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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

FORORD
I januar 2018 var alle medarbejdere sammen til personalekonference
hvor fokus var at formulere de kommende års strategiske
indsatsområder for Rudersdal Bibliotekerne.
Rudersdal Bibliotekernes strategiske indsatsområder i 2018 og 2019:
Børn og læsning
Læsning, litteraturformidling og litterære oplevelser
Videns- og forskningsformidling
Biblioteket som din studiemakker
Informationssøgningskompetencer
Frivillighed & samskabelse
De strategiske indsatsområder har været pejlemærker for de tilbud
og services Rudersdal Bibliotekerne igennem 2018 har udviklet til og
med borgerne. Opgaven har været at skærpe Rudersdal Bibliotekernes
profil, og finde ind til kernen af den biblioteksopgave vi er sat i verden
for at løse.
Det er et fokus og en opgave vi til stadighed arbejder med.
Rudersdal Bibliotekerne har i 2018 igangsat et
kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere. Vi kalder
det ”Borgeren i centrum”, og forløbet har fokus på, hvordan vi i
samarbejder om at drive og udvikle det bedst mulige bibliotekstilbud
til borgerne i Rudersdal Kommune. Vi vil løse vores opgaver med høj
faglighed og professionalisme, og vi vil være en arbejdsplads med høj
trivsel og arbejdsglæde.
I Rudersdal Bibliotekerne har vi samarbejde med mange og forskellige
samarbejdspartnere. Vi er glade for, og stolte over, det arbejde vi er
sammen med andre om at udvikle og tilbyde. Det skaber stor værdi
for biblioteket, de ansatte og dermed ikke mindst for borgerne, at vi
gennem mange og forskelligartede samarbejder udvikler og tilbyder
en lang række af biblioteks-, lærings- og kulturtilbud.
Det har været et spændende og travlt år i Rudersdal Bibliotekerne,
hvor vi er kommet langt og har nået meget.
Jeg er glad for, og stolt over, det store stykke arbejde som alle
medarbejdere og ledere har bidraget til i årets løb, og ser frem til
endnu flere spændende opgaver i 2019.
/Maria Westbrook
Bibliotekschef
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A READER LIVES
A THOUSAND
LIVES BEFORE
HE DIES
George R.R. Martin,
A Dance With Dragons
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

PRÆSENTATION AF RUDERSDAL
BIBLIOTEKERNE, MÅLGRUPPER
OG HOVEDOPGAVE
Rudersdal Bibliotekerne er et tilbud til alle borgere i kommunen. Vi
arbejder for at fremme udvikling for og i fællesskab med borgerne
gennem kultur, oplevelser, dannelse og læring. Vi har tilbud til børn,
unge, voksne og ældre. Vi har tilbud til dagtilbud, skoler og familier. Vi
har mange samarbejdspartnere både i og uden for kommunen.
		

livslang læring
og viden

dannelse, også
den digitale

læselyst

Rudersdal
Bibliotekerne
fremmer udvikling for og
i fællesskab med borgerne
gennem kultur, oplevelser,
dannelse og læring
formidling og
strukturering af
information

det neutrale
mødested

kulturelle
oplevelser
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PRÆSENTATION AF RUDERSDAL
BIBLIOTEKERNE, MÅLGRUPPER
OG HOVEDOPGAVE
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Rudersdal Bibliotekernes arbejde udføres med afsæt i:
•

Biblioteksloven. Lov om biblioteksvirksomhed af 17. maj
2000 (Lov nr. 340 af 17. maj 2000) samt Bekendtgørelse om
biblioteksvirksomhed af 24. oktober 2000. Folkebibliotekernes
formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
Folkebibliotekerne formidler information om samfundsforhold,
herunder kommunal og statslig information.
Alsidighed, kvalitet, aktualitet og gratisprincippet er
grundlæggende i loven.

•

Rudersdal Kommunes Kulturpolitik. Værdier i kulturpolitikken:
Mangfoldighed, kvalitet, kompetencer, mod & synlighed, dialog &
samarbejde, sundhed, trivsel & livskvalitet, tradition & fornyelse.

•

Rudersdal Kommunes Bibliotekspolitik,
2010. Udgangspunktet er Rudersdal
Bibliotekernes kerneopgave.

•

De til enhver tid gældende
politikker for Rudersdal
Kommune

I 2018 HAR BIBLIOTEKERNE
HAR HAFT 375.110 BESØGENDE
SOM TILSAMMEN HAR LÅNT
417.987 FYSISKE MATERIALER

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNES
SPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER
2019

Rudersdal Bibliotekerne har valgt at videreføre de strategiske
indsatsområder fra 2018.
Samskabelse & frivillighed bliver i 2019 en arbejdsmetode mere end et
selvstændigt indsatsområde.
Herudover vil vi i 2019 have fokus på:
• Organisation og Faglighed
• Særlige målgrupper
• Ny biblioteksstrategi

INDSATSOMRÅDE: ORGANISATION OG FAGLIGHED
Mål:
Handleplan:

Mål:
Handleplan:

Mål:
Handleplan:

Flere besøgende på vores biblioteker og flere
deltagere til vores arrangementer
Attraktive rum og studiepladser, udvikling af
arrangementsformater inden for litteratur,
viden og debat, målgruppe-fokus, brugerrejser,
evaluering & effektmåling
Værtskab og formidling med udgangspunkt i
borgernes behov
Videreførsel af kompetenceforløbet ”Borgeren i
centrum” samt uddannelse af resursepersoner
Øget bogudlån samt øget brug af digitale
resurser
Analyse og forsøg med indkøb,
tilføre midler til bogindkøb,
udvikle brug af data (vi
venter på statistikmoduler i
BIBLIOTEKERNES DIGITALE
bibliotekssystemet), samtænke
UDLÅN (E-BØGER, E-LYDBØGER
formidlingsplatforme og
materialer.
OG FILMSTREAMING) ER STEGET

MED 19,8 % I 2018
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VI HAR VÆRET PÅ
GYMNASIEBESØG 6 GANGE
OG HJULPET ELEVERNE MED
INFORMATIONSSØGNING TIL
DERES SRP OPGAVER

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNES
SPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER
2019
8

INDSATSOMRÅDE: SÆRLIGE MÅLGRUPPER
Mål:
Handleplan:

Mål:
Handleplan:

At flere familier benytter bibliotekets tilbud.
Familer tænkt bredt
Bogcafér målrettet børn og forældre, flere og
større familiearrangementer, målgruppefokus
tænkes ind i planlægningen af aktiviteter og
arrangmenter
Flere unge bruger biblioteket
Styrke vores tilbud til gymnasieeleverne omkring
de store skriftelige opgaver. Fortsætte og
udvikle tilbuddet om guidet fælleslæsning til
sårbare unge, udvikle samarbejdet med UIR
gennem fælles kompetenceforløb ”Fremtidens
ungeindsats på bibliotekerne”, samarbejde
med gymnasierne omkring Litteraturfestivallen
”Sammen om ord”.

INDSATSOMRÅDE: NY BIBLIOTEKSSTRATEGI
Mål:

Handleplan:

At der ligger en ny biblioteksstrategi til politisk
godkendelse i 2020. Mål for 2019 er få sat gang i
processen, etableret en projektorganisation og en
politisk godkendelse af procesplanen
Etablering af projektgruppe, udarbejdelse af
procesplan, igangsætte arbejdet

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

KULTUROMRÅDETS
INDSATSER 2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS LANGSIGTEDE MÅL
Indsatsområde:

Mål

Handleplan:

Ny Biblioteksstrategi
Den overordnede kulturpolitik som fundament
for udvikling af nye strategier og planlægning i
perioden 2019-2022
Den overordnede kulturpolitik bevares i perioden
2019 til 2022 som fundament for udvikling af nye
strategier og planlægning.
Ny Biblioteksstrategi klar til foråret 2021
Projektorganisering der arbejder med
brugerinddragelse og samskabelse omkring
prioritering og indhold i en ny biblioteksstrategi

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BUDGET
Indsatsområde:
Mål:

Handleplan:
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Indsatser afledt budgetvedtagelsen for 2019
Struktur for fremtidens formidlingsaktiviteter
skal gentænkes (biblioteker og museer). Arbejdet
foregår i Kultur- og Fritidsudvalgets regi som en
del af den igangværende fokus på struktur og
kommunale arealer
Udvikles i samarbejdet med Museet. Når ny leder
tiltræder indledes arbejdet
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KULTUROMRÅDETS
INDSATSER 2019
DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER
Indsatsområde:
Mål:
Handleplan:

Digital organisation
At udvikle den digitale bevidsthed hos ledere og
medarbejdere.
Afdække kompetencer og behov i organisationen
samt opstille mål for indsatser i august 2019
i VP evalueringen. Deltager i Bibliotekernes
fælles kompetenceudviklingsforløb ”Digital
transformation” sammen med flere andre af
landets biblioteker.

SÆRLIGE INDSATSER/SPECIFIKKE MÅL
Indsatsområde:

Mål:
Handleplan:
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Mental Sundhed - Rudersdal Kommune har
besluttet, at mental sundhed skal være den
centrale, fælleskommunale sundhedsfremmende
og forebyggende indsats fremover.
Bidrage til borgernes mentale sundhed gennem
kerneopgaven.
Særligt fokus på litteraturens gavnlige virkning
gennem tilbud om guidet fælleslæsning. Fokus
på ensomhed - skabe fællesskaber omkring
læsning/litteratur/viden

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE
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EVALUERING AF RUDERSDAL
BIBLIOTEKERNES SPECIFIKKE
INDSATSOMRÅDER 2018

BØRN OG LÆSNING
Vi har udviklet tilbud til dagtilbud med fokus på tidlig literacy og
har oplevet en stor efterspørgsel efter vores tilbud der på særlig vis
stimulerer de 0-6 årige børns sprog, leg og fantasi og skriver sig ind i
daginstitutionernes læreplaner.
Vi har udviklet tilbud til skolerne og formidlet gennem Skoletjenesten.
Vi er ved at udvikle læsetilbud sammen med Skolefritidsordninger og
har også haft litteraturen som omdrejningspunkt for de arrangementer
vi har udviklet til familier.

LÆSNING, LITTERATURFORMIDLING OG LITTERÆRE
OPLEVELSER
Med stor succes har vi sammen med en gruppe aktive borgere
udviklet en litteraturfestival med en ”Frivillig Scene” som var
brugerdrevet. Vi arbejder videre med litteraturfestivalen i
2019.
Metoden Guidet Fælleslæsning har vi med stor succes
introduceret til forskellige brugergrupper. Metoden
VI HAR HAFT GUIDET
kan noget særligt over for brugere med kognitive
FÆLLESLÆSNING FOR
funktionsnedsættelse, og vi ser et stort potentiale i
SÅRBARE UNGE 19 GANGE MED I
det videre arbejde.
ALT 112 DELTAGERE.
Vi har mange velfungerende læseklubber og
fortsætter med at udbyde klubber med forskellige
temaer.
Ultimo 2018 har vi fokus på læsesvage og ordblinde og
vil i 2019 arbejde videre med at udvikle relevante tilbud til
målgruppen.
Som en naturlig del af driften, tilbyder vi arrangementer i forskellige
formater hvor vi sætter litteraturen i spil.

VIDENS- OG FORSKNINGSFORMIDLING
Er noget nyt vi har fokus på. Vi er i 2018 begyndt med at streame
liveudsendelser fra Århus Universitet hvor forskere præsentere deres
forskning. Arrangementerne har været velbesøgte, og vi har set andre
og nye brugere til disse arrangementer. Vi vil i 2019 udvikle på dette
område.
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

SANSEUDSTILLINGEN
”FANG FORTÆLLINGEN”
MED UDGANGSPUNKT I
KASKELOTTERNES SANG HAVDE
MERE END 500 BØRN IGENNEM
FORMIDLINGSFORLØBET

BIBLIOTEKET SOM DIN STUDIEMAKKER
Vi vil være et relevant og tidssvarende tilbud til alle typer af
studerende. Det gælder i vores services og vores fysiske biblioteker
hvor vi skal understøtte rummet som studiested.
Vi arbejder sammen med kommunens to gymnasier om elevernes
store opgaver, og vil i 2019 udvikle yderligere på dette samarbejde. Vi
oplever stor efterspørgsel efter studiepladser og grupperum i vores
biblioteker – det arbejder vi på at udvikle yderligere.

INFORMATIONSSØGNINGSKOMPETENCER
I bibliotekerne skal vi være specialiserede
informationssøgningsspecialiser, der kan hjælpe med at skaffe
relevant information. Vi har en stor opgave i forhold til at sikre en
kildekristisk tilgang til information og sætte ind over for Fake news.
Vi har tilbud i informationssøgning til elever på alle klassetrin – og det
er efterspurgt!

FRIVILLIGHED & SAMSKABELSE
Vi har i 2018 haft fokus på at udvikle vores tilgang til arbejdet
med frivillighed og samskabelse. Fremover tænker vi det som en
metode som vi bruger i opgaveløsning og på den måde bliver alle
medarbejdere ved Rudersdal Bibliotekerne involveret i udviklingen af
samarbejdet med borgere og interessenter.

VIRKSOMHEDSPLAN 2019
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EVALUERING AF
KULTUROMRÅDETS SPECIFIKKE
INDSATSER 2018

TEMA: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS LANGSIGTEDE
MÅL
(Fra 2015 som fortsættes i 2018)
Indsatsområde 1: Udmøntning af Frivillighedspolitikken
Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken gennem tiltag,
der giver borgerne i Rudersdal mulighed for at realisere ønsker og
behov for at sætte deres kompetencer i spil som frivillige.
Handling 1:
Bibliotekerne arbejder på at formulere en ny retningslinje for arbejdet
med de frivillige.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)

Jeg/vi er ikke startet, fordi (max 1 linje):
Handling 2:
Frivilligindsatsen evalueres og justeres i forhold til den erhvervede
erfaring. Fortsat fokus på at udvikle arbejdet med samskabelse
og i forbindelse med Litteraturfestivalen LittFest .Rudersdal at
eksperimentere med at udvikle nye samarbejder. Fortsat fokus på
samarbejde med organisationer og foreninger omkring aktiviteter og
læringsforløb i bibliotekernes rammer.
Bibliotekerne er opsøgende i forhold til at indgå nye partnerskaber
omkring løsningen af vores kerneydelser. Det gælder bl.a. i forhold
til at udvikle arbejdet med guidet fælleslæsning i forhold til udvalgte
målgrupper.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

I EFTERÅRET 2018 VAR 224
BØRNEHAVEBØRN FORBI
BIBLIOTEKERNE TIL ”HOP IND I
BOGEN”

Indsatsområde 2: Øge tilgængelighed til kultur, fritids, - og idrætstilbud
Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til faciliteter,
aktiviteter og øvrige tilbud såvel det indholdsmæssige,
det fysiske som det digitale. Tilgængelighed til rammer/
fysiske faciliteter og indhold afstemmes i videst mulige
omfang i forhold til borgernes ønsker og behov, til benyttelse,
økonomi m.v.
Alle 4 biblioteker tilbyder nu adgang kl. 7-22 alle ugens dage. I 2018
har bibliotekerne fokus på indretning og formidling i de selvbetjente
biblioteker. Her tænkes i såvel indretning som digital formidling.
Særligt for Birkerød gælder, at indretningen skal justeres i forhold til
brugen.
Indretning af studiepladser i alle fire bibliotekerne prioriteres i de
kommende år.
Nyt mødelokale i Nærum tages i brug primo 2018 og i den forbindelse
vurderes om der skal tilbydes adgang til flere lokaler på 1. sal.
Særligt for Nærum gælder, at åbningstiden med fordel kan justeres
for at tilgodese borgernes behov. Åbningstiden bør ligge eftermiddag/
aften.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)

Åbningstiderne i Næ er vi afventende med.
Mødelokalet i Næ er forsinket – det tages i brug primo 2019.
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EVALUERING AF
KULTUROMRÅDETS SPECIFIKKE
INDSATSER 2018
TEMA: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS BUDGET
Indsatsområde 3: Indsatser afledt af budgetvedtagelsen for 2018
Bibliotekerne implementerer de vedtagne budgetjusteringer for
2018/2019.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)


TEMA: DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER
Indsatsområde 4: Implementering af EU-dataforordningen
Bibliotekerne løser opgaven i tæt samarbejde med kulturområdet og
kommunens projektgruppe.
I bibliotekerne etableres en projektorganisation bestående af lederen
af it, kommunikation og web, samt 3 medarbejdere. Det øvrige
personale involveres gennem personalemøder og workshops. Emnet
drøftes på årets første MED-møde med det formål at tydeliggøre
beslutningen bredt i organisationen.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)

Indsatsområde 5:Udmøntning af kommunalbestyrelsens beslutning
vedr. strukturforslag og – ændringer
Bibliotekerne arbejder sammen med Borgerservice om at se på
mulighederne for evt. at indføre borgerservice light. Borgerservice
light kunne være opgaver med udstedelse af kørekort og pas. Der er
ike tale om opgaver der kræver egentlig sagsbehandling.
Bibliotekerne arbejder aktivt sammen med kulturområdet på
fortsat at udvikle snit- og samarbejdsflader i området til
gavn for den fælles opgaveløsning.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		
Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)
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BESØGSTALLET PÅ
HOVEDBIBLIOTEKET I BIRKERØD
ER STEGET MED 2,8% I 2018

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

TEMA: INDSATSER I FORHOLD TIL INDKØB
Indsatsområde 6: Implementering af indsatser til forbedring af
compliance og aftaler i forhold til indkøb
På baggrund af tal fra indkøbsafdelingen om bibliotekernes anvendelse af
indkøbsaftalerne, opstilles konkrete mål for yderligere benyttelse.
Ansvarlige medarbejdere inddrages, og der sker en tydelig kommunikation
ud i organisationen om hvad og hvordan der fremover skal prioriteres ved
indkøb.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)


TEMA: KULTUR I BYCENTRE OG LOKALMILJØER
Indsatsområde 7: Mere liv til bycentre og lokalmiljøer – som løftestang
for udvikling
Bibliotekerne er en del af Kultur4kanten. I 2018 omorganiseres arbejdet
med planlægning og afvikling af Nærum Kulturdag. Biblioteket går aktivt og
målrettet ind i projektet.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)
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TEMA: BØRNE- OG UNGEPOLITIKKEN
Indsatsområde 8: Udmøntning af Børne- og ungepolitikken
Handling 1:
Bibliotekerne arbejder målrettet med at udvikle tilbud til
daginstitutioner og skoler.
På førskole området, er der fokus på tidlig literacy og biblioteket
samarbejder med kollegaer fra dagtilbudsområdet med, at få udviklet
indhold og form som passer til målgruppen. Herudover er der et
fokus på oplysning og information til forældre om børns læsning og
læsetilegnelse.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)

Handling 2:
På skoleområdet udvikles tilbud til elever og lærere om læselyst og
informationssøgning.
Sammen med Vedbæk skole udvikles Rudemesterskaberne i
Oplæsning.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)

Handling 3:
På ungeområdet arbejdes med tilbud om guidet fælleslæsning til
sårbare unge og på almenområdet fokus på informationssøgning på
ungdomsuddannelserne (primært gymnasierne).
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		
Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)
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RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

VI HAR UNDERVIST,
HOLDT OPLÆG ELLER
AFHOLDT ARRANGEMENTER
FOR I ALT 67 SKOLEKLASSER.
KLASSERNE HAR BÅDE BESØGT
OG HAFT BESØG AF OS
UDE PÅ SKOLERNE I DEN
FORBINDELSE

TEMA: UNGES FYSISKE OG MENTALE SUNDHED
Indsatsområde 9: Indsatser afledt Region Hovedstadens (KKR)
satsning på at øge og styrke unges mulighed for at leve et sundt liv på
tværs af kommuner
Bibliotekerne kan byde ind med tilbud som guidet fælleslæsning efter
behov.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		
Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)




Indsatsområde 10: Udmøntning af borgerdialogpolitikken
Bibliotekerne arbejder med at implementere
servicekodekset som er udviklet i 2017. Servicekodekset er udviklet på
baggrund af bl.a. Borgerdialogpolitikken.
I forbindelse med formulering af ny bibliotekspolitik inddrages såvel
borgere som politikere og ansatte på bibliotekerne.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)


TEMA: FORTSAT UDVIKLING AF DET KULTUROMRÅDETS
ORGANISATIONS- OG STYRINGSKONCEPT
Indsatsområde 11: Indsatser til videre udvikling af Kulturområdets
organisations- og styringskoncept
Bibliotekerne har fokus på udvikling af MED -arbejder så det opleves
som relevant og interessant for såvel medlemmer, som for resten af
organisationen. MED-udvalget afholder et heldagsmøde med fokus på
det gode samarbejde.
Bibliotekerne deltager aktivt i netværkene og bidrager til udviklingen af
samme.
Jeg/vi er færdige (hvis ja, sæt kryds)		

Jeg/vi er i proces (hvis ja, sæt kryds)
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EVALUERING AF
KULTUROMRÅDETS SPECIFIKKE
INDSATSER 2018

TEMA: BORGERDIALOGPOLITIKKEN
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ONE IS NEVER
ALONE WITH A
BOOK NEARBY,
DON'T YOU AGREE?
Arturo Pérez-Reverte,
The Club Dumas

20

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

REGNSKAB 2018
Udgifter

Forbrug 2018

Materialer
Personaleudgifter
Personale,løn

Korrigeret
Budget

Rest. korr.
budget

Forbrugs %

4.850.595

4.429.000

-421.595

109,52%

570.452

622.995

52.543

91,57%

21.732.181

22.483.246

751.065

96,66%

Fælles drift

2.962.054

2.604.500

-357.554

114,00%

Bygningsdrift

1.682.386

1.375.873

-306.513

120,89%

Hovedbiblioteket i Birkerød
Holte Bibliotek
Nærum Bibliotek
Vedbæk Bibliotekscenter

181.414

320.000

138.586

56,69%

1.372.079

1.373.764

1.685

99,88%

235.483

221.294

-14.189

106,41%

29.135

3.000

-26.135

971,15%

Udgifter i alt:

33.615.778

33.433.672

-182.106

100,54%

Indtægter

-1.240.0471

-710.000

530.047

174,65%

Resultat:

32.375.731

32.723.672

347.941

98,93%

Overførsel til 2019

347.941

1
Vi har gennemført en oprydning i bibliotekssystemet omkring gebyrer hvorfor indtægten er
ekstraordinær høj i 2018. Vi forventer det falder i 2019.
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BUDGET 2019

Udgiftsbaseret korrigeret budget
Materialer
Personale, løn
Personaleudgifter

5.079.156
21.674.884
549.840

Fælles drift

2.417.389

Fælles bygningsdrift

1.614.038

Hovedbiblioteket i Birkerød
Holte Bibliotek
Nærum Bibliotetk
Vedbæk Bibliotekscenter
Indtægter
Budget for 2019
Overført fra 2018

324.924
1.379.279
245.269
3.046
-710.752
32.577.073
347.941

FORFATTERTRÆF PÅ
NÆRUM GYMNASIUM
HVOR MERE END 100
GYMNASIELEVER VAR TIL
FORFATTERINTERVIEW OG
KUNNE STILLE SPØRGSMÅL
TIL FORFATTERENE
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NØGLETAL RUDERSDAL
BIBLIOTEKERNE
2017

2018

%

Indbyggere i Rudersdal Kommune pr. 1. januar

56.133

55.989

-0,3

heraf børn til og med 15 år

11.252

11.611

3,1

Antal aktive lånere1

23.076

23.022

-0,2

heraf børn til og med 15 år

3.562

3.276

-8,7

Antal besøgende i de fysiske biblioteker

2017

2018

%

Birkerød

156.740

161.251

2,8

Holte

129.207

128.256

-0,7

Nærum

42.027

39.390

-6,7

Vedbæk

59.090

46.213

-28

Besøgende i alt

387.658

375.110

-3,3

Heraf besøg i den selvbetjente tid3

2017

2018

%

Birkerød

10.526

27.387

61,6

Holte

17.537

27.302

35,8

Nærum

15.969

24.539

34,9

Vedbæk

8.117

28.916

71,9

i alt

52.149

108.144

51,8

2

1
2
3

Antal aktive lånerkort pr år
Vi har ændret på retningslinjerne for adgangen for børn i skole- og SFO-tid
Besøgstallene fra den selvbetjente tid er indeholdt i ”Antal besøgende i de fysiske biblioteker
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NØGLETAL RUDERSDAL
BIBLIOTEKERNE
2017

2018

%

Besøg på hjemmesiden

270.796

265.933

-1,8

Sidehenvisninger

1.572.439

1.462.936

-7,5

Fysiske udlån uden fornyelser

421.375

417.987

-0,8

Fysiske udlån incl. fornyelser

708.144

726.628

2,5

Digitale udlån; ereolen, netlydbog og Filmstriben

50.835

63.363

19,8

Øvrige digitale udlån

16.305

4

Fysiske og digitale udlån i alt uden fornyelser

472.210

497.655

5,1

Fysiske og digitale udlån i alt incl fornyelser

758.979

806.296

5,8

Fysiske udlån uden fornyelser fordelt på afdelinger

2017

2018

%

Birkerød

209.972

199.299

-5,4

Holte

126.842

135.475

6,4

Nærum

42.631

45.578

6,5

Vedbæk

23.727

37.635

37,0

4

24

Vi har først tal fra 2018
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Materialebestand

2017

2018

%

Fysiske materialer i alt (Fordelt på afdelinger)

189.767

178.509

-6,3

Birkerød

113.849

101.220

-12,5

Holte

46.387

47.047

1,4

Nærum

18.444

18.281

-0,9

Vedbæk

11.087

11.961

7,3

Tilvækst fysiske mateirialer

12.668

14.651

13,5

Afgang fysiske materialer

15.571

35.830

56,5

Bestand digitale materialer (antal databaser til rådighed)

24
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2017

2018

12

12

ARRANGEMENTER/AKTIVITETER1
Antal læsekredse
Skoletjenesten - antal deltagende klasser

%

67

ØVRIGE NØGLETAL
2017

2018

Personale årsværk

45.4

44,3

Personaleomsætning

13%

27,5%2

Sygefraværsprocent

5,59%

4,48%

Udgift pr. indbygger

587

584

1
2

%

-0,5

Vi arbejder stadigvæk med at finde relevante nøgletal for aktiviteter og arrangementer
Vi har en del studentermedhjælpere, der har kort ansættelse

VIRKSOMHEDSPLAN 2019
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FAKTUELLE OPLYSNINGER

Der er fire biblioteker i Rudersdal Kommune: Hovedbiblioteket i Birkerød,
Holte Bibliotek, Nærum Bibliotek og Vedbæk Bibliotekscenter.
Hovedbiblioteket i Birkerød		
Stationsvej 38
3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700			
Holte Bibliotek
Holte Midtpunkt 23, 2. sal
2840 Holte
Tlf.: 4611 5800
Nærum Bibliotek
Biblioteksalléen 3
2850 Nærum
Tlf.: 4611 5790
Vedbæk Bibliotekscenter
Henriksholms Allé 2
2950 Vedbæk
Tlf.: 4517 4040
Åbningstider for de enkelte biblioteker kan ses på rudbib.dk
Bibliotekerne er lukket påskelørdag, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og
nytårsaftensdag.
Ved flere sammenhængende helligdage og ved særlige arrangementer er
der ikke adgang til de selvbetjente biblioteker. Oplyses løbende på
rudbib.dk

ORGANISATION
Politisk hører biblioteket under Kultur- og Fritidsudvalget.
Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer,
kulturarrangementer, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter,
Ung i Rudersdal samt folkeoplysning og fritidsundervisning.
Kulturchefen er ansvarlig for hele området.
Bibliotekschefen refererer til Kulturchefen.
Bibliotekschef: Maria Nielsen Westbrook
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Stationsvej 38
3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700
bibliotek@rudersdal.dk
rudbib.dk
facebook.com/rudersdalbibliotekerne
Hovedbiblioteket i Birkerød
Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700
Åbent alle ugens dage: 7.00-22.00
(Bemærk: I perioden frem til 30.4. lukkes der fredag og lørdag kl. 18.00)
Betjening:
Mandag - torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag (1. oktober - 31. marts): 13.00-17.00
Holte Bibliotek
Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte
Tlf.: 4611 5800
Åbent alle ugens dage: 7.00-22.00
Betjening:
Mandag - fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00
Nærum Bibliotek
Biblioteksalléen 3, 2850 Nærum
Tlf.: 4611 5790
Åbent alle ugens dage: 7.00-22.00
Betjening:
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag - onsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 14.00-18.00
Fredag: 12.00-16.00
Lørdag: 10.00-13.00
Vedbæk Bibliotekscenter
Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk
Tlf.: 4517 4040
Åbent alle ugens dage: 7.00-22.00
(Bemærk: I perioden frem til 30.4. lukkes der fredag og lørdag kl. 18.00)
Betjening:
Mandag: 10.00-14.00
Tirsdag: 13.00-17.00
Onsdag - fredag: 13.00-16.00
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