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Forord   
Nærværende rapport indeholder forslag til bibliotekspolitik for Rudersdal Kommune. Forslaget er ud-
arbejdet på baggrund af borgernes og samarbejdsparternes tilkendegivelser, Biblioteksloven, Den nati-
onale strategi for dansk biblioteksudvikling, Rudersdal Kommunes overordnede vision om at være 
landets bedste bokommune med gode og alsidige service- og kulturtilbud, Kommunens kulturpolitiske 
værdier og resultatet af intern proces i biblioteket vedr. vision, mål og værdier. 
Forslaget til Bibliotekspolitik blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2010 og der-
efter sendt til høring frem til 1. april 2010. 
Bibliotekspolitikken blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2010 og vedtaget i Kom-
munalbestyrelsen den 16. juni 2010. 
Bibliotekspolitikken udmøntes efterfølgende gennem konkrete tiltag, som aftales i f. m. de årlige virk-
somhedsplaner, herunder effektuering af indsatsfelter med udgangspunkt i bl.a. borgernes ønsker og 
behov.



Bibliotekspolitik  
for Rudersdal Kommune   
 
Rudersdal Kommunes bibliotekspolitik tager 
udgangspunkt i kommunens Kulturpolitiske 
værdier: 
• Mangfoldighed   
• Kvalitet 
• Kompetencer 
• Mod og synlighed 
• Dialog og samarbejde 
• Sundhed, trivsel og livskvalitet 
• Tradition og fornyelse 
 
Bibliotekets mission/opgave 
Den overordnede mission for folkebibliote- ker-
ne er fastlagt i Lov om biblioteksvirk-somhed af 
17. maj 2000. 
Bibliotekets mission er at skabe let adgang til og 
optimale betingelser for tilegnelse af viden og 
information og kulturelle oplevelser af høj kva-
litet. Det er bibliotekets opgave at understøtte 
alle borgeres ”gode liv” i Rudersdal Kommune. 
 
Vision 
Rudersdal Bibliotekerne er inspirationskilder og 
unikke mødesteder, der beriger og understøtter 
borgernes livslange læring samt kulturelle og 
demokratiske dannelse.  
 
Biblioteket er åbent og frit tilgængeligt, fysisk 
og virtuelt for alle, som vil deltage, søge vi-
den/kundskab, ha’ oplevelser eller bare være….. 
Biblioteket er en eksperimenterende, inno-vativ 
og professionel kultur- og kundskabs-
virksomhed, der spejler borgernes og tidens 
fordringer 
Biblioteket er et aktiv for kommunen og vareta-
ger opgaverne i samspil med interessen-ter og 
øvrige institutioner, foreninger m.fl. 
 
Biblioteket er, hvor borgerne er. 
Mangfoldighed   
• Biblioteket er for alle 
• Biblioteket understøtter opfyldelsen af sam-

fundsmæssige behov og er med til at skabe 
og sikre kulturel mangfoldighed 

• Biblioteket har fokus på borgernes differenti-
erede ønsker og behov og tilrettelægger bib-
liotekstilbud, der tager højde for borgernes 
livssituation og livsstil 

• Biblioteket er opsøgende over for borgere 
med særlige behov  

 
Kvalitet  
• Biblioteket er et center for kultur, viden, in-

formation, oplevelse, vejledning og læring  
• Det fysiske og det virtuelle bibliotek er ken-

detegnet ved kvalitet 
• Biblioteket er åbent og tilgængeligt og tilby-

der via hjemmesiden betjening uafhængigt af 
tid og sted 

• Biblioteket er et attraktivt uforpligtende mø-
de-, være-, lære-, inspirations-, fordybelses- 
og aktivitetssted 

• Biblioteket tilbyder et bredt udvalg af medier 
og ydelser, der afspejler tiden og biblioteks-
lovens krav om kvalitet, alsidighed og aktua-
litet 

• Medarbejderne er veluddannede og professi-
onelle og tager nye roller og opgaver på sig. 
De er målrettede, engagerede, troværdige og 
generøse i mødet med borgerne 

 
Kompetencer  
• Biblioteket er resursebank og kraftcenter for 

livslang læring, folkeoplysning og oplevelser 
på alle niveauer 

• Biblioteket skærper nysgerrighed og indsigt 
og styrker personlig og faglig udvikling, kul-
turel og demokratisk dannelse 

• Biblioteket sætter børn og unge i centrum og 
bidrager til, at de kan udvikle egen identitet 
som ansvarlige borgere 

• Biblioteket er med til at sætte nye normer for 
virksomhedsledelse, således at den enkelte 
medarbejder er rustet til at varetage effektiv 
drift og udvikling af biblioteket 

 
Dialog og samarbejde 
• Biblioteket er en del af det landsdækkende 

biblioteksnetværk 
• Biblioteket løser opgaverne og udvikler virk-

somheden i samspil med borgere og øvrige 
interessenter 

• Biblioteket er helhedsorienteret, er en dyna-
misk partner og samarbejder på tværs i 
kommunen og på tværs af kommuner 

• Biblioteket samarbejder med skoler, kulturin-
stitutioner og andre, der arbejder med børns 
og unges udvikling. 
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Mod og synlighed 
• Biblioteket prioriterer udvikling, fornyelse og 

eksperimenter  
• Biblioteket engagerer sig i og bidrager til at 

skabe liv og aktivitet i lokalområdet 
• Bibliotekets ydelser er tilgængelige, når bor-

gerne har brug for dem 
• Biblioteket prioriterer synlighed og arbejder 

målrettet med at udbrede kendskabet til bib-
liotekets tilbud 

• Biblioteket synliggør og formidler kulturelle 
aktiviteter i Rudersdal  

 
Sundhed, trivsel og livskvalitet 
• Biblioteket har fokus på det hele menneske 

og formidler viden, information og oplevel-
ser, der bidrager til sundhed, trivsel og livs-
kvalitet for den enkelte  

• Biblioteket understøtter sundheds-
fremmende tiltag i kommunen  

 
Tradition og fornyelse 
• Biblioteket er indgangen til det lokale, natio-

nale og globale 
• Biblioteket er borgernes adgang til den fælles 

kulturarv såvel som til fremtidens kulturfor-
mer 

• Biblioteket tilbyder medier og ydelser, der 
afspejler borgernes og tidens fordringer 

• Biblioteket medvirker til at skabe relationer, 
tilhørsforhold, identitet og lokal sammen-
hængskraft 

• Biblioteket er fleksibelt og multi-funktionelt 
og eksperimenterer med indretning og nye 
betjenings- og formidlingsformer 

• Biblioteket anvender og eksperimenterer med 
nye medier og nye kommunikationsformer  

• Biblioteket tager initiativer der understøtter 
borgernes aktive deltagelse i biblioteket 

• Biblioteket prioriterer borgernes mulighed 
for selvbetjening 

• Biblioteket prioriterer interaktivitet med bor-
gerne og borgernes mulighed for selvbetje-
ning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baggrund for og proces frem mod 
forslag til bibliotekspolitikken 
 
I 2008 gennemførte Rudersdal Kommune et 
forløb, hvor borgere udarbejdede forslag og 
ideer til en Politik for Kulturområdet. 
Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende 
besluttet, at der skal udarbejdes temapolitikker 
herunder en Bibliotekspolitik. 
Den forventes fremlagt til godkendelse i begyn-
delsen af 2010. 
 
Rudersdal Kommunes politik for Kulturområdet 
er de overordnede Kulturpolitiske værdier: 
Mangfoldighed – Kvalitet – Kompetencer - 
Mod og synlighed - Dialog og samarbejde - 
Sundhed, trivsel og livskvalitet - Tradition og 
fornyelse  
Disse værdier danner paraply over Kulturområ-
dets forskellige temapolitikker herunder biblio-
tekspolitikken.  
 
Forslag til bibliotekspolitik for Rudersdal 
Kommune tager afsæt i: 
• Borgernes ønsker og behov 
• Biblioteksloven 
• Den nationale strategi for dansk biblioteks-

udvikling  
• Rudersdal Kommunes overordnede vision 

om at være landets bedste bokommune med 
gode og alsidige service- og kulturtilbud 

• Kommunens kulturpolitiske værdier  
• Bibliotekets vision, mål og værdier (intern 

proces) 
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Borgere, samarbejdspartnere og 
medarbejdere inddrages 
 
Under overskriften: På vej til en bibliotekspo-
litik. Rudersdal Bibliotekerne i bevægelse – 
dit liv, dine drømme, dit ønskebibliotek har 
biblioteket i 2009 gennemført en proces med 
inddragelse af borgere, samarbejdspartnere med 
flere, som på den måde har haft mulighed for at 
komme med synspunkter og ønsker til fremti-
dens bibliotek i Rudersdal. 
 
 
Der er gennemført følgende: 

• ”Biblioteket i dine hænder – byg dit bib” 
– et lego-byggeprojekt for børn og unge  

• Spørgeskema på hjemmesiden samt fy-
sisk på bibliotekerne i maj/juni 

• Essay/artikel-konkurrence for 2 udvalgte 
7. klasser 

• Fokusgruppeinterviews (I alt 11 borger-
grupper og 11 samarbejdspartnergrupper 
aug. – okt.) 

• Film ”9 borgere og Rudersdal Bibliote-
kerne ”– om fremtidens biblioteks i Ru-
dersdal 

• Borgermøde 1. november 
 
Internt i biblioteksvirksomheden blev der end-
videre i 2008 gennemført en proces med inddra-
gelse af alle medarbejdere. Processen resultere-
de i ”Vision, mål og værdier for Rudersdal Bib-
liotekerne” 
 
Resultatet af respektive tiltag beskrives efterføl-
gende på side 6 – 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerne taler 1-6 
 
I punkterne 1 – 6 nedenfor beskrives proces og 
essens af resultater i forbindelse med følgende 
borgerinddragelsestiltag 
 
1. ”Biblioteket i dine hænder – byg dit bib” 
2. Spørgeskemaundersøgelse 
3. Fokusgruppeinterviews – borgere 
4. Fokusgruppeinterviews / dialogmøder med 
    samarbejdspartnere 
5. ”Mit drømmebibliotek” – Essaykonkurrence 
    for to 7. klasser 
6. Borgermøde om fremtidens bibliotek i  
    Rudersdal 
 
 

Borgerne taler 1 
”Biblioteket i dine hænder – byg dit bib!” 

 
Den første uge i marts 2009 var Hovedbibliote-
ket i Birkerød ramme om "Biblioteket i dine 
hænder" - den store Lego-ombygning af biblio-
teket. I al sin enkelthed var ideen, at man kunne 
give sit bud på hvordan fremtidens bibliotek 
skulle tage sig ud - og gerne gøre det i alskens 
forskellige Legoklodser!  

I løbet af ugen var en række forskellige grupper 
og personer forbi, herunder en 4. klasse fra 
Sjælsøskolen, og der blev bygget fantasifuldt og 
fantastisk. Hvad skal man for eksempel sige til 
forslaget om at have Det skæve Tårn i Birkerød 
inden for på biblioteket? Eller hvad med et rum 
til Spinning og Yoga? Ikke alle forslag og kig i 
krystalkuglen er mulige, men det er ingen skade 
til at lade sig inspirere og underholde af de 
mange bud på fremtidens bibliotek! 

Et væld af herlige billeder og dokumentation af 
projektet kan ses på: 
http://www.flickr.com/photos/bygditbib 

 
Projektrapport vedr. ”Biblioteket i dine hænder 
– byg dit bib!” kan ses på: 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
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Centrale input fra ”biblioteket i dine hænder – 
byg dir bib!”: 

• Oplevelse 
• Biblioteket byder på oplevelse, som man 

ikke nødvendigvis kan finde andetsteds. 
• En wauw-faktor 
• Rum til den fysiske udfoldelse 
• Mulighed for noget at spise 
• Udnyt rummets højde og byg en hems til 

hygge hule 
• Mobile bibliotekarer, der kommer én i 

møde 
• Mulighed for larm og stille, leg, fordy-

belse, studiefaciliteter 
• Spændende og inspirerende biblioteks-

rum.  
 
 
 
 
 
 

Borgerne taler 2 
Spørgeskemaundersøgelse 
 
I perioden 11. maj – 6. juni kunne borgere og 
brugere af bibliotekerne i Rudersdal besvare et 
spørgeskema på hjemmesiden samt fysisk på 
bibliotekerne.  
 
Papirudgaven af spørgeskema kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Formålet var at få et indtryk af, hvordan borger-
ne og brugerne anvender og prioriterer bibliote-
kernes ydelser samt ønsker til en fremtidig ud-
vikling af ydelserne. Endelig er brugernes køn, 
alder, bopæl samt hvornår og hvilke biblioteker 
de bruger undersøgt.  
 
Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med 
firmaet Interresearch, og besvarelserne er ano-
nyme.  
 
Der indgår 1248 besvarelser i undersøgelsen - 
533 papirsvar og 715 digitale svar.  
 
Respondenterne i undersøgelsen udgør ikke et 
repræsentativt billede af kommunens borgere 
eller af bibliotekets brugere, så man skal være 
forsigtig med at generalisere ud fra besvarelser-
ne. 
 
Samlet set er der dog tale om en fornuftig stik-
prøve, som giver en brugbar viden om bruger-
nes anvendelse af bibliotekerne og deres ydel-
ser. Undersøgelsen bidrager med kvantitativ 
viden om biblioteksbrugernes brug af og ønsker 
til bibliotekerne. De mange besvarelser med 
tilhørende skriftlige bemærkninger udgør såle-
des et godt og righoldigt arbejdsredskab for bib-
lioteket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenfatning 
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Overordnet viser undersøgelsen  
 
• at brugerne primært anvender det nærmeste 

bibliotek. 48 pct. af respondenterne har 
brugt Birkerød Bibliotek, mens 43 pct. har 
brugt Holte Bibliotek., 25 pct. Nærum Bib-
liotek, 10 % Vedbæk Bibliotekscenter og 11 
pct. andre biblioteker. 

 
• at halvdelen af respondenterne bruger bib-

lioteket ugentligt, mens hver tredje bruger 
det månedligt – hver tyvende kommer dag-
ligt. 

 
• at brugerne anvender biblioteket, når de har 

mulighed for det. 58 pct. af børn under 16 år 
og 67 pct. af brugerne over 60 år foretræk-
ker at komme på biblioteket på hverdage 
mellem kl. 13-16. De 16-19-årige og de 20-
59-årige fortrækker hverdage mellem kl. 16-
19 (hhv. 70 og 73 pct.).  

 
• at stort set alle anvender biblioteket til at 

låne og aflevere bøger og musik mv. Ca. 
hver tredje får vejledning af en bibliotekar, 
læser aviser og blade og/eller søger informa-
tion. Hver femte deltager i arrangementer. 
Derudover anvendes biblioteket til internet-
søgning, studiebrug, leg og spil. 

 
• at 93 pct. af respondenterne er enige i, at 

bibliotekerne skal tilbyde professionel vej-
ledning. Ca. hver femte respondent under 20 
år mener dog, at det ikke er nødvendigt. 79 
pct. er uenige i udsagnet ”Der skal ikke være 
personlig betjening på alle vore biblioteker”. 

 
• at der ikke er en markant efterspørgsel efter 

flere computere på biblioteket. Andelen af 
respondenter, som ønsker flere computere, 
falder med alderen. 

 
• at 73 pct. ikke mener, at bibliotekerne skal 

have færre bøger fremme til fordel for bedre 
præsentation af materialerne. 69 pct. mener 
ikke, at de enkelte biblioteksafdelinger skal 
være forskellige mht. til indhold (f.eks. at én 
afdeling er et mediebibliotek og en anden et 
uddannelsesbibliotek). 

 
• at hver tredje synes, det er en god ide at væ-

re med til at bestemme, hvad biblioteket kø-

ber af materialer, mens ligeså mange synes 
det modsatte. 

 
• at 31 pct. vil benytte biblioteket oftere, hvis 

der var flere selvbetjeningsmuligheder. 14 
pct. finder ideen om ”egen nøgle” til biblio-
teket interessant, mens kun 9 pct. synes, at 
det kunne være attraktivt at bestille bøger på 
nettet og derefter afhente dem i f.eks. su-
permarkedet. 

 
• at biblioteket også fremover skal tilbyde 

romaner, faglitteratur, børnebøger og musik. 
Film har topprioritet blandt unge under 16 
år, mens Café bliver prioriteret højt blandt 
familier med yngre børn. 

 
• at det nærmeste bibliotek skal tilbyde biblio-

tekets grundydelser: Voksen- og børnebø-
ger, professionel vejledning, musik, film, 
aviser og tidsskrifter samt selvbetjening. 
Voksen- og børnearrangementer, udstillin-
ger og voksenbøger kan få brugeren til at 
køre længere. Mange tilføjer i en skriftlig 
kommentar: ”Jeg vil ikke køre længere efter 
noget” e.l. 

 
• at hjemmesiden også fremover skal bruges 

til at forny og bestille materialer på. Nyere 
tiltag som ”databaser hjemmefra”, Netmu-
sik, Netlydbøger og tilmelding til e-mail- og 
sms-service er der interesse for. Endelig 
vægtes oplysninger om arrangementer og in-
spiration højt. Der er variationer mht. til, 
hvad de forskellige aldersgrupper i øvrigt 
ønsker at finde på hjemmesiden. 

 
Der er overordnet set ikke de store forskelle på 
besvarelserne fra de forskellige aldersgrupper. 
Der er dog mindre udsving, når man går ned i 
detaljen:  
 
• blandt gruppen af respondenter under 30 år er 

”Studiebrug” en af topprioriteterne 
 
• blandt de 30-39-årige er ”lege” blandt top-

prioriteterne  
 
• en større gruppe af unge mener ikke, det er 

nødvendigt med professionel vejledning (23 
pct. af respondenterne under 16 år og 16 pct. 
af de 16-19-årige)  
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• blandt de yngre brugere er der en tendens til 

ønske om flere computere på bibliotekerne 
 
• børn under 16 år har film som topprioritet, og 

de har spil og café til brugerne med som top-
prioriteter. Café er også blandt topprioriteter-
ne hos de 30-39-årige 

 
• der er et aldersmæssigt broget billede mht. 

til, hvad respondenterne ønsker at finde på 
hjemmesiden 

 
Den samlede rapport vedr. spørgeskemaunder-
søgelsen med detailresultater og respondenter-
nes kommentarer kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerne taler 3 
Fokusgruppeinterviews - borgere 

 
I perioden 17. august – 21. oktober er der gen-
nemført 11 fokusgruppeinterview á 1½-2 timer 
varighed med borgere i alderen 15 til 79 år, her-
af er de 14 under 30 år. 
Alle borgere, der havde tilmeldt sig fokusgrup-
peinterview, blev inviteret til at deltage. 
Ved alle interview er anvendt samme spørge-
guide, der er skrevet referat og alt er med delta-
gernes godkendelse optaget på diktafon. 
Fokusgrupperne var sammensat, så der var geo-
grafisk og aldersmæssig spredning. 
 
Borgernes motivation for at deltage kan i 
hovedtræk beskrives ved følgende ord: 
Interesse for biblioteket, bibliotekerne er vigti-
ge, ønske om at støtte biblioteket, nysgerrighed, 
ønske om at bidrage med ideer og påvirke ud-
viklingen og tage imod opfordring til dialog. 
 
Sammendrag af borger-fokusgruppernes 
svar på de enkelte spørgsmål 
Nedenstående er et sammendrag af de enkelte 
fokusgruppers udsagn og meningstilkendegivel-
ser. Fokusgruppeinterviewene rummer ud over 
nedenstående fællesmængde - som er udsagn og 
holdninger en stor del af de enkelte fokusgrup-
per har formuleret eller givet udtryk for - en 
lang række enkeltstående udsagn, ideer, konkre-
te forslag, m.m. Disse ideer, forslag og kom-
mentarer er skrevet ned og kommer i fuldt om-
fang til at indgå i den endelige rapport, som skal 
danne grundlag for en formulering af en biblio-
tekspolitik for Rudersdal Kommune, og som 
biblioteket efterfølgende også vil bruge konkret 
i biblioteksarbejdet. 
 
1) Hvilken rolle mener I, biblioteket skal 
      spille i samfundet fremover? 
 
• Flere fremhæver biblioteket som en sam-

fundsbærende og demokratiunderstøttende 
institution 

• Mange grupper mener at biblioteket skal 
være en vigtig del af/understøtte det lokale 
kulturliv 

• Vægt på alsidighed 
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• Biblioteket som møde- og værested 
• Balance mellem kvalitet og det mere 
      populære og efterspurgte 
• Nogle vægter at der også er arrangemen-

ter, udstillinger osv. 
• Ikke kun bøger – også nye medier 
• Tilbud til børn er vigtigt 
• Menneskelig kontakt og mulighed for 

hjælp og vejledning 
 
 

2) Hvordan skal fremtidens bibliotek se 
ud efter jeres mening 
 

• Både lystlæsning og studier 
• Fokus på studiemuligheder 
• Faglig hjælp og vejledning 
• Decentral struktur 
• For hele familien 
• Uenighed om, om der skal ”flere forsider 

frem” (”vi er visuelt orienterede”) eller 
”færre forsider frem” (”solid bogbestand 
er vigtig”) 

• Uenighed om indhold: De fleste mener, 
der skal være bredt udbud af medier, 
nogle mener, der særligt skal fokuseres 
på bøger 

• Arrangementer (også for børn som man-
ge fremhæver som særligt vigtige) 

• Nogle finder biblioteket for gammel-
dags, andre at det er for moderne 

 
 

3) Hvornår skal biblioteket have åbent? 
 
• En stor del er tilfredse med nuværende 

åbningstider (dog også en del forslag til 
justeringer) 

• Mange meninger om søndagsåbent: 
Nogle mener fint som nu, mange ønsker 
også søndagsåbent genindført i Holte 
under en eller anden form  

• Flere finder ideen om ”satellitter” god 
(mulighed for afhentning, aflevering, in-
fopoints o.l. andre steder end på biblio-
teket) 

 
• Meget forskellige meninger om åbent 
      uden betjening. Mange, der principielt  
 
 
 

synes ideen er god, er bange for, at det bli-
ver utrygt. En del er af forskellige grunde 
imod   

• En del efterlyser afleveringsautomat uden 
for åbningstiden 

 
 
4) Hvilke materialer skal bibliotekerne have 

på hylderne 
 

• Forskellige holdninger til, hvilke materialer 
der skal tilbydes 

• De fleste ønsker dog en bred vifte af materi-
aler og genrer 

• Mange fremhæver muligheden for at få 
skaffet bøger andre steder fra 

• Flere udtrykker frygt for, at der kasseres for 
meget 

• Mange savner information om, hvilke mate-
rialetyper og tilbud biblioteket har, og hvilke 
muligheder brugerne har 

 
 
5) Hvad er det vigtigt, at I kan på bibliote-

kets hjemmeside? 
 

• Stort set alle fremhæver søgning, reserve-
ring, fornyelse, lånerstatus 

• Mange er glade for advis via e-mail og sms 
• Mange fremhæver databaser hjemmefra 
• Kun få er interesserede i chat med en biblio-

tekar 
• Delte meninger om borger-til-borger-

anmeldelser 
• Enkelte er glade for inspirationssider og 

oplysninger om arrangementer 
• Ønsker om bedre blikfang og større over-

skuelighed – mindre teksttungt 
• Forskellige ideer til løsning på den mang-

lende information om bibliotekets mange 
tilbud 

 
 
6) Hvordan benytter bibliotekerne sig bedst 

af de elektroniske muligheder? 
 

• De fleste synes, der er pc’er nok på bibliote-
ket 

• Nogle ønsker flere pc’er, som ikke skal boo-
kes 
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• Mange (især unge) fremhæver, at trådløst 

netværk er vigtigere end mange pc’er 
• De fleste, synes at infoskærme af forskellig 

slags er en god idé – enkelte er dog skepti-
ske eller imod 

 
7) Hvad skal biblioteket også indeholde i 

fremtiden – og hvilke vil I benytte? 
 

• Mange mener, der skal være plads til al-
le 

• Mange fremhæver, at det er godt at bib-
lioteket ikke længere er et tys-tys-sted 

• Flere ønsker opdeling i zoner (til for-
skellige behov og brugergrupper) 

• Flere ønsker en café e.l. 
• De fleste afviser ideen om Borgerservice 

på biblioteket (flere mener, det vil gå ud 
over bibliotekets ”neutralitet”) 

 
 

8) Hvordan mener I, at biblioteksstruk-
turen skal være i fremtiden? 
 

• De fleste synes, at den nuværende struk-
tur er fin 

• Mange fremhæver det decentrale, og at 
det er vigtigt med nærbiblioteket, og at 
der ikke må ske nedskæringer 

• De fleste fremhæver at kerneydelserne 
skal være på alle biblioteksafdelinger 

• Ingen ønsker specialiserede biblioteker 
• Flere finder ideen om ”satellitter” god 

(mulighed for afhentning, aflevering og 
infopoints o.l. i andre steder end på bib-
lioteket) 

• Enkelte foreslår, at materialerne skal ro-
tere mellem afdelingerne 

• Enkelte forslår oprustning af hovedbib-
lioteket 
 

 
9) Hvem kan biblioteket – efter jeres 

mening – med fordel styrke samar-
bejder med i fremtiden 

 
• Mange fremhæver samarbejde med fol-

keskoler og gymnasier 
• Flere fremhæver samarbejde med børne-

institutioner 
• Flere nævner kulturelle foreninger og 

andre foreninger 

 
 
Evaluering i f. m. deltagelse i fokusgruppein-
terview kan i hovedtræk beskrives ved føl-
gende ord: 
Gode spørgsmål, glædeligt overrasket over se-
ancen, spændende, ens holdninger bliver aner-
kendt, god måde at give sin mening til kende på, 
rart at blive inddraget, positivt, gerne ”mere fast 
engang imellem”, fint og inspirerende, rart at 
være sammen med andre fra andre dele af 
kommunen, det har været en øjenåbner, positivt 
med forskellige synspunkter. 
 
Se referater af fokusgruppeinterviews – Borgere 
på www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Forsøg på konklusion på fokusgruppeinter-
views i forhold til alder 
Unge, børnefamilier, midaldrende og ældre ud-
trykker på én gang samme behov og forventnin-
ger, når det drejer sig om traditionelle biblio-
teksydelser men derudover også meget forskel-
lige behov. 
 
Unge ønsker foranderlighed og fornyelser og 
ønsker at blive overrasket, hver gang de besøger 
biblioteket. Biblioteket skal ha’ alt det nye og i 
rigelige mængder. Indretningen skal være helt 
opdateret og inventar m.m. skal være lækkert og 
tidssvarende. Der skal være mulighed for fordy-
belse, studiefaciliteter og lignende, mulighed for 
aktivitet og udfoldelse omkring fx musik, spil 
m.m. i rummet. Det er vigtigt med fagprofessio-
nel hjælp. 
 
Børnefamilier har naturligt nok fokus på gode 
faciliteter for børn i alle aldre. De ønsker lege-
muligheder, aktiviteter og opdateret indretning. 
Og så skal det være attraktivt for hele familien 
at gå på biblioteket. 
Meget gerne indretning i interessezoner, så de 
mange differentierede og individuelle behov kan 
tilgodeses. 
Biblioteket skal også tilbyde de digitale medier, 
arrangementer af forskellig art præget af mang-
foldighed og det er væsentligt at understøtte 
læse- og lærelyst. 
 
Midaldrende er generelt meget nysgerrige vedr. 
alle de mange nye muligheder og ønsker at blive 
opdateret, så de kan anvende dem. Ønsker at 
biblioteket kan rumme de mange behov borger 
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ne giver udtryk for. Tilbud, indretning m.m. skal 
afspejle tiden. 
 
Overordnet ser de ældre helst ikke, at der sker 
for store forandringer i forhold til det klassiske 
bibliotek. Men det skal dog siges, at der er vari-
ation i holdning til fornyelser og lignende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerne taler 4 
Fokusgruppeinterviews / dialogmøder - sam-
arbejdspartnere 

 
I perioden august – oktober er der gennemført 
11 fokusgruppeinterview/dialogmøder á 1-1½ 
times varighed med samarbejdspartnere i Ru-
dersdal. 
 
* Konsulenter i Skoleområdet * Aftenskolerne * 
Børn og unge * Ældreområdet * Gymnasierne * 
Konsulentteamet i Kultur * Virksomheder i 
Kulturområdet * Borgerservice * Psykiatri og 
Handicap * Dagtilbud til børn * Skolebibliote-
karer og skoleledere *  
 
Ved alle interview er anvendt samme dagsor-
den/spørgeguide, der er skrevet referat og alt er 
med deltagernes godkendelse optaget på dikta-
fon. 
 
Dialogpunkter i hovedtræk: 

1) Status vedr. eksisterende samarbejde 
2) Ideer og forslag til fremtidigt samarbejde 

og fremtidige biblioteksydelser med 
henblik på at optimere tilbud til borgere 
og/eller medarbejdere 

3) kommunikation og information om til-
bud 

 
Biblioteket vil følge op på forslag, ideer og afta-
ler fra møderne. 
 
Evaluering i f. m. deltagelse i fokusgruppein-
terview/dialogmøder kan i hovedtræk be-
skrives ved følgende ord: 
Vidste ikke helt hvad vi skulle forvente, det har 
været fint, super dejligt, god plads til ytringer, 
vil gerne oftere, dejligt at se ansigterne, fanta-
stisk inspirerende, hyggeligt, en god facon, ikke 
for stift, det kan boble lidt. Det er positivt med 
dialog på tværs, det sætter tanker i gang hos os 
selv om, hvordan vi kan bruge biblioteket bedre. 
Biblioteket er meget serviceminded og gode til 
samarbejde. Deltagerne vil tænke mere på bibli-
oteket, og vil formidle videre til øvrige medar-
bejdere. Tak fordi vi er blevet inviteret. Er ble-
vet opmærksom på nye ting. Behagelig og god 
form. Godt møde. Mødet viser, vi har behov for 
faste møder. Godt at udveksle gensidig informa- 
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tion. Får relevant viden fra hinanden og bliver 
opmærksomme på hinanden. God dialog og 
positiv respons på vore synspunkter. 
 
Se referater af fokusgruppeinterviews - Samar-
bejdspartnere på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerne taler 5 
”Mit drømmebibliotek” - Essaykonkurrence 
for to 7. klasser 

 
 

 
Essay/artikelkonkurrence for 7. klasser 
”Mit drømmebibliotek” 
 
 
Invitation til konkurrencen blev sendt ud til sko-
lerne på det fælles skoleintranet i maj. 
Fem lærere tilmeldte deres kommende 7. klas-
ser. 
To klasser blev udvalgt til deltagelse: 7.b fra 
Vangeboskolen og 7.b fra Parkvejsskolen. 
Afleveringsfristen var den 15. september og den 
7. oktober afholdt biblioteket ”Drømmebiblio-
tek-event” med let traktement, overrækkelse af 
check til klassekasserne for deltagelse og afslø-
ring af vinderne på bedste ”Oscar-vis” på Ho-
vedbiblioteket for de to 7. klasser. 
Hele vinderessayet blev læst op og fik stor ap-
plaus og anerkendelse fra de øvrige deltagere. 

1. præmien - uddrag 
"Du tager cyklen til dit bibliotek, efter 5 minut-
ter kommer du til biblioteket, du går ind af en 
dør og får en følelse af, at der kommer en masse 
varme fra apparaterne. Du går op af en trappe, 
hvor du ser en børnehaveklasse tage hjem, og de 
går hånd i hånd ... jeg går til højre, hvor man 
kan se børneafdelingen, hvor man kan spille spil 
og hygge sig ...du spiller Guitar Hero, og du 
rocker ... du sætter dine fødder op på border og 
læser og læser ... du ser fodbold og slapper af 
...du ser nyheder og tager over i legeland, som 
er kæmpestort ... det kan du gøre på bibliote-
ket." 
  
1. præmien og vinder blev Emil Jeppesen, 7.b 
Parkvejskolen, som tager 
os med på en rundtur i et 
fint lille essay, hvor han 
viser vej i biblioteket. Her 
spilles på alle sanser, og 
som det fremgår af det 
lille uddrag, lægger Emil 
vægt på, at  
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man befinder sig godt og har mulighed for både 
fred og ro og mange aktiviteter.  
Præmien til Emil var en mp3-afspiller. 
 2. og 3.-præmien 
2. præmien gik til Nicolai Kohring Tvergaard, 
7. b Parkvejskolen. Nicolai beskriver biblioteket 
som en stor Zoologisk Have med blå farver og 
gule mønstre - afslappende og hyggeligt og der-
til et stort udendørs areal med en smuk rosenha-
ve, der giver fred i sjælen.  
  
3. præmien gik til Viktor Højmose Thrane, 7. b 
Vangeboskolen. Viktor kunne godt tænke sig, at 
man kunne tilmelde sig fodbold og tennis, se 
film eller høre forfattere fortælle, sidde i sække-
puder i lang, lang tid og drikke varm kakao (det 
kan man allerede), og når man bliver sulten, kan 
man få maden bragt. Kort og godt et sted med 
mange funktioner.  
Og som Viktor siger om biblioteket: 
Det er et sted, hvor venner mødes!  
300 og 200 kr. var der i præmier til nr. 2 og 3. 
  
Emils, Nicolais og Viktors essays kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 

Tak for deltagelsen 
Rudersdal Bibliotekerne siger tak for de mange 
besvarelser med de mange bud på drømmebibli-
oteket: Slikautomat, lektiehjælp, hygge, afslap-
ning, mad, fest, arrangementer, kunst, booktalk, 
bogen kommer hjem til dig, bibliotekarer, lytte-
rum, oase, bogkøb, konkurrencer, arrangere 
ture, klubhus, musik, planter, akvariefisk og 
meget mere.  
Spændende bud på fremtidens bibliotek - og 
også en del af nutidens! 
  
Som tak for deltagelsen i essay-konkurrencen 
fik de to deltagende klasser hver 1000 kr. til 
klassekassen. 
Kopier af alle elevernes besvarelser er samlet i 
en mappe og kan ses på kommunens biblioteker 
indtil årsskiftet. 
Originalerne opbevares på Hovedbiblioteket. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Borgerne taler 6 
Borgermøde om fremtidens bibliotek i Ru-
dersdal 

 
45 engagerede borgere deltog i borgermødet om 
fremtidens bibliotek i Rudersdal søndag den 1. 
november kl. 14 – 17 på Hovedbiblioteket i Bir-
kerød. 
 
Der var lagt op til en god og udbytterig efter-
middag - og det blev det at dømme efter delta-
gernes tilkendegivelser. 
 
Programmets fire hovedpunkter: 
 

1) 'Hvad sker der med biblioteket? ' Oplæg 
ved Jens Thorhauge, direktør for Styrel-
sen for bibliotek og medier 
 
Se oplæg på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 

2) Inddragelse af borgere og andre interes-
senter i processen frem mod en biblio-
tekspolitik – kort om proces og resultater 
ved Marianne Aastrup, bibliotekschef 
  
Se oplæg på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 

3) Film ”9 borgere og Rudersdal Bibliote-
kerne” – 9 borgeres mening om fremti-
dens bibliotek i Rudersdal. Filmen varer 
ca. 15 min. og er produceret af Ruders-
dal Bibliotekerne i samarbejde med 
Mads Astrup og Thomas Grue fra firma-
et KongSekvens. 
 
Filmen kan ses på www.rudersdal.dk 
 

4) Workshops – 4 workshops, hvor delta-
gerne drøftede forskellige temaer med 
udgangspunkt i citater, der stammer fra 
de fokusgruppeinterviews med borgere. 
 
Workshopoplæg og resultater af grup-
pernes drøftelser (i kort form) kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
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  Workshops – resultater 
 

• Forventninger til bibliotekets rolle og 
opgaver i fremtiden?  
Alle fire workshops 

 
� Biblioteket skal være centrum for demo-

kratisk udvikling 
� Biblioteket skal være kulturcentral 
� Limen i lokalområdet 
� Vægten skal være på kultur. Det er svært 

at formidle demokrati via kultur – bib-
lioteket skal ikke løse samfundsopgaver 

� Vigtigt at biblioteket udfylder den rolle i 
samfundet dér, hvor det ligger. Være 
lydhøre overfor lokale behov 

� Alsidighed er ikke ensbetydende med 
ensartethed, selvom det er decentralt, 
kan man tage hensyn til lokale behov. 

� Biblioteket er ikke en ungdomsklub, 
men kan rumme klubber 

� Biblioteket skal tilbyde materiale til 
”svage borgere” 

� Biblioteket spiller en rolle i integratio-
nen 

� Samarbejde med lokale uddannelsesin-
stitutioner 

� Der skal være liv  
� Arrangementer og kunstudstillinger 
� Større caféområde 
� Åbent, når man har fri 
� Oplysning / formidling 
� Fortsætte udviklingen på det digitale 

område 
� Kan få tilbudt noget, man ikke forventer 

– blive overrasket, inspireret, få ideer 
� Der skal være stillezoner 
� Moderne forsamlingssted – fastholde 

mulighed for at lege / lære / opleve 
� Tilbyde korte it-kurser. Husk jævnlig 

gentagelse 
� De unge skal inddrages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Hvordan skal de fysiske rammer være 

og hvordan skal biblioteksrummet 
fremstå? - Workshop 1 
 

� Det, jeg altid har elsket ved biblioteket, 
er stilheden, et magisk tankerum 

� Jeg tror succesen bliver større med tyde-
lige signaler: her er der stille, her er der 
larm 

� Vi mangler en læsesal, det ville rart med 
ro til fordybelse (Birkerød) 

� Her på biblioteket er vi heldigt stillet, 
børnene er i den ene ende, og så er der 
læsesal i den anden (Birkerød) 

� Her burde håndbiblioteket også stå 
� Selvom vi har opdelinger, er det vigtigt 

at vi kan møde forskellige grupper her. 
 
 
• Hvor langt må der være til et biblio-

tek? Workshop 1 
 

� Bibliotekerne bør være fordelt på lokali-
teter i overensstemmelse med befolknin-
gens arbejdssteder, bopæl og transport-
muligheder 

� Bibliotekerne skal være placeret i kom-
munens kraftcentre 

� Kulturelle arrangementer kunne flyttes 
ud til institutioner mv. 

� Der må ikke være særligt langt til et bib-
liotek 

� Benyttelsen ville falde, hvis man ikke 
havde biblioteket tæt på 

� Vi vil beholde de biblioteker vi har 
 
 
• Forventninger til biblioteket åbnings-

tider? Workshop 1 
 

� Vi er ikke interesserede i biblioteker 
uden personale. Vi vil ikke have nøgle 

� Søndagsåbent er pragtfuldt i vinterhalv-
året 

� Man kunne godt forestille sig søndags-
åbent i Holte den sidste søndag i måne-
den (modsat forretningerne) 

� Personaleløst bibliotek? Der skal i det 
mindste være en rådhusbetjent 

� Man kan jo også bare komme, når der er 
personale 
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� Udvidet åbningstid? Det kommer an på, 
om det er på bekostning af nedskæring 

 
 

• Hvad skal man kunne låne – Skal bib-
lioteket tilbyde bøger, musik, spil, film 
og andre medier? Workshop 2 
 

� Fastholde seriøsiteten – skabe tillid til 
bøgerne for de unge 

� Vigtigt med bøger 
� Voldelige film / spil hører ikke hjemme 
� Samfundet betaler, vi er ikke underhold-

ningstilbud 
� Nichen til det brede tilbud 
� Samfundstilbud – ikke kun materialer, 

der giver mange udlån 
� Skal ikke kunne få alt 
� Spil er magnet for børn 
� Download gratis? 
� Download må ikke tage fokus fra bøger 

 
 

• Hvordan skal materialerne præsente-
res? Workshop 2 
 

� Temaudstillinger – forsider fremme 
� Nye bøger skal have forsider fremme 
� Anmeldelser skal være synlige / tilgæn-

gelige 
� Hjemmesiden giver god formidling 
� Oplevelser er vigtige � inspiration 
� Kassationer er ikke fremtidssikrede (kli-

ma) 
� Man kan skaffe alt, men kun det man 

ved findes � et lager skal kunne inspire-
re 

� Nye materialer i lokalavisen 
 
 
• Skal biblioteket være et være -, møde 

– og oplevelsessted? Workshop 3 
 

� Attraktivt for de studerende – hjælp til 
skoleopgaver 

� Bøger, tidsskrifter, aviser, spil/film 
� Arrangementer 
� Satse på børn og unge 
� Tænke i målgrupper og individuelle be-

hov 
� Vigtigt med mulighed for fordybelse og 

læring 

 
 
• Forventninger og forslag til aktiviteter 

for børn, unge og voksne på bibliote-
ket? Workshop 3 
 

� Lektiecafé 
� Computercafé 
� Læseklubber 
� Infoboards hvor mange mennesker fær-

des fx på Birkerød Idrætscenter, Rund-
forbi med læsetips fra børn/unge/voksne 

� Præsentere børn for alle medier 
� Biblioteket skal rumme og præsentere 

det bedste indenfor alle medier 
� Biografreklamer om bibliotekstilbud - 

læsetips og arrangementer 
 
 

• Hvad skal der være på bibliotekets 
hjemmeside? Workshop 4 

 
� Godt med månedens tema 
� Må ikke være for teksttung – flere visu-

elle indslag 
 
 

• Skal der altid være personale I kan 
spørge? Workshop 4 

 
� Fastholde menneskelig kontakt og den 

kvalitative betjening 
 
 
 
 
En meget tilfreds deltager i borgermødet sendte 
dagen efter følgende citat fra et interview med 
Johannes Møllehave, om tro, tvivl og udsigt til 
døden i Kristeligt Dagblad. Bragt i Berlingske 
Tidende den 2. november 2009.  
 
”Jeg gør mig ikke så mange tanker om para-
dis. Det eneste jeg håber, er at der er et biblio-
tek” 
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Medarbejderne taler 
Vision, mål og værdier for Rudersdal Biblio-
tekerne  
 
Internt i biblioteksvirksomheden blev der  i 
2008 gennemført en proces med inddragelse af 
alle medarbejdere. Processen resulterede i ”Vi-
sion, mål og værdier for Rudersdal Biblioteker-
ne” formuleret indenfor følgende temaer: 

• Bygninger 
• Medarbejdere 
• Tilbud 

 
 

 
 
Bygninger 

 Nytænkning af biblioteksrummet 
 Fysiske rammer er vigtige 
 

 Attraktive inspirerende fleksible fysiske 
rammer / Mødested/Værested 
 Rum for viden, læring, vejledning, net-
værk, kulturelt fri- og oplevelsesrum 
 Være-, møde-, og fordybelsessted med 
atmosfære tilstrækkelige IT-faciliteter 
 Et sted for alle – gratis hjælp/rådgivning/  

    åbne døre mentalt og fysisk 
 
 

 Tilgængelighed både fysisk og digitalt 
 Synlighed 
 Bedre skiltning 
 Mødested med masser af plads – de fysi-

ske materialer fylder ikke så meget mere 
 Kulturhus/center: 
 

 Stort udbud af alle slags materialer 
 Mediecenter for børn og unge 
 Biograf 
 Teater m.m. 

VViissiioonn,,  mmååll  oogg  vvæærrddiieerr   
  
  
  
  
  

”” EEtt  sstteedd,,  ssoomm  iikkkkee  kkaann  uunnddvvæærreess””  
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 Biblioteket er alle steder. Findes på/i: 

 
 Stationer 
 Sportshaller 
 ??? 

 
     
Medarbejdere 
 
”Sikke nogle dygtige og hjælpsomme menne-
sker, de har på biblioteket” 
 

 God service, synligt, kompetent, i møde 
          kommende og servicemindet personale 
 

 Vi skal ”følge med tiden” og gerne være 
foran 

 Spontane, utraditionelle, gribe tendenser 
 
 

 Arbejdsglæde – forudsætning for god 
         Service 
 

 Trivsel, personalepleje 
 
 

 Udsyn – åbenhed over for omverdenen 
 Professionalisme /kompetence –  

         forudsætning for eksistens 
 Troværdighed 
 Kreativitet 
 Eksperimenterende 
 Tænke og arbejde innovativt 
 God intern info. og videndeling 
 Flere og nye digitaliserede arbejdsgange 

 
” Trendy – tiltrækkende – tilgængelig – tillid – 
trådløs – trivsel” 
 
Tilbud 
 

 Lige adgang til information og viden 
 Demokratiunderstøttende / integrationsun- 

         derstøttende 
 Understøtte uddannelse og læring 
 Samfundsnytte  
 Mødested/værested 
 Åbningstider der svarer til borgernes 

         behov 
 

 Vi arbejder med: 
 

 Formidling 
 Oplysning og viden 
 Information 

 
 

 Vi repræsenterer: 
 

 Troværdighed 
 Mangfoldighed 
 Synlighed 

 
 

 Biblioteket er/har: 
 

 Et sted for alle – gratis hjælp og rådgiv-
ning /åbne døre mentalt og fysisk 

 Fokus på børn og unge  
 Kulturelt, socialt pusterum 
 Kulturhus / -center: Stort udbud af alle 

slags materialer, mediecenter for børn og 
unge, biograf, teater, m.m.  

 Kraftcenter for kulturtilbud / Kulturbæ 
      rende og kulturbevarende 

 Lokalt kraftcenter 
 Lokal forankring, lokalt engagement og 

      understøtte lokale initiativer + adgang til 
      det nationale og globale 

 
 

 Biblioteket er: 
 

 Mødested med masser af plads - de fy 
 siske materialer fylder ikke så meget 
      mere 

 Et sted med flere aktiviteter, arrange- 
      menter, kulturelle oplevelser 

 Biblioteket er alle steder: Findes på sta- 
 tioner, sportshaller … 

 
 Vi vil: 

 
 Være fornyende, overraskende, grænse 

      overskridende, og konstant afprøve nye  
      tiltag Styrke PR & markedsføring 

 Styrke formidling af materiale- 
      samlingerne + e-ressourcer 

 Fokusere og tage udgangspunkt i den 
      enkelte borgers behov – individuel  
 betjening og vejledning og målrettede 
      tilbud 

 Give differentierede biblioteksløsninger 
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       til individuelle brugere, organisationer, 
       brugergrupper, m.m. 

 Fokusere på / opprioritering af IT – 
      IT/teknologien er velfungerende  

 IT og digitale ydelser spiller en større 
      rolle. Derfor fokus på: Download, delta 
      gelse i flere nationale tjenester 

 Prioritere aktualitet højt 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliotekets arbejdsgrundlag 1-5 
 
Rudersdal Bibliotekernes arbejdsgrundlag base-
rer sig på følgende: 
 
1) Lov om biblioteksvirksomhed af 17. maj 
    2000 (Lov nr. 340 af 17. maj 2000) samt 
  
2) National biblioteksudviklingsstrategi 
 
3) Rudersdal kommunes overordnede vision  
 
4) Politik for Kulturområdet der rummer vision 
    samt værdier og mål 
 
5) Foreløbig Bibliotekspolitik  
 
 
 

Bibliotekets arbejdsgrundlag 1 
Lov om biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000 
(Lov nr. 340 af 17. maj 2000) samt bekendt-
gørelse om biblioteksvirksomhed af 24. okto-
ber 2000. 
 
Loven fastsætter rammerne for bibliotekernes 
virksomhed.  
 
Folkebibliotekernes formål er at fremme oplys-
ning, uddannelse og kulturel aktivitet ved bl.a. 
at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre 
egnede materialer til rådighed såsom musikbæ-
rende materialer og elektroniske materialer her-
under Internet og multimedier. 
Folkebibliotekerne formidler information om 
samfundsforhold, herunder kommunal og stats-
lig information. 
Alsidighed, kvalitet, aktualitet, ligestillings af 
materialetyper og gratisprincippet er grundlæg-
gende i loven. 
 
Biblioteksloven kan ses på: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=
120665 
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Bibliotekets arbejdsgrundlag 2 
National biblioteksudviklingsstrategi 
 
Styrelsen for Bibliotek og Medier beskriver i sin 
seneste nationale strategi bl.a. at biblioteket 
skal: 
• understøtte samfundets innovation og sam-

menhængskraft 
• styrke og udvikle virtuelle biblioteksydelser 
• aktivere biblioteksrummet til et helt andet 

niveau end i dag herunder nytænke præsenta-
tion af de fysiske materialer, udstillinger og 
arrangementer og skabe bedre plads til andre 
aktiviteter, frirum og mødesteder. 

• skabe biblioteksrum, der er inviterende, in-
spirerende, der byder på oplevelser og er ak-
tivt inkluderende med lærings- og kulturakti-
viteter.  

• i stigende grad være, hvor folk er. På nettet 
og andre steder, hvor mange færdes 

• bidrage til at forenkle online søge- og ad-
gangsfaciliteter 

• understøtte og sikre mulighed for livslang 
læring 

• ha’ fokus på borgernes differentierede behov, 
brugerorientering og undervisning 

• understøtte borgernes deltagelse i demokrati-
et 

• udvikle de tilbud der skal til som resursecen-
ter i vidensamfundet 

• arbejde systematisk med kompetenceudvik-
ling af medarbejderne – afledt af nye roller 
og opgaver 

 
National biblioteksudviklingsstrategi kan ses på: 
www.bibliotekogmedier.dk/om-os/strategier/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotekets arbejdsgrundlag 3 
Rudersdal Kommunes overordnede vision 
 
Kommunalbestyrelsen har formuleret visionen 
for Rudersdal Kommune: 
 
Rudersdal Kommune skal være landets bedste 
bokommune. 
 
Værdigrundlag 
Det overordnede værdigrundlag for kommunen 
er: 
• At de smukke omgivelser bevares i et godt  
      og rent miljø  
• At der tilbydes gode og alsidige service- og  
      kulturtilbud  
• At borgerne sikres indflydelse via informati 
      on, høringer, dialog og borgermøder  
• At borgerne sikres valgfrihed  
• At stabil økonomi sikres ved at skabe helhed 
      og balance på kort og lang sigt  
 
Rudersdal Kommunes vision m.m. kan ses på: 
www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Vision.as
px 
 
 
 

Bibliotekets arbejdsgrundlag 4 
Politik for Kulturområdet der rummer vision 
samt værdier og mål 
 
 
Vision: Rudersdal – Kulturen i bevægelse 
- Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt. 
- Vi samler små succeser til store oplevelser og 
   unikke øjeblikke. 
 
Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og sam-
arbejde bevæger vi os af 
nye veje – fysisk og mentalt. Vi ser det store i 
det små og satser også på de store unikke ople-
velser. 
 
Værdier – Mangfoldighed – Kvalitet – Kompe-
tencer - Mod og synlighed - Dialog og samar-
bejde - Sundhed, trivsel og livskvalitet - Tradi-
tion og fornyelse  
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Politik for Kulturområdet – vision, mål og vær-
dier kan ses på: 
www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Politikke
r/Kulturpolitik.aspx 
 
 
 
 

Bibliotekets arbejdsgrundlag 5 
Foreløbig Bibliotekspolitik 
 
 
Indtil der er vedtaget en bibliotekspolitik for 
Rudersdal Kommune agerer biblioteket i  
forhold til den foreløbige politik vedtaget af 
Sammenlægningsudvalget den 1.5.06.  
 
”Biblioteket følger udviklingen ved at tilbyde 
borgeren en bred vifte af bibliotekstilbud, som 
tilpasses lokale behov og ønsker.  
Biblioteket er det lokale videns- og informati-
onscenter, som kan fungere som det ”demokra-
tiske torv” mellem Rudersdal Kommune og 
borgerne.  
Biblioteksvirksomheden i Rudersdal Kommune 
skal give borgerne muligheder for fleksible valg 
mellem såvel fysiske som virtuelle tilbud. Det 
vil sige, at borgerne kan vælge mellem fysiske 
tilbud i et eller flere bibliotekshuse og elektroni-
ske ydelser, som borgeren også kan benytte 
hjemmefra.  
Borgerne skal involveres i udviklingen af bib-
liotekerne.”  
 
Den foreløbige bibliotekspolitik kan ses på: 
www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Politikke
r/Kulturpolitik.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facts om Rudersdal Bibliotekerne 
i dag 
 

 
Rudersdal Bibliotekerne er den virksomhed i 
kommunen med flest aktive brugere - omkring 
25.000 er indmeldt. Hertil skal lægges de fami-
lier hvor 2-3-4 … personer benytter ét og sam-
me ”lånerkort”. 
Endvidere er der mange borgere, der dagligt, 
ugentligt eller månedligt benytter bibliotekernes 
tilbud uden at være registreret i bibliotekets da-
tabase.  
 
Rudersdal Bibliotekerne har en samling på ca. 
290.000 danske og udenlandske bøger, musik-
cd’er, film, spil mm.. Hver uge købes de aller-
nyeste materialer. 
Rudersdal Bibliotekerne har samlet ca. 65 avis- 
og ca. 600 tidsskriftabonnementer. 
Udlånet var 2009 inkl. fornyelser og fjernlån: 
ca. 987.000. En udlånsstigning på ca. 3 % i for-
hold til 2008. Hertil kommer ca. 70.000 down-
loads fra Bibliotekernes Netmusik og Netlydbog 
En stigning for musikfilernes vedkommende på 
71,7 %. Besøg i alt ca. 575.000. En stigning på 
godt 2 % i forhold til 2008.  
Besøg på www.rudersdalbibliotekerne.dk var 
ca. 205.000. 
Bibliotekerne udstedte i 2009 1100 digitale sig-
naturer. 
 
Biblioteket abonnerer på en række databaser og 
webprodukter, som borgerne i Rudersdal kan 
bruge på bibliotekets pc’er og hjemmefra. 
Brug af e-resurser fra borgernes hjemme-pc var 
godt 5.000 2009. 
 
Udover de fysiske musiksamlinger tilbydes 
download af lovlig og kopisikret musik fra net-
tet via Bibliotekernes Netmusik. Netmusikken 
omfatter lige nu flere mio. tracks. Denne service 
kan også benyttes hjemmefra. 
 
Rudersdal Bibliotekerne fungerer også som 
kommunens turistinformation. 
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Biblioteksprofiler  
Der er fire biblioteker i Rudersdal Kommune: 
Hovedbiblioteket i Birkerød, Holte Bibliotek, 
Nærum Bibliotek og Vedbæk Bibliotekscenter. 
Borgeren er i centrum – derfor decentral biblio-
teksstruktur. Bibliotekerne udgør og arbejder 
som en helhed.  
 
 
 
Hovedbiblioteket i Birkerød 
Hovedbiblioteket er det administrative center 
for kommunens bibliotekstilbud, et innovativt 
center, et sted med mulighed for specialisering. 
Hovedbiblioteket fungerer som overbygning 
også på materialeområdet.  
Hovedbiblioteket betjener hele kommunen, men 
har lokalt et befolkningsunderlag på omkring 
22.000 borgere, ca. 452.000 udlån årligt og et 
årligt besøgstal omkring 220.000. Hovedbiblio-
teket indgår i det tværgående samarbejde i 
kommunen og med andre kommuner. 
 
Og så bor bibliotekets ledelse her. Den løser 
strategiske og ledelsesmæssige opgaver herun-
der prioriterer biblioteksvirksomheden som hel-
hed jf. aftalte resultatmål med chefen for Områ-
det. 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalbiblioteker 
Lokalbibliotekerne skal primært koncentrere sig 
om, at levere optimale biblioteksydelser til be-
tjeningsområdets borgere. De har få administra-
tive opgaver. 
 
 
 
Holte Bibliotek 
er et stort lokalbibliotek med et befolkningsun-
derlag på omkring 18.000 borgere, ca. 380.000 
udlån årligt og et besøgstal på omkring 218.000 
årligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Nærum Bibliotek 
er i dag et meget benyttet lokalbibliotek med et 
befolkningsunderlag på ca. 8.500, ca. 80.000 
udlån årligt og et besøgstal på omkring 49.000 
årligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedbæk Bibliotekscenter  
er et velfungerende kombibibliotek på Vedbæk 
Skole. Der er to-strenget ledelse. Befolknings-
underlaget er på ca. 5.000, der er omkring 
42.000 udlån årligt (folkebiblioteket) og besøgs-
tallet er stort - godt og vel 70.000 årligt inkl. 
skolebibliotekstid. 
 
 
 
 
 
Alle 4 biblioteker har et veludbygget samarbej-
de med skoler, daginstitutioner, ældrecenter 
m.fl. i lokalområdet, undervisningstilbud, arran-
gementer og udstillinger for børn og voksne 
m.m. 
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Bibliotekets opgaver 
 
De opgaver, der udføres i bibliotekets regi, er i 
hovedtræk følgende: Drift og udvikling af et 
hovedbibliotek og tre lokalbiblioteker, herunder 
 
�  ”Attraktive og gode offentlige rum” – med 

tidssvarende tilbud og hvor der er mulighed 
for at deltage i aktiviteter, fordybe sig og 
møde viden, information og oplevelser 

� Kulturelle aktiviteter herunder læsekredse og 
-klubber, arrangementer og udstillinger  

� Åbningstider der tilsammen tilgodeser bor-
gernes muligheder for at benytte biblioteket.  
160 timer(vinterhalvår) og 156 timer (som-
merhalvår)  

� Stiller materialer til rådighed – fysiske mate-
rialer (bøger, musik, film spil, aviser, tids-
skrifter m.m.) samt e-resurser (elektroniske 
resurser online) 

� Hjemmeside – Internetydelser 
� E-mail og sms-services og ”biblioteket på 

mobilen” 
� Aktualitet, alsidighed og kvalitet indenfor 

alle materialetyper og aktiviteter 
� Kvalificeret og professionel betjening af 

børn, unge og voksne, herunder formidling, 
vejledning og rådgivning 

� Mulighed for selvbetjening  
� Opsøgende biblioteksbetjening for ældre og 

handicappede herunder bl.a. ”Biblioteket 
kommer ordning”, betjening af plejehjem og 
lydavis samt tværgående samarbejde med 
betjening af øvrige institutioner i kommunen  

� Opsøgende arbejde overfor børn herunder 
tværgående samarbejde med og betjening af 
øvrige institutioner og dagplejere i kommu-
nen 

� Betjening af skoler og gymnasier  
� Indberetning/formidling og redigering af 

kulturelle arrangementer, digital kulturka-
lender i Rudersdal Kommune 

� Turistinformation (pjecer og digitalt)  
� Billetsalg til kommunale og kulturelle arran-

gementer  
� Undervisning i brug af bibliotekets tilbud, 

kommunens selvbetjeningsmuligheder, In-
ternet m.m. 

� Udsteder digital signatur 
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� 86 publikumspc’er med internetadgang, of-

ficepakke m.m., pc’er til spil, diverse kon-
soller til spil, formidlingsskærme, info-
boards  m.m. 

� Trådløst netværk til rådighed for borgere 
med egen bærbar pc. 

� Markedsføring og PR- oplysnings-, informa-
tions-, og formidlingsvirksomhed herunder 
IT og hjemmeside  

� Udviklingsaktiviteter 
 
 
 
� Tværgående samarbejde i og udenfor Ru-

dersdal Kommune 
� Interne ydelser – herunder indkøb, klargø-

ring og distribution af materialer inkl. til 
kommunens 13 folkeskoler og 2 gymnasier, 
administration af folkeskolernes fællessam-
linger bygningsvedligeholdelse, ledelse og 
administration, kompetenceudvikling m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteket i vidensamfundet – 
”Det ny bibliotek” –  
Udfordringer de kommende år 
 

 
Jens Thorhauge, direktør for Styrelsen for bibli-
otek og medier skriver i årsberetningen for 2009 
udgivet november 2009: 
 
”Det ny bibliotek er, hvor borgerne er, og hvor 
der er brug for det. 
Det ny bibliotek tager udgangspunkt i brugernes 
og borgernes behov og ønsker. 
Det ny bibliotek er en konsekvens af digitalise-
ring, af Internettets ekspansion, af Google, af 
den klare tendens til at medier er overalt, er gra-
tis (selvom det ikke passer) og kan nås 24/7. 
Det ny bibliotek tager højde for den ændrede 
brugeradfærd og Google generationens forvent-
ninger. 
 
Det ny bibliotek viser sin eksistensberettigelse 
ved med held at arbejde synligt med samfundets 
dagsorden: fremme globaliseringsstrategiens 
mål, understøtte innovation, livslang læring, 
sætte ind over for den digitale kløft, hvor med-
borgerne på den forkerte side i stigende grad 
bliver ekskluderet af samfundet, fordi vidensam-
fundets kommunikation og inklusion er digital. 
Det ny bibliotek bliver i sin digitale betjenings-
struktur mere og mere orienteret mod den indi-
viduelle servicering, men aktiviteterne i det fysi-
ske rum bliver offensivt fællesorienteret. Den 
traditionelle biblioteksvirksomhed holdes leven-
de med stadige initiativer. 
Det ny bibliotek vokser ud af asken af den gamle 
samlingsorienterede institutionskultur. Det læg-
ger vægt på nye kompetencer, det faciliterende, 
formidlende, lærende, inddragende, inspireren-
de.” 
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Rudersdal Bibliotekerne: 
Medieudviklingen og nye digitale services præ-
ger forventningerne hos kommunens borgere, og 
det nødvendiggør omfattende forandringer i bib-
liotekets måde at fungere på. Udfordringen 
skærpes af, at udviklingen af digitale service-
ydelser skal ske samtidig med, at biblioteket skal 
prioritere de traditionelle biblioteksydelser og 
forsat skal udvikle og opdatere det fysiske bibli-
otek som et godt og attraktivt offentligt rum, der  
bl.a. er byens hus med fleksibel indretning og 
rum, der byder på oplevelser og er aktivt inklu-
derende med lærings- og kulturaktiviteter. Rum 
der imødekommer borgernes meget differentie-
rede behov. 
 
I Det ny bibliotek vil der i stigende grad blive 
lagt vægt på relationelle aktiviteter /samspil mel-
lem borgere og medarbejdere – både i det fysiske 
og i det virtuelle rum. Stadig lettere adgang til 
stadig mere materiale er en selvfølge for borger-
ne men en krævende opgave for biblioteket.  
Mange borgere efterspørger også selvbetjening 
og tilgængelighed, når de har fri. Bibliotekerne 
skal således levere digitale ydelser, der modsva-
rer og supplerer tilbudene i de fysiske rum. 
Opgaven er til stadighed at være et bibliotek, 
som både fysisk, indholdsmæssigt, digitalt og 
driftsmæssigt matcher nutidens samfund, er på 
omgangshøjde med den nationale udvikling og 
lever op til borgernes forventninger. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagsliste: 

”Biblioteket i dine hænder – byg dit bib” ide-
er, forslag m.m. billeder/dokumentation kan ses 
på www.rudersdalbibliotekerne.dk og 
http://www.flickr.com/photos/bygditbib 

Spørgeskemaundersøgelse 2009 - Papirudga-
ven af spørgeskema kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Spørgeskemaundersøgelse 2009 - Den samle-
de rapport vedr. spørgeskemaundersøgelsen 
med detailresultater og respondenternes kom-
mentarer kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Referater af fokusgruppeinterviews – Borgere 
kan ses på www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Referater af fokusgruppeinterviews / dialog-
møder - Samarbejdspartnere kan ses på 
www.rudersdal bibliotekerne.dk 
 
”Mit drømmebibliotek”- Essaykonkurrence 
for to 7. klasser 
Emils, Nicolais og Viktors essays kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Vedr. Borgermødet 
'Hvad sker der med biblioteket? ' Oplæg ved 
Jens Thorhauge, direktør for Styrelsen for bibli-
otek og medier 
Oplæg kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Vedr. Borgermødet 
Inddragelse af borgere og andre interessenter 
i processen frem mod en bibliotekspolitik – 
kort om proces og resultater ved Marianne 
Aastrup, bibliotekschef 
Oplæg kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
Vedr. Borgermødet 
Film ”9 borgere og Rudersdal Biblioteker-
ne”. Filmen varer ca. 15 min. og er produceret 
af Rudersdal Bibliotekerne i samarbejde med 
Mads Astrup og Thomas Grue fra firmaet 
KongSekvens. 
Filmen kan ses på www.rudersdal.dk 
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Vedr. Borgermødet 
4 Workshops – Workshopoplæg og resultater 
af gruppernes drøftelser (i kort form) kan ses 
på www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
 
Vedr. Borgermødet 
Referat af forløb i salen kan ses på 
www.rudersdalbibliotekerne.dk 
 
 
 
Biblioteksloven kan ses på: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=
120665 
 
National biblioteksudviklingsstrategi kan ses 
på: 
www.bibliotekogmedier.dk/om-os/strategier/ 
 
Rudersdal Kommunes vision m.m. kan ses på: 
www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Vision.as
px 
 
Politik for Kulturområdet  – vision, mål og 
værdier kan ses på: 
www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Politikke
r/Kulturpolitik.aspx 
 
Den foreløbige bibliotekspolitik kan ses på: 
www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Politikke
r/Kulturpolitik.aspx 
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