
Læsning giver livsglæde 

Formål: 

 At tydeliggøre biblioteket og litteraturen som middel til at skabe et øget positivt 
indhold i tilværelsen hos borgere med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer. 
Med andre ord at fremhæve, hvordan litteratur og det at læse i fællesskab kan give 
en fornemmelse af samhørighed, give gode oplevelser og ikke mindst et åndehul i 
det, der fylder mest i hverdagen. Dette gøres gennem fælleslæsning i grupper. 

 

Perspektiv: 

 At flere borgere med udfordringer læser med glæde og for sjov, i grupper eller 
hver for sig. Desuden er der et ønske om at udvikle en model eller manuskript, så 
grupperne selv kan tage vare på fælleslæsningen i fremtiden. Dvs. at grupperne 
bliver selvkørende en tovholder fra gruppen eller blandt de frivillige som en form 
for ”læseguide- light”.  



Læsning giver livsglæde – relationer/ parter 
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Samarbejdspartnere: 
Sund By – forening for fremme af folkesundhed. Tværgående samarbejder mellem 
frivillige, selvhjælpsgrupper og koordinatorer. 
Imagine Horsens – sekretariat for boligsocial indsats. 
Krigsveteraner og pårørende – Selvstændig forening 
 
 
Målgruppe: 
Ikke-læsevante borgere med fysiske eller psykiske udfordringer i det daglige. 
Herunder: 
Smerteramte 
Krigsveteraner og pårørende 
Førtidspensionister 
Borgere i boligsocialt miljø m.fl. 
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Målsætning: 
- Mindst 6 grupper starter et fælleslæsningsforløb 
- Mindst 50 frivillige/gruppemedlemmer deltager i intro omkring projekt og 
bibliotekets tilbud. 
- Forventet effekt: oplevelser og glæde gennem fællesskab og samvær med 
ligesindede. 
 
Succeskriterier 
- Mindst 50% af deltagerne gennemfører 
- Mindst 50% af de, der gennemfører, tilkendegiver at have fundet glæde ved at 
deltage. 
- Mindst 50% af de frivillige vil være ambassadører for bib. tilbud 
- Videreføring af læseforløb med tovholder blandt frivillige  
 
 
 



Læsning giver livsglæde – projektforløb i faser 

Fase Tema Indhold Tidsplan 

1 Planlægning og 
udspecificiering 

Organisering og struktur – oprettelse af 
projekt- og styregruppe 
Forventningsafstemning mellem grupper og 
samarbejdspartnere  
Intro med evaluator 
Oprettelse og kontakt til mulige læsegrupper 
(+ datoer for forløb) 

Feb.- Mar. 

2 Udførelse/afvikling 
af første forløb 

Start og drift af læsegrupperne. 
Læseforløbene vil primært foregå i 
gruppernes vante miljø, men også på bib. 
Biblioteksrundvisning for frivillige samt 
grupper 
 

Apr. – Jun. 

3 Midtvejsevaluering Evaluering af læseforløbene 
Hvad fungerer/fungerer ikke, nye forløb med 
samme grupper? Nye grupper til?  
Tilretning. 

Juni 

4 Udførelse/ afvikling 
af næste forløb 

Start og drift af næste runde af læseforløbene Aug.- Dec. 

5 Afslutning/ 
Evaluering 

Slutevaluering.  
Ind- og opsamling af data og erfaringer. 
Slutrapport udfærdiges 
Temadag planlægges 
Plan for vedligehold af afsluttet projekt 

Jan. 

6 Perspektivering Præsentation og perspektivering af resultater 
og overvejelser 

Feb. 



Læsning giver livsglæde - rollefordeling 

 Projektleder ( 7 timer/uge) 
- Koordinering og styring af projektforløb 
- Koordinering af styregruppe og projektgruppe og samarbejdspartnere 
- Rapportering, evaluering 
 
Projektgruppe (5 timer/uge) 
- Planlægning og udførelse af projektforløbets faser (m. projektleder) 
 
Styregruppe (2 timer/uge) 
- Strategisk beslutningstager i forhold til projektets retning mm. 
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Budget Egen finansiering Anden finansiering 

Løn *) 

Konsulenter 

Materialer 

Evaluering 

Publicering 

Møder 

Diverse 

I alt 

*) Der regnes med en timepris på 
Egen finansiering = cirka timer 
Anden finansiering = cirka timer 


