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Baggrund og formål: Omdrejningspunktet for projektet har været det nye bibliotek og 

kulturhus i bydelen Tingbjerg der er en del af Kultur og Fritid Nord i Københavns kommune. 

Den nye kulturinstitution i Tingbjerg, der er tegnet af COBE arkitekterne, bliver opført som en 

sam-finansiering mellem Københavns kommune og boligselskaberne FSB og SAB. Huset er 

tegnet og er under opførelse som en tilbygning til den nuværende Tingbjerg heldagsskole, og 

byder foruden bibliotek på café, koncertsal, maker space og beboerlokaler. Det nuværende 

Tingbjerg bibliotek rykker ind i de nye lokaler når huset står færdigt, og skal her integrere 

skole og –folkebiblioteksfunktioner i et åbent bibliotek og kulturhus, der i fremtiden bliver 

samlingspunkt for Tingbjergs borgere. Formålet med projektet har været at undersøge og 

udvikle potentialerne i disse kommende unikke rammer, sammen med Tingbjergs borgere og 

husets personale. Projektet har handlet om, dels at udvikle en række konkrete koncepter og 

aktiviteter med borgere og personale på Tingbjerg bibliotek, dels, gennem det konkrete 

udviklingsarbejde, at bidrage med nogle bud på hvad fremtidens fysiske bibliotek i et udsat 

boligområde skal kunne.  

 

Projektteam: Det overordnede projektteam har bestået af ledere og medarbejdere fra Kultur 

og Fritid Nord/Tingbjerg bibliotek og forskere og studerende fra Centre for Co-design 

Research på Kunstakademiets Designskole. Projektet har desuden arbejdet tæt sammen med 

professionelle og frivillige aktører i Tingbjerg, blandt andet Tingbjerg heldagsskole, den 



boligsociale indsats, gadeplansmedarbejdere, Diakoniens hus, pensionistklubben, kontakten, 

Crossroads Copenhagen, fædreklubben, cafeværtinderne m.m. 

 

Deltagere: Tingbjergs borgere, biblioteksgæster, pigeklubben, lektiecafeen, frivillige -

netværket, strikkeklubben, pensionistklubben, brugere af Kontakten, børn fra Tingbjerg 

heldagsskole,  

 

Aktiviteter: Projektet har udviklet og gennemført en lang række aktiviteter, hvoraf en del har 

været enkeltstående workshops og oplæg. Her har der både være tale om interne idé-

udviklingsworkshops for ansatte på Tingbjerg bibliotek, og åbne events, eksempelvis i 

Tingbjergs frivillig-netværk, hvor der gennem co-designmetoder er blevet udviklet koncepter 

og ideer til det kommende bibliotek og kulturhus. Derudover er der i projektet blevet udviklet 

og afprøvet forskellige indholdskoncepter. Arbejdet har typisk taget form som en række 

sammenhængende events og aktiviteter, hvor mange forskellige brugergrupper, borgere og 

professionelle har bidraget. Et helt centralt koncept i projektet har været udviklingen af 

bibliotekets Skaberværelse, Tingbjerg: https://www.facebook.com/skabervaerelset/?fref=ts  

https://biblioteketskaber.wordpress.com/   

Projektet har sat fokus på hvordan et lokalt folkebibliotek i et boligområde som Tingbjerg, 

kan understøtte dialog og udveksling mellem forskellige nationaliteter og generationer med 

fokus på håndens arbejde. Her har samarbejdet mellem designstuderende fra co-design 

masterprogrammet på Kunstakademiets designskole, medarbejdere på Tingbjerg bibliotek og 

borgere i Tingbjerg dannet rammen om en række åbne aktiviteter under det nuværende 

Tingbjerg bibliotek. På baggrund af skabende aktiviteter, der lægger vægt på at dele viden 

omkring reparation, up-scaling og re-design, har projektet skabt en række indsigter og 

retningslinjer for det fremtidige arbejde, samt etableret et levende lokalt fællesskab omkring 

making/håndens arbejde blandt Tingbjergs borgere. Arbejdet har informeret og været 

grundlag for indretningsarkitekter og beslutningstagere i forhold til det kommende bibliotek 

og kulturhus, hvor 2. Sal af huset bliver indrettet til et åbent maker space.  

For flere detaljer om konceptet Skaberværelset og indsigter fra projektet, se vores projektavis 

Fremtidens Folkebibliotek.  

 

https://www.facebook.com/skabervaerelset/?fref=ts
https://biblioteketskaber.wordpress.com/


Metoder: Projektet har hele vejen igennem arbejdet med co-design tilgange, der lægger vægt 

på den konkrete afprøvning af nye ideer med borgere, brugere og medarbejdere som 

startpunktet for idé-udviklingen. Gennem en serie af tilbagevendende events og 

arrangementer har projektet i løbet af projektperioden udviklet en række ”prototypiske” 

praksisser, der kan tages videre i ”fuld-skala”-format, fordi gennem afprøvning af ideér 

samtidig er blevet mobiliseret et netværk af borgere, frivillige og professionelle. 

Skaberværelset er således et koncept der allerede kører og fungerer, men som også kan tages 

videre og udvikles i det kommende nye bibliotek og kulturhus. 

 

Succeskriterier:  Projektet har som udgangspunkt haft en ambition om at udvikle 

indholdskoncepter til Tingbjergs nye bibliotek og kulturhus, for på den baggrund at kunne 

kvalificere diskussionen om fremtidens fysiske folkebibliotek mere generelt. Begge dele er 

lykkedes, (for uddybende tekst se vores projektavis Fremtidens Folkebibliotek) 

 

Problemer/udfordringer undervejs: Projektet har været udfordret af at selve byggeriet af 

Tingbjergs nye bibliotek og kulturhus har været meget forsinket og dermed også 

organiseringen omkring huset. Dermed er de oprindelige planer for afprøvning og 

implementering af indholdskoncepter blevet udskudt flere gange undervejs. Det er dog 

alligevel lykkedes at afprøve og implementere rigtige mange nye tiltag gennem et tæt 

samarbejde mellem designforskere, studerende, borgere og ansatte på det nuværende 

Tingbjerg bibliotek. Den vigtigste lære fra projektet i forhold til deadlines der rykkes uden for 

projektets kontrol, er at der må sørges for en stram projektorganisation og en stor fleksibilitet 

i hvad der kan afprøves hvornår.  

 

Overordnet selv-evaluering: Projektet har i høj grad været anstrengelserne værd, på trods 

af de mange praktiske udfordringer med forsinkelse af byggeriet undervejs. Projektet har 

bragt nye indsigter om folkebibliotekets potentiale i et udsat boligområde og er kommet med 

bud på hvordan biblioteket som lokalt samlingspunkt kan gentænkes i et tæt samarbejde 

mellem borgere, medarbejdere og forskere.  

 

 

 


