes traditionelle formidling med fokus på bogforsider. Vi udfordrer bibliotekets logik-
ker. Vi ændrer på sigt folks opfattelse af biblioteket som sted. 
 
Mål: Publikumsudvikling 

 
Dokumentation: 

Vi vil gerne lære Albertslunderen endnu bedre at 
kende. Så vi kan forventningsafstemme bibliotekets 
tilbud i lige dele behovsopfyldelse for læring og op-
levelse samt inspiration. 

Segmenteringsanalyse gennemføres på baggrund af 
de kontakter biblioteket naturligt har i forbindelse 
med det daaglige arbejde med projekter og publi-
kumsbetjening. 

  
Mål: Værtskab Dokumentation: 
Værtskabet udvikles yderligere med særligt fokus på 
relationsfremmende aktiviteter. Alle skal føle sig vel-
komne og imødekommet. Det skal være tydeligt for 
at alle brugere hvem fra personalet, der er tilgænge-
lige lige nu og hvad de har på hjertet. Brugeren vil 
opleve at biblioteket taler til én via flere platforme. 

 

  
Mål: Driftudvikling Dokumentation: 
Særligt fokus på udviklingsmål for det vi gør hver 
dag i det daglige møde med borgeren 

Konkrete udviklingsmål for alle områder i publi-
kumsbetjeningen beskrevet i handleplaner på bag-
grund af VP 2016 2017 samt en tilpasset version af 
dette papir efteråret 2016. 

  
Mål: Borgerservice next step Dokumentation: 
At løfte borgerservice ind i biblioteket som litteratur-
hus. Vi arbejder med begrebet samt forventingsaf-
stemmer indhold med brugerne.  

Ny definition af begrebet borgerservice forligger og 
er skrevet ind i biblioteksstrategien. 

  
Mål: Partnerskaber Dokumentation:  
Vi udvikler med afsæt i gode relationer og vi ved at 
vi ikke kan nå vores mål alene. Nye frugtbare part-
nerskaber opdyrkes. 

Kortlægning af partnerskaber samt idékatalog til 
nye. 

  
Mål: Frivillighedspolitik Dokumentation: 
Bibliotekets frivillighedspolitik fastholdes og samtlige 
frivillighedsaktiviteter evalueres i henhold til denne. 

Rapport 

  
Mål: Markedsføringsstrategi Dokumentation:  
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Med mange nye tiltag er kommunikationsbehovet 
øget og der er derfor brug for en markedsførings-
strategi, for at sikre retning og koordinering af bud-
skab, målgruppe og kanaler sikres 

Markedsføringsstrategi foreligger. 

  
Mål: Biblioteksstrategi Dokumentation:  
For at nå visionen om biblioteket som litteraturhus 
skal vi sammensætte organisationen på en ny må-
de. 

Strategi foreligger 

  
Mål: Organisationsudvikling Dokumentation:  
For at nå visionen om biblioteket som litteraturhus 
skal vi lægge en strategi som kortlægger vejen der-
til.  

Ny organisation tegnet og i gangsat. 

  
Mål: Bibliotekspolitik Dokumentation:  
Som led i den fælles fortælling sikre en samlet 
stemme med det politiske styre i en bibliotekspolitik. 
Politikken vil gengive de centrale fyrtårne for biblio-
tekets udvikling og drift samt bibliotekets værdi-
grundlag. 

Politik godkendt af kommunalbestyrelsen efteråret 
2016 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Publikumsrettet indsatsområde 1: Oplevelse 
 
Indledning 
Vi fremmer et levende kulturliv og holder kulturmotoren i gang sammen med vores brugere. 
På biblioteket råber vi højt. Man skal falde over litteraturen, fortællingen, udstillingen og musikken. Der sker 
en udveksling mellem brugeren og mediet. Brugeren såvel som bibliotekets personale giver noget af dem 
selv i relation mellem hinanden og i det møde løser biblioteket sin opgave sammen med borgeren.  
 
Understøtter indsatsen: ”Levende kulturliv” samt afdeling for By, kultur og fritid: ”Løftestang for fællesskabet” 
samt bibliotekets vision om ”oplevelsesarenaen”. 
 
 
Mål: Reach out aktiviteter Dokumentation: 
Biblioteket bruger 80% af sine ressourcer daglig be-
tjening i biblioteksrummet. Reach out aktiviteter for 
at gøre dette primære tilbud reelt tilgængeligt for 
endnu flere videreføres og målrettes efter størst mu-
lig effekt. Herunder postkort med invitation, som-
merbogen, 2 årsbogen, aktiviteter i blokland, lysvan-
dringer, biblioteket som samlende institution. 

10 konkrete nye reach out aktiviteter gennemført. 

  
Mål: Litterære udstillingshus Dokumentation: 
3 udstillinger gennemføres: Utopia, Ulysses, Hamlet. 
Udstillingerne skaber møder og relationer, ikke berø-
ringsangst. Brugeren er medproducent i udstillingen, 
færdiggør udstillingen. Projektet gennemføres i 
samarbejde med Frederiksberg, Helsingør bibliote-
ker. Støttet af Kulturstyrelsen. 

Projektevalueringsrapport 

  
Mål: Litterære lydspor i byen Dokumentation:  
Det litterære udstillingsformat udvides til byrummet, 
hvor brugeren på specifikke steder i byen møder lit-
teraturen i form af lyd surrunderet af yderligere lyd-
optagelse af byens lyd. I samarbejde med lyddesig-
ner CosmoTone at. Bobby Hess samt Lyngby Biblio-
tek. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen. 

Litterær lyd formidling knyttet til 10 konkrete steder i 
byen. 
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Mål: Advisory board. Digital litteratur Dokumentation:  
Biblioteket indgår i et nationalt board, som skal iden-
tificere løsninger for registrering samt videreformid-
ling af digitale udgivelser i landet.   
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen 

Projektevalueringsrapport 

  
Mål: Poetisk pause i arbejdslivet Dokumentation:  
Litteraturen formidles direkte i et personligt møde 
med litteraturformidler fra biblioteket i formatet per-
formativ storytelling i COOPs regnskabsafdeling. 
Projektet er støttet af kulturstyrelsen – afventer svar 
på ansøgning. 

Projektevalueringsrapport 

  
Mål: Biblioteksdidaktik  Dokumentation:  
At udvikle ny biblioteksdidaktik. Som en naturlig del 
af gennemføre litterære udstillinger følger personlig 
kuratering som en del af en ny biblioteksdidaktik. 
Gennemføres sammen med Silkeborg bibliotek, 
Gyldendal udannelse samt Albertslund Gymnasium 
CPH West. Projektet er støttet af kulturstyrelsen – 
afventer svar 

Projektevalueringsrapport. 
Minimum 3 medarbejdere trænet i kuratering.  

  
Mål: Seks nye formidlingstiltag udvikles  Dokumentation:  
Det korte performative format i biblioteksrummet 
med start i musik. 
Indholdsformidling med markedsføring for øje. 
Litterære udstillinger i tråd med ambitionerne fra det 
litterære udstillingshus i skaleret version. 
Plus 3 yderligere som findes i iterativ proces med 
start i de tre ovenstående. 

Seks formidlingstiltag udviklet, testet og beskrevet. 

  
Mål: Udstillingsformatet udvikles Dokumentation:  
Litterære udstillinger skærper brugernes sanser og 
stimulere brugere litterært uden at skulle læse en 
bog. Bibliotekets litterære udstillingsformat defineres 
og beskrives til videre brug og yderligere værdifor-
øgelse.  

Konceptbeskrivelse med dokumenterede eksempler 
på dos og evt. donn´ts. 

  
Mål: Musik i litteraturhuset Dokumentation:  
Vi vil sætte dagsorden nationalt for musik i fremti-
dens bibliotek. 

Notat om konkrete indsatsområder samt diagnose 
for musik i fremtidens bibliotek. Medlemskab af rele-
vante nationale dagsordenssættende fora. 

  
 

 
Publikumsrettet indsatsområde 2: Digital dannelse 
 
Indledning 
Biblioteket bringer den klassiske dannelsesopgave op til 2016 med fokus på tidsvarende platforme med 
vægt på de digitale og rumlige. 
 
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 under-
streger behovet i henhold til den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. 
  
Der er fortsat tale om store udfordringer for mange borgere, og behovet for smarte lettilgængelige digitale 
løsninger og understøttende vejledning og hjælp til selvhjælp er forsat stort.  
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Der er formelt set ikke nogen central instans, der løfter opgaven med at gøre borgerne digitalt kompetente. 
Derfor er bibliotekernes og en række frivillige organisationers indsats helt afgørende for at omstillingen lyk-
kes på en måde, så den enkelte borger føler sig tryg. 
 
Men det stopper ikke her. Biblioteket vil arbejde strategisk med de udvidede muligheder for den enkelte der 
ligger i en fortsat øget digitalisering af hverdagen, den måde vi er sammen på, måden vi taler sammen, må-
den vi danner holdninger, meninger, engagement, fælles viden og interessefællesskaber.   
 
Indsatsen understøtter ”Byen som laboratorium” samt ”Nysgerrigt liv”. 
 
 
Mål: Digital strategi Dokumentation: 
Strategi indeholdende ambitioner for digital udvikling 
såvel internt som publikumsrettet. Bibliotekets ambi-
tioner for læringsområdet inkluderes heri. 

Digital strategi foreligger 

  
Mål: Rumlig formidling af digitalt indhold Dokumentation:  
En stor del af bibliotekets læringsopgave lægges 
fremadrettet i det digitale. Bibliotekets brugere har i 
dag adgang til tusindvis af artikler med nyeste viden 
indenfor alle videnskaber. Den viden vil vi gerne ha-
ve i spil og formidlingen i biblioteksrummet og på 
hjemmeside revitaliseres derfor. 

Øget brug af e-ressourcer og artikler i kopi konstate-
res i statistikken. Og bibliotekets abonnementer 
genvælges med særligt fokus på konkrete målgrup-
per. 

  
Mål: Web Dokumentation:  
Biblioteket har altid åbent. På hjemmesiden kan bib-
liotekets services bruges, den lokale samling af ma-
teriale kan besøges og alle føler sig talt til og imøde-
kommet. I samarbejde med regionens biblioteker 
produceres relevant formidlings indhold, som deles 
med hinanden til lokal tilpasning. Delt bibliotekspro-
duceret indhold. 

Klik statistik viser stigning i brug af biblioteksprodu-
ceret indhold. De mest brugte services gås efter 
med tættekam for at sikre bedst mulig brugervenlig-
hed af siden. 

  
Mål: Sociale medier Dokumentation: 
Den måde vi er sammen på. Vi lægger et ekstra fo-
kus på at have en identitet på nettet. At leve sam-
men digitalt. Hvilke muligheder er der og hvilke fær-
digheder kræver det? Hvad er konsekvensen for os 
og hvad skal vi være opmærksomme på i den for-
bindelse? Biblioteket hjælper med at få spørgsmåle-
ne besvaret i forhold til egne profiler på de sociale 
medier. Samtidig udvikles bibliotekets tilstedeværel-
se på de sociale medier i henhold til markedsfø-
ringsstrategien. 

Opkvalificering af personale huset i dialog med bru-
gere 
Deling af erfaringer mellem brugere til konkrete ar-
rangementer 
Evaluering med baggrund i brugerudtalelser. 
 

  

Mål: FBS cicero Dokumentation:  

Nyt fælles bibliotekssystem for de danske folkebibli-
oteker udrulles – turen kommer til Albertslund i sep-
tember 2016. 

Nyt biblioteks system implementeret 

  
Mål: Musik streaming Dokumentation: 
En overvejende del af bibliotekets brugere forventes 
at have adgang til en digital musiktjeneste. Det øn-
sker biblioteket at understøtte med formidling, der 
åbner døre for den enkelte til ny musik og inspiration 
til at gå kendte og ukendte veje i den næste musi-
kalske opdagelse. 

Digital formidling om musik henviser til streamingtje-
nester på lige fod med fysiske medier. 

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

retning redegøres der særskilt for denne service. 

  
Mål: Undervisning Dokumentation:  
At tilbyde et bredt udvalg af relevante it-kurser, der 
giver borgerne lyst, inspiration og konkrete færdig-
heder med hensyn til at navigere og bruge de offent-
lige digitale løsninger og øvrige digitale services på 
nettet. 

Af Bibliotekets arrangementsprogram fremgår tilbud 
og tidspunkter. 

  
Mål: Borgerservice Digital  Dokumentation:  
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, skulle kommunikere med det offentli-
ge via digitale løsninger blev borgerservicen i høj 
grad baseret på den enkeltes pligt. Fremadrettet vil 
biblioteket have øget fokus på lyst og yderligere mu-
ligheder i de offentlige digitale løsninger, men også 
andre digitale services. 

Fremgår af procedurer. 

 

 
Publikumsrettet indsatsområde 3: Tidlig dannelse 
 
Fælles børn – fælles ansvar. 
Vi anser biblioteket som en del af værdikæden i borgerens liv. Dermed målretter vi bibliotekets tilbud til be-
stemte led i denne kæde. Konkret skaber vi læring, stimulere til nysgerrighed, læselyst, deltagelse og ega-
gement i fælles velfærd. Vi arbejder tværfagligt i frugtbare samarbejder med andre institutioner med fokus på 
vores fælles børn i Albertslund.    
 
Afdeling for By, kultur og fritid: ”Vores børn skal rustes til fremtiden”.  
En national rapport: Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi understreger at jo tidligere børn knæk-
ker læsekoden des højere uddannelse får de senere i livet, hvilket slår ud i kroner og øre i landets BNP. Så-
dan som det ser ud pt tilfører folkebiblioteket pt 2 mia kr årligt i arbejdet med at knække læsekoden tidligt. 
 
Det handler ikke blot om læsning, men vilkårene for læring. Folkebiblioteket har en unik kontakt i dannelsens 
tegn med alle børn i Albertslund i deres helt tidlige år og løbende samt i alle overgange. Biblioteket vil styrke 
vilkårene for læring når kimen lægges i de tidlige år samt med særlig opmærksomhed på overgangene i li-
vets omstændigheder, herunder i sær uddannelse og andre dannelsesaktiviter. 
 
Understøtter indsatsen ”nysgerrigt liv”, herunder ”fordybelse” og ”dannelse”.  
 
Mål: Borgerens værdikæde Dokumentation: 

Vi definerer en meningsfuld sammenhængsrække 

for personlig dannelse på baggrund erfaringer, ind-

dragelse af borgere samt national viden. Derefter 

spørger vi: Er der nogle led vi med fordel kunne un-

derstøtte i større omfang end i dag? 

Notat om bibliotekets tilbud og aktiviteter i værdikæ-
den med vægt på stærke og svage led. 

  

Mål: Biblioteksorientering Dokumentation: 

3. og 9. klasser: biblioteksintroduktioner 

Afventer tekst. 

Afventer tekst 

  

Mål: Dagtilbud Dokumentation: 
Samarbejdet med dagtilbuddene revitaliseres med 
fokus på tværfaglighed og fælles børn. Samarbejde 

En overvejende del af dagtilbuddene i kommunen 
bruger biblioteket jævnligt. Idékatalog til yderligere 
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med pædagogisk udviklingskonsulent samarbejder foreligger. 
  
Mål: Åben skole Dokumentation: 

Bidrag til den understøttende undervisning 

VUC/cph gymnasiet 

Afventer tekst 

  

Mål: Informationskompetencer under ungdoms-

uddannelse 

Dokumentation: 

Udvikling af nyt produkt, som gør informationskom-

petencer nærværende og nødvendigt for den enkel-

te elev. 

Produkt beskrevet i notat og testet 

  

Mål: Skoletjeneste Dokumentation: 

At udvikle grundlaget for en skoletjeneste knyttet til 

bibliotekets litterære udstillinger 

Koncept udviklet og afprøvet i tværfaglighed mellem 
bibliotek og skole/ungdomsuddannelse. 

  

Mål: Udsatte Dokumentation:  

Med vægt på social dannelse igennem spejling i lit-

teratur og andre mennesker videreføres arbejdet i 

Hedemarken med unge og familier som målgruppe. 

Afrapporteres som en del af bibliotekets beretning 

  
Mål: Børnepanel Dokumentation:  

Formål med børnepanel revurderes og formatet for-

søges tilpasset til fremtiden. Børnepanelets nuvæ-

rende deltagere engageres i dette arbejde. 

Notat medfølgende kommissorium foreligger. 

 

 

 

 

 
 
Publikumsrettet indsatsområde 4: Fællesskab 
 
Biblioteket vil samskabe det fælles liv vi deler med borgerne i byen. Vi udvikler biblioteket som arnested for 
nye samtale og samværdsformer. I indsatsområdet anlægger biblioteket brugerperspektivet. Vi skal facilitere 
debat og møder mellem mennesker. Dette ligger i en naturlig forlængelse af bibliotekets grundlæggende 
samfundmæssige opdrag om at være demokratibevarende og demokratiudviklende i en by båret af mangfol-
dighed. Med styrkelsen af fællesskabet styrker vi medborgerskabe og sammenhængskraft. 
 
Understøtter indsatsen ”Fælles liv” og fyrtårnet ”Laboratorium for borgerfællesskab i Hedemarken”.  
 
Mål: Byudvikling/BMH Dokumentation: 

Afventer tekst Afventer tekst 

  

Mål: Fælles kulturelle initiativer i kommunen Dokumentation: 

Afdelingen By, kultur og fritid: ”Albertslund vision og 

strategi skal foldes ud sammen med borgerne”. 

Hvad ville der ske hvis vi som kulturinstitution spurg-

te borgerne, hvad et er for en kultur de ønsker sig? 

Nyt dialogformat udvikles sammen med borgerne til i 

dialog at besvare spørgsmålet. 

Dialogformat udviklet og testet 
Dialog har fundet sted 
Svaret på spørgsmålet videreformidlet til borgerne 
selv. 

  

Mål: Uge 37 Dokumentation: 

Kulturugen videreudvikles i samarbejde med afde-

ling for by, kultur og fritid. 

Afventer tekst 
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Mål: Interessefælleskaber Dokumentation: 

Afventer tekst Afventer tekst 

 

 
Internt rettet indsatsområde: Trivsel og arbejdsmiljø  
 
Store forandringer, besparelse, 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 institutio-
nens personale. Vi vil gennem udviklingssamtaler, arbejdspladsvurderingsundersøgelser (APV) og arbejds-
glædemåling konstant have fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Dels fordi vi skal kunne tiltrække nye medarbej-
dere, dels fordi vi får medarbejdere, der er parat til at yde en ekstra indsats i forhold til borgerbetjeningen.  
 
 
Mål: Trivsels- og APV-undersøgelse 2015 Dokumentation:  
At få fulgt op på de få områder, der stadig udestår i 
forhold Trivsels- og APV-målingen fra 2015. 

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

  
Mål: Arbejdsglæde Nu-måling 2015 Dokumentation: 
At få fulgt på de få områder, der i målingen novem-
ber 2015 blev identificeret. 

Ledelsen og Bibliotekets MED-udvalg har drøftet og 
igangsat handlinger, der fokuserer på at styrke ”om-
sorg” og at nedbringe oplevelsen af stress. 

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

Sygefraværsstatikken. Statistikken drøftes i Bibliote-
kets teamledergruppe og MED-udvalg. 

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

Afdelingen for By, Kultur & Fritid blev i efteråret 2015 
sundhedscertificeret af Dansk Firmaidræt. Certifice-
ring foreligger i 2015. Indsatsen forsætter med for-
skellige sundhedsfremmende aktiviteter mhp. en re-
certificering i 2016. 
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Opfølgning på 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 kam-
pagner og udviklingstiltag. Disse tager udgangspunkt i Bibliotekspolitikken 2012 – 2015, Kulturstyrelsens ud-
viklingsområder 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 læsekompetencer, 
fra de yngste til de ældste. Indsatsområderne i år har som formål at skabe flere læsere – at få flere lånere. Fle-
re af tiltagene vil i 2015 rette sig mod unge og voksne ”ikke-læsere”, med læsekampagner inspireret af Dan-
mark 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 anderle-
des litteraturoplevelse. Vi vil med flere af disse tiltag nå de mange mennesker, som hver dag besøger vores 
biblioteker uden at låne noget med hjem. Det er samtidigt også en del af en langsigtet strategi om at placere 
Albertslund på det litterære landkort. At profilere Albertslund som en by hvor man kan forvente at få de ekstra-
ordinære litterære og kulturelle oplevelser. 
 
Indsatsområdet understøtter temaerne ”Bo i Albertslund – den børnevenlige by” og ”Godt i gang – den enga-
gerede 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. 
 
Målet er at lave seks mindre udstillinger og iscene-

Dokumentation: 
Projektplan og udstillingsplan foreligger. Projektet er 
to årigt. 
 
 
 
 
 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Kulturstyrelsen bevilgede støtte. Forbere-
delserne begyndte i foråret 2015  
 
 
 
Dokumentation:  
Evaluering og resultater fra de forskellige undersø-
gelser. 
 
 
 
 
 
Opfølgning:  
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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. 

Delvist opfyldt. Der er nedsat en gruppe som tilrette-
lægger og gennemfører udstillingerne 
 
Dokumentation:  
Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Evaluering, ”kogebog” / rapport og regnskab 
foreligger 

 
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.  
 
Opfølgning:  
Ikke gennemført pga. ændret prioritering 
 
Dokumentation: 
Pop-up biblioteket er etableret.  
 
Opfølgning:  
Sundhedshuset åbnede ved årsskiftet 2015/2016. 
Det har ikke været prioriteret at drøfte mulighederne 
for etablering af et pop-up-bibliotek før sundhedshu-
set kom ind i en alm. drift 
 

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. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Evaluering og regnskab 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 
 
 
Opfølgning:  
Opfyldt 
 
Opfølgning:  
Opfyldt 

  
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. 
 
Opfølgning:  
opfyldt 

 
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:  
Opfyldt for 3.klassernes vedkommende. Tilbud har 
været udsendt til 9.klasserne, men ingen har tilmeldt 
sig  

 
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.  
 
 
 
 
Opfølgning:  
Opfyldt  
 
 
Dokumentation: 
Katalog foreligger, og indsatsen beskrives i bibliote-
kets årsberetning.  
 
Opfølgning:  
Gennemført. Tilbud er tilgængelige via ”Åben skole” 
 
 
 
 
Opfølgning:  
Opfyldt 

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. 
 
 

Dokumentation:  
Statistik på udlån. 
 
 
 
Opfølgning:  
Opfyldt 
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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:  
Antal gennemførte introduktioner. 
 
 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Gennemføres efter aftale med de enklete 
lærere 

  
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:  
Opfyldt 

________________________________________________________________________________________ 
 
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 by-
en sammen med noget der rækker ud over den enkelte; fællesskabet omkring fælles oplevelser. Alle borgere 
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.  
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Pr. 31.12.2015 er der 24 læsekredse 

  
Mål: Lytteklubber 
At justere og udvikle konceptet med lytteklubber.   

Dokumentation:  
Der foreligger statistik og evalueringer.  
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Pr. 31.12.2015 er der 4 lytteklubber 

 
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. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Der har været vist 4 større 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.  
 
Opfølgning:  
Opfyldt  

  
Mål: Arrangementer  
At afholde en bred vifte af arrangementer, der dels 
har en aktualitets og debatskabende karakter, dels 
har en oplevelseskarakter. Arrangementerne afhol-

Dokumentation:  
Der foreligger statistik, arrangementsfolder og eva-
luering af arrangementerne. 
Opfølgning:  
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des i de to biblioteker, Hovedbiblioteket og Bibliotek 
og Medborgercenter Hedemarken og i samarbejde 
med vores mange samarbejdspartnere decentralt 
rundt omkring i kommunen. 

Opfyldt 
 

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

Dokumentation:  
Der foreligger statistik for deltagelse og tilbuddene 
fremgår af bibliotekets arrangementsfolder. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Der laves dog ikke statistik for deltagelse. 
Tilmeldinger til egentlige workshops registreres 

  
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. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt, men pga. manglende tilslutning er tilbuddet 
ophørt i oktober 2015 

  
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:  
Opfyldt. Antallet af frivillige er stigende og pr. 
31.12.2015 er  der 80 frivillige 

________________________________________________________________________________________ 
 
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, 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 ”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. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Tilbuddene justeres løbende med hensyn til 
indhold 

  
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:  
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Opfyldt. Der har i 2015 været et ekstra tilbud onsdag 
sen eftermiddag. Dette tidsrum har ikke været så 
besøgt, hvorfor der i 2016 prøves et formiddagstil-
bud som supplement til de to eftermiddage 

  
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:  
Opfyldt. I december 2015 kom sidste bølge med di-
gitale selvbetjeningsløsninger. Løbende opkvalifice-
rer personalet sig ved sidemandsoplæring, og der 
sker løbende justeringer i forhold til logistik og place-
ring af særlige funktioner i biblioteket  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
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 
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.  

Dokumentation:  
Ny hjemmeside er i drift. 
Nye arbejdsgange for redaktion mv. er implemente-
ret. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Den nye hjemmeside er i drift 
De nye formidlingsmuligheder er kun i begrænset 
omfang blevet testet 

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

Dokumentation:  
Der er indgået samarbejdsaftale. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. DDB har bl.a. forhandlet national kontrakt 
på plads vedr. e-reolen, Netlydbog og en række an-
dre licenser 

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

 
Dokumentation: 
Ny intranet er implementeret.  
 
Opfølgning:  
Ikke prioriteret 
 

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:  
Opfyldt. Men tidsplanen er rykket til uge 38 2016 
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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 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: Trivsels- og 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:  
Opfyldt. I foråret 2015 blev der gennemført en kom-
munal Trivsels- og APV-måling. Biblioteket fulgte 
denne op med en lokal ArbejdsglædeNu-måling i 
november 2015 
 
 

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:  
Opfyldt. Bibliotekets teamledergruppe og MED-
udvalg drøfter fraværsstatistikken 

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

Dokumentation:  
Certificering foreligger i 2015. 
 
Opfølgning:  
Opfyldt. Afdelingen for By, Kultur og Fritid blev 
sundhedscertificeret efter Dansk Firmaidræts stan-
dard i efteråret 2015 
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