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Baggrund: Biblioteket oplever, at vi når for få af målgruppen af borgere, der måske har mest 

brug for os: de økonomisk svage, de læseuvante, dem med dårligst uddannelse eller 

livskvalitet. Sundhedshuset, hvor Jobcentret også ligger, og i Kompetencecentret, kommer 

der borgere fra denne målgruppe med dårlig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Et 

samarbejde mellem bibliotek, sundhedshus og kompetencecenter synes derfor som et 

oplagt udgangspunkt til projekt Danmark Læser. Med fokus på at læsning kan give adgang 

til nye verdener, og at sundhed er mere end blot fravær af sygdom, kan det gode liv beriges 

af læsningens univers. Endelig er læsefærdighed adgang til såvel det moderne liv generelt 

som specifikt til uddannelse. 

Målgruppe: læsesvage, biblioteksuvante, brugere af Sundhedscenter og Kompetencecenter 

samt bibliotekets brugere 

Deltagere: Langeland Bibliotek, Kompetencecenter Langeland, Sundhedshus Langeland. 

Varierende antal af borgere i målgruppen, Biblioteket, brugere kommer og går, 

Sundhedshuset, med borgere til sundhedstilbuddene og Jobcentret, Kompetencecenter 

Langeland, med forløb og værksteder til borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, 

dvs. kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte. Det er svært at opgøre et præcist tal.  

Metoder: Vi har anvendt spørgeskemaundersøgelser, offentlige åbne og gratis foredrag, 

udbredelse af bøger nye steder gennem: udlån fra nyt mobilt bibliotek, hvor lånerne selv 

registrerede udlån og aflevering, samt opgradering af personale 

Aktiviteter: 

 fire offentlige, gratis foredrag afholdt på hhv. Kompetencecentret, Sundhedshuset 

(to) og Biblioteket med i alt 290 deltagere. 

 mobilt bibliotek lavet af borgere på Kompetencecentret og stillet forskellige steder i 

hhv. Kompetencecentret og i Sundhedshuset. Registreret udlån:310 

 løbende indkøb til det mobile bibliotek, med fokus på letlæsning, lydbøger, biografier, 

børnebøger og bøger på engelsk især til flygtninge og udlændinge. Indkøbet er lavet 

ud fra en vurdering af, hvad der kan have interesse og foretaget i samarbejde mellem 

aktørerne, men med mest input fra biblioteket. 

 tilfredshedsundersøgelse 

 tre biblioteksorienteringer med borgere fra Kompetencecentret og ledsagere 

 deltagelse i konference i Horsens, hvor Anni Bagge Jensen fortalte om projektet 

 



Succeskriterierne:  

Vi kan ikke umiddelbart konkludere, om de konkrete succeskriterier er opfyldt 

Årsagen hertil er først og fremmest den virkning, som massive besparelser har ramt 

projektet med. En lille organisation er afhængig af enkeltpersoner. Når biblioteket får ordre 

på at spare en bibliotekar væk, hvilket betyder over 10 % af arbejdsstyrken, når lederen af 

Sundhedshuset fyres uden erstatning (og efterlader 2 tilbage), samt ikke mindst: når 

Kompetencecentret bliver lukket i løbet af første år af projektet, efterlader det os med valget 

om at lukke helt ned eller finde andre veje – vi har valgt det sidste. Dvs. vi satsede på at 

opretholde det mobile bibliotek og flytte det rundt, fra Kompetencecentret til forskellige 

steder i Sundhedshuset, så bøgerne kom ud andre steder. Vi købte bøger ind og afholdt 

foredrag, der skulle få os til at tænke over læsningens værdier, samtidig med at vi blev 

klogere på samfundets svageste.  

 

Målgruppen har set i bakspejlet været for stor og diffus og dermed svær at evaluere mht. 

effekt og relevans. Især skuffende og måske sigende (om os), at vi på forhånd havde troet, 

at Kompetencecentrets brugere var dem, der var mest ”faste”. Imidlertid ændrede såvel 

tilbud som lovgivning sig, så de var mindre og mindre til stede på adressen, og dermed fik 

det mobile bibliotek ikke den udbredelse, det skulle her. Til gengæld kunne vi konstatere, at 

hvis vi stillede det mobile bibliotek et godt sted: venteområde ved Sundhedshuset, så blev 

der lånt bøger. Vi kan dog ikke vide, om det er dem, der i forvejen låner og læser, eller om vi 

er kommet længere ud. 

Når det så er sagt, har vi oparbejdet en god samarbejdskultur. For nærværende påtænker 

biblioteket at opdyrke Jobcentersamarbejdet mere (hvorunder Kompetencecentret nu hører). 

Vi arbejder videre med tanken om sundhed, kultur og læsning, vi har fået større viden om 

området, og vi har gode relationer til og bruger Sundhedshuset mere. For bibliotekets 

vedkommende har projektet medvirket til en større bevidsthed på biblioteket om, at der 

findes borgere, som ikke læser, og som vi bør bevæge os ud af huset og gøre noget 

sammen med Sundhedshuset har erfaret, at selvom borgerne primært kommer ift. konkrete 

sundhedstilbud eller samtaler, er der stadig opmærksomhed på andre tilbud i huset, såsom 

muligheden for at låne bøger gennem det mobile bibliotek. Ligeledes har det rykket ved 

Sundhedshusets ramme for, hvad borgerrettede foredrag kan indehold i et bredere 

sundhedsperspektiv. 

Læringen er, at en lille organisation er meget sårbar overfor person”tab”. Der er ikke i en lille 

kommune konsulenter at støtte sig til, og der er for få til at bære det igennem, hvis bare en 

falder fra. I dette projekt to personer + et helt område. Af disse årsager har der været 

personsammenfald på både projektejer- og projektlederposten. Når det samtidig er lederen 

på biblioteket med endnu flere opgaver som følge af omorganisering og besparelser, har det 

været svært at holde kursen. Vi har i samarbejdet forsøgt at få det bedste ud af projektet 

med de forhåndenværende midler, fordi vi mente, det var værdifuldt, og fordi vi kunne se 

perspektiverne i et fremtidigt samarbejde. Vi har i projektet andet år været mest orienteret i 

retning af at få det bedste ud af, at vi havde et værdifuldt og betydningsfuldt projekt og 

samarbejde. Trods udfordringerne ville vi helst ikke afslutte projektet før tid men se, hvad det 

kunne blive til med de begrænsede ressourcer. Men personalemanglen har helt klart været 

den store hindring i at komme i mål som forventet. 

 



Konklusionen er, at de gode viljer og de gode ideer ikke har båret igennem til de ønskede 

mål. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er kommet noget ud af det. Især på det 

tværorganisatoriske er der sket forandringer. Det paradoksale er, at parterne i en lille 

kommune ofte er tættere på hinanden, men pga begrænsede ressourcer har sværere ved at 

løfte et projekt. Vi opnåede ikke det, vi havde sat os for – til gengæld nåede vi noget andet 

og måske for vores virkelighed lige så betydningsfuldt. Og vi har fået sat en dagsorden 

omkring læsning, kultur og sundhed, der har været fraværende i kommunen indtil nu.  

 

 

 

 

Stuvende fyldt til ”Rebellen” Ole Sørensens foredrag på biblioteket om udsatte og om 

læsningens betydning for hans liv. 



 

 

Næsten lige så fyldt til Lisbeth Zornigs foredrag på Sundhedshus Langeland om læsning og 

udsatte unge. 


