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Bilag 8 

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, 

Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 

1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt i undersøgelsesdesignet: 

 
Indsamling af kvalitative data: Spørgeskemaer: 5 hurtige til brugere personale osv.  
Indsamle gode historie: noget vi kunne lære af, positive og negative oplevelser.  
Valdemar er vi glade for - han kommer normalt ikke på biblioteket, men han kom pga 
Techlab. Tog sine venner med. Han var en af de brugere man kunne følge ham over tid.  
 
Hvad gør et godt lab:  

 Maker in residence: Have folk som har erfaring, gode formidlingsevner, Osaa havde 
selv projekter med hvis der ikke var brugere i Techlab.  

 Interview af ingeniør studerende: han elskede Techlab - pingpong med Berto. 
Folkene fra Osaa interesserer sig for teknik og ikke prestigen ved arbejdet.  

 Det kræver at lab’et har en dagligdag over en længere periode, for at folk komme 
igen.  

 Rummet ændrer sig hele tiden, for det skal tilpasses. Der skulle være nogle events i 
Techlab over denne måned. Der har været nogle diskussioner om disse events. Der 
skal være noget for brugerne der kommer, det har ramt en bred målgruppe.  

 God aftaler med samarbejdspartnere: Berto havde håbet på at flere 
bibliotektspersonale ville lære af ham, og derved skabe en vidensdeling. Mark 
skulle have haft denne rolle? Det kræver en del af samarbejdspartnerne - Osaas 
medlemmer fik lov til at komme og være en del af techlab. Det kræver også en 
inklusion fra bibliotektspersonalet.  

 Vagtskemaer er vigtige.  
 
Generelt: 

 Positiv feedback fra Osaa vedr Techlab 

 Indledningsworkshop fra december gør at man ikke skal starte fra bunden. På 
mandag er næste møde om brainstorming om rum 2. 

 Osaa har 5-6 ildsjæle som hiver deres netværk med.  
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2. Refleksiv snak med udgangspunkt i Aarhus’ output: 
 
Feedback fra Roskilde: 

 Interessante betragtninger: Inviterer nogle udefra, men hvordan integrerer man 
dem?  

 Er events i et hackerspace under kategorien makerspace, eller er det at flytte 
grænsen af betydningen?  

 Det skal også have lov til at have sit eget liv. Derfor må der ikke være for mange 
events, men godt med nogle for at lokke nogle nye til.  

 Det er vigtigt at have en ildsjæl: kan biblioteket være den formidlende del? Kan det 
være en anden person som måske kun er dygtig til teknik og ikke formidle, hvordan 
ville det være? Der ville måske ikke komme så meget ud af det.  

 Makeren skal være en god formidler for at kunne tale til andre "dødelige" som ikke 
taler teknik sprog. Det handler ikke kun om, at formidle til låneren, men også til 
bibliotekspersonalet. Der var ikke gennemsigtighed om Marks rolle.  

 
Aarhus’ egne betragtninger: 

 Hvis det havde været over længere tid og ikke en prototype, skulle det have været 
vigtig med mere inddragelse af bibliotekspersonalet. Problemet er, at hos os, er der 
ikke nogle bibliotekspersonale der føler sig trygge ved at formidle teknik. Og er det 
overhovedet deres rolle at formidle teknik? Måske det kun er tilfældet når det er 
emner der ligger til højre benet fx skrive workshops, kunst osv. Lånerne kommer for 
at lytte til en ekspert som kan formidle til et bredt publikum.  

 Hvad er bibliotekets rolle? Netop fordi de ikke er noget der er fast, er det måske 
ikke så vigtigt med bibliotekspersonalet. Bibliotekets rolle bliver bindeledet mellem 
borgere og Osaa.  

 Der er nogle ting fra Techlab som godt kan holdes i live via bibliotektsperonale. Når 
det bliver meget teknisk skal man benytte sig af maker in residence.  

 Ideen er at skabe et rum hvor folk kan mødes over interesseområder og vidensdele: 
Pingpong. Understøtte den måde vi udveksler viden på.  

 I rum to vil kompetencer og samarbejdspartnere være i fokus. Emne end redskab 
skal måske være i fokus.   

 

3. Roskilde fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt i undersøgelses-

designet: 

Facilitator med brug af d-school-metoder: 

Output: 

 -  Vi faciliterede innovation i forhold til et konkret lokalt projekt (en af projektets tilgange). 

Workshoppen resulterede i konkrete ideer der er i gang med at blive realiseret i 

samarbejde med de unge 

 - Vi har demonstreret brug af d-school-metoder som er en central del af projektet. 
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 - Vi har været netværksskabende – der er blevet skabt brugbare netværk for de unge, 

Bandakademiet og os. 

 - Vi har udfyldt rolle som relationsskaber 

 - Vi har arbejdet med inddragelse af målgruppen direkte i planlægningen, hvilket giver 

ejerskab og bygger bro til deltagerne. 

 - Vi har overdraget innovationsmetoder til unge borgere. 

 - Vi har sikret bruger- og borgerinddragelse – unge musikudøvere, Ruc-studerende og 

den almindelige borger. 

 - Vi har skabt forum for viden- og kompetanceudveksling. 

Ideer der arbejdes videre på – et vigtigt output fra workshoppen: 

 - Workshops som de unge selv er med til at arrangere med udgangspunkt i de unges 

ønske om et musikhus, hvor man blandt andet kan stykke sig selv sammen som musisk 

menneske. 

 - Bandbank, men udgangspunkt i ideen om en opslagstavle. At man kan søge og tilbyde. 

 - Musiklab Live - et mødested og laboratorium for alle, der enten allerede er noget ved 

musikken eller gerne vil være det. Her kan unge talenter realisere deres ideer til det fede 

musikmiljø, og det etablerede stille sig til rådighed – for talenterne og for selv at blive 

inspireret. Finder sted 1 søndag eftermiddag hver måned. Med udgangspunkt i ideen ”Lille 

fisk – stor fisk”. 

Vi følger fortsat med, da vi er en del af netværket omkring Musiklab. 

Folkelab-rum og Guitarlab: 

Vi har fået designet et mobilt og innovativt rum, der er designet af Rune Fjord. Rummet 

bygger blandt andet på d-school-metoderne. Rummet kan skaleres efter behov og tænkes 

som gennemgående for de tre rum i Roskilde og også i andre sammenhænge hvor det 

med fordel kan bruges. Blandt andet har det været brugt til Guitarlab – kom og få hjælp 

med dit guitar, hvis den trænger til en kærlig hånd - hvor ca. 25 deltog i alderen 11-60 år. 

Guitarlab blev faciliteret af to af bibliotekets medarbejdere. 

4. Refleksiv snak med udgangspunkt i Roskildes output: 

Feedback fra Aarhus: 

 - Interessant med Folkelab-rummet – hvordan virker det at det er mobilt? Anderledes end 

i Aarhus hvor rummet ikke er mobilt med skabes samme sted i biblioteksrummet hver 

gang. Bliver spændende at følge, når rummet tages ud af biblioteket. 

 - I forbindelse med Guitarlab: privatlivets interesser og kompetencer sættes i spil mere 

end det måske er kompetencer som bibliotekspersonale. Hvordan taler vi om det? Hvad 

gør det ved brugerne at bibliotekspersonalet optræder på den måde som 
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kompetencepersoner indenfor et felt? 

 - Interessante betragtninger om det at være netværksskabende og relationsskabende. 

Roskildes egne betragtninger: 

-  Vi har lært at lokaliteten er af stor betydning for graden af succes. 

 - Vi har set at der er et stort engagement og en stor lyst til at være medskaber omkring 

lokale initiativer. 

 - Vi har lært at vores tilstedeværelse og rolle har stor betydning i forhold til 

borgerinddragelse, dialog og skabelse af nye relationer. 

 - Der er en stor villighed til at udveksle kompetencer. 

 - Der er en stor lyst til at danne netværk og relationer så man får nogen af sparre med. 

 - Der er et stort potentiale for biblioteket i at vi får en anden og ny rolle som 

netværksskaber. 

5. Fælles opsamling på tværs af rum og nye spg. til næste rum og det videre forløb: 

 Personalets tilstedeværelse er vigtig og afgørende 

 Fokus på kompetencer blandt personalet 

 Rummet – skal det kobles sammen med events? 

 Rummet i rummet. Roskildes er mobilt og designet, i Aarhus er det centreret og 

tilpasset  i biblioteket – kan vi drage interessante konklusioner. 

 Viden udveksling brugerne imellem. Viden deling og interaktion  

 Vigtigt at formidling og inddrage internt blandt personalet for at undgå den usynlige 

streg 

 Tilstedeværelse i rummet. Rummet er ikke noget i sig selv. Det skal formidles af 

personer, der ved hvad de taler om. 

 Hvad mener vi egentlig med biblioteket som mødested? 

 Hvilke møder skaber vi via rummene? 

 Hvordan adskiller Guitarlab og Techlab sig fra hinanden? 

 Vi skal begrebsliggøre hvorfor det er vigtigt, at innovation foregår på biblioteket 

 Hvor meget kan man være bekendt at sætte personalets kompetencer i spil? 
 

 Skaber Techlab noget pr, mere end den er hacker eller makerspace.  
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 Samarbejdspartnere: inklusionen af dem 
 

 Demoteket er også et rum. 
 

 Vidensudveksling i de rum: mellem brugerne og mellem maker in residence.  
 

 Interaktionen mellem brugerne 
 

 Tilstedeværelse: det er vigtigt, det skal ikke står tomt. Det kan ikke køre af sig selv. 
Man skal være bevidst om dette!  

 

 Designstuderende: udstillingsmoduler, udvidet Demotek. Kan det lokke nogen til? 
 

 Relationsskabende: kan man bygge et community gennem biblioteket? Der sker 
noget på biblioteket - biblioteket skal være modtageligt overfor andre 

 

 Kan biblioteket blive et mødested for disse relationer så det ikke altid ender 
udenfor?  

 

6. Hvordan har vi brugt Birgits fælles oplæg om inn.metoder? Og har vi brugt andre 
inn. Metoder? Erfaringer og nye spg. 
Roskilde har gjort brug af Birgits oplæg i forbindelse med at designe workshoppen for de 
unge på INSP! De metoder Birgit præsenterede os for var hele omdrejningspunktet for 
vores rolle som facilitator. 
Det har været fint at ha’ den fælles forståelse og platform. Aarhus har ikke brugt disse 
metoder, men har en god ballast til at arbejde med innovation. 
Aarhus: har ikke benyttet sig af det. Samme metoder som de har arbejdet med tidligere.  
Det at Valdemar er blevet skubbet i en retning er det sket ved brug af 
innovationsmetode?? 
Vi aktiverer viden, vi sætter det ikke bare til rådighed. Hvordan er det et udtryk for Lav 
intensive møder på biblioteker: mødes med fremmed, veninder, eksperter m.v. Hvilke 
mødeformer vil vi fremme på et bibliotek? 
Hvor bliver rummene adskilt fra aftenskoler? Måske fordi biblioteket er innovations- 
partner? Overfor uddannelsesinstitutioner.  
 

7. Aarhus fremlægger de 3-4 vigtigste pointer i forhold til anden faglig læring 

udenfor folkelab – aktiviteter eller erkendelser. 

Der har været et samarbejde med Arkitektskolen, hvor de studerende skulle lære noget 

om kundemødet. De studerende havde meget at lære og fik en velfortjent kritik 

Demotek Aarhus www.demotekaarhus.dk  er et kunstnerisk laboratorium, hvor kunstnere 

kan indlevere deres værker, som så vil indgå i Demotekets samling. 

http://www.demotekaarhus.dk/
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 Ideen er, at de skal vandre fra person til person, som kan bidrage med spørgsmål og 

kommentarer. Demoteket indtænkes i det 4. rum. 

8. Roskilde fremlægger de 3-4 vigtigste pointer i forhold til anden faglig læring 

udenfor folkelab – aktiviteter eller erkendelser. 

Orange Innovation, som er en del af Roskilde Festival skal arbejde med innovation og har 

fået øje på os. Allan, Stine og Henriette har været til et møde med dem. Hér gik snakken 

blandt andet på at se det hele som et fødekæde, hvor vi alle bidrager med det vi kan og 

sammen skaber et hacker- / makerspace. F.eks. stiller biblioteket viden og 

innovationskompetencer i spil, Hal 1 bidrager med maskiner, osv. At vi bliver større 

sammen og henviser til hinanden og at biblioteket kan ses som et bindeled.  

Allan og Michael deltog som resurse personer i den afsluttende kursusdag for de RUC-

studerende. Én af de ideer, der var fremme var at lave et virksomheds bibliotek, en 

innovationsbus. Det næste hold at Ruc-Studerende kommer også til at besøge biblioteket 

og berige vores projekt. 

Teknisk skole Roskilde vil gerne samarbejde med os.  Måske kan rum 3 være sammen 

med dem??? Kontakt via Orange Innovation. 

Roskilde har besøgt Labitat og Valby FabLab.   

Rum 2 bliver deltagelse i et stort hacker- /makerspace på årets Roskilde Festival. Andre 

aktører i området er Orange Innovation, INSP!, Labitat mfl. Hér vil vi også have fokus på 

vores kompetencer og rolle som netværksskaber. 

 

 

 


