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Ansøgning: Bibliotekstilbud på folkeskolens læringsplatforme 
 
Vi ansøger Edvard Pedersens Biblioteksfond om 50.000 kroner til udvikling af bibliotekstilbud på 
folkeskolens læringsplatforme. 
 
 
Baggrund: 
Folkeskolen skifter virkelighed og overgår til digitale læringsplatforme inden udgangen af 2017. Dermed 
opstår lokale digitale supermarkeder, hvor mange forskellige aktører kæmper om at blive synlige for den 
enkelte lærer i lærerens planlægning af sin undervisning. Det er nødvendigt, at vi som biblioteker reagerer 
på denne udfordring og sætter bibliotekernes relevante skoletilbud i spil. Derfor skal der udvikles digitale 
læringsforløb i læringsplatformsformat.  
 
Projektet 
Dette projekt vil i et samarbejde mellem Vejle Bibliotekerne, Aabenraa Bibliotekerne og Aarhus Kommunes 
Biblioteker, skoleforvaltningerne, de pædagogiske læringscentre og lærere udvikle digitale læringsforløb, 
som praksistestes og optimeres på tre kommuners læringsplatforme. Hele området med datagrundlag, 
nødvendig teknologi og standarder beskrives i løbet af projektet.  
 
De udviklede læringsforløb lægges ud til fri brug og lokal tilpasning. Der oprettes en gruppe på 
centralbibliotek.dk, hvor det bliver muligt at følge med i projektet undervejs, ligesom erfaringerne fra 
projektet formidles via tre regionale workshops, så kompetenceudviklingen optimeres allerede i 2017. 
 
Målgruppe og mål 
Primært: Elever primært i udskolingen fra skoler i de deltagende kommuner, biblioteker og 
biblioteksansatte med ansvar for skolesamarbejdet. Sekundært: Pædagogiske Læringscentre og lærere. 
 
Målet er at udvikle og afprøve læringsforløb for elever i udskolingen tilpasset folkeskolernes 
læringsplatforme og formidle erfaringerne herfra, samt lægge slut-tilpasset læringsforløb ud til fri brug og 
lokal tilpasning/videreudvikling for folkebibliotekerne.  
Vi arbejder ud fra følgende succeskriterie: Det lykkes at udvikle 2-3 læringsforløb, få dem til at virke på 
læringsplatformene, og få de udvalgte lærere til at afprøve dem med deres elever, samt at det lykkes at 
formidle skiftet til læringsplatforme, erfaringerne og mulighederne til folkebibliotekerne. 
 
Organisering 
Der dannes en projektgruppe med deltagere fra de tre kommuners biblioteker, pædagogiske læringscentre, 
en lærer og projektlederen. Vejle Bibliotekerne bliver tovholder for projektet og udpeger en projektleder til 
at styre forløbet og arbejdet i projektgruppen. 
 
Desuden etableres et samarbejde med UV DATA, leverandør af læringsplatformen ”Min uddannelse” (Vejle 
og Aarhus) og ”MeeBook” (Aabenraa). 
 
Desuden deltager Esbjerg Kommunes Biblioteker som referencebibliotek i projektet, idet de følger med i 
projektet, får erfaringer fra projektet og giver sparring til projektet undervejs. 
 



Projektets plan 
2017: 
Februar-april: Udvikling og test af bibliotekstilbud til udskolingen som eksemplarisk modulært 
læringsplatformsforløb. Beskrivelse og formidling af området i social- offentlig ressource for 
områdeansvarlige på folkebibliotekerne. 
 
Maj-juli:  Færdigudvikling af læringsforløb. Implementering i tre kommuners læringsplatforme. Formidling 
af tilbud til udskolingsundervisere.  
 
August-november: Afvikling og evaluering af læringsforløb i tre kommuner.   
 
November-december: Evaluering og tilpasning, samt formidling af erfaringerne via tre regionale workshops. 
Læringsforløb lægges ud til fri brug. 
 
Projektets perspektiv og formidling 
Som konsekvens af udviklingshastigheden på skoleområdet gennemføres projektet over 1 år med sigte på 
at blive en del af grundlaget for den kommende praksis-udvikling i folkebibliotekssektoren på området.  
Projektet er i sig selv eksemplarisk, men danner grundlag for den fremadrettede praksis på området og vil 
derfor kunne anvendes i daglig drift ikke alene i de deltagende kommuner men forhåbentlig i alle landets 
kommuner og biblioteksvæsener. Det vil ske via tre regionale workshops/produktionsfællesskaber, hvor 
erfaringerne fra projektet vil blive formidlet og arbejdet med sammen med biblioteksansatte med ansvar 
for skolesamarbejdet. Samtidig hermed formidles erfaringerne i de skolesamarbejdsnetværk, der er opstået 
regionalt omkring centralbibliotekerne. 
 
Projektets evaluering 
De deltagende lærere, elever, pædagogiske læringscentre, biblioteker og leverandør af læringsplatforme vil 
alle deltage i evalueringen. Desuden vil deltagerne i de tre workshops evaluere det, der er kommet ud af 
projektet og mulighederne for fremtidig brug. 
 
Nationalt biblioteks-potentiale 
Idet vi håber på tilskud til projektet, som har et nationalt biblioteks-potentiale i udformningen af 
læringsforløb i standardiseret format, som kan genbruges i andre skoler/kommuner med minimal 
tilpasning, skal vi gøre opmærksom på, at de deltagende biblioteker tillige har søgt Udviklingspuljen for 
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre om tilskud til projektet. 
 
 
Budget fremgår af næste side.  
E-mail adresse på projektets kontaktperson: Stefan Nüchel: stefn@vejlebib.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Dato og underskrift fra parterne 
28. oktober 2016 
 
 
 
Mette Høxbro, Bibliotekschef            Morten Fogh, Bibliotekschef  Charlotte Stoltenberg, Leder 
Vejle Bibliotekerne             Aabenraa Bibliotekerne Aarhus Kommunes Biblioteker 
 
 
 
 



Budget for projektet udvikling af bibliotekstilbud på folkeskolens læringsplatforme 
 
 
Lønudgifter: 
170 timer til Aabenraa Bibliotekerne á 300 kroner:      51.000 kroner 
170 timer til Aarhus Kommunes Biblioteker á 300 kroner:     51.000 kroner 
270 timer til projektledelse og deltagelse til Vejle Bibliotekerne á 300 kroner:   81.000 kroner 
90 timer til deltagende pædagogiske læringscentre á 300 kroner:    27.000 kroner 
Lønudgifter i alt:     210.000 kroner 
 
Øvrige udgifter: 
Møder og rejser:          6.000 kroner 
3 regionale workshops á 14.000 kroner:       42.000 kroner 
Evaluering:           6.000 kroner 
Revision:           6.000 kroner 
Øvrige udgifter i alt:       60.000 kroner 
 
Indtægter: 
Ansøgt Edvard Pedersens Biblioteksfond:      50.000 kroner 
Ansøgt Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre: 161.000 kroner 
Egenfinansiering:       59.000 kroner 
 
Indtægter i alt:     270.000 kroner 


