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Aarhus Kommunes Biblioteker. 

Ud af vagten! – Udviklingsprojekt 2016 – 2017. 

Notat. Midtvejsseminar. Tirsdag d. 30. maj, 2017. Risskov Bibliotek.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Susanne Gilling bød velkommen og indledte dagen med et rids af bevæggrundene for projekt 

Ud af vagten: At det ligger i forlængelse af tidligere ÅKB udviklingsprojekter om at udvikle bibli-

otekerne som medborgercentre, og at det handler om at udvikle sammen med borgerne og i 

tæt kontakt med dem. Projektets omdrejningspunkt er derfor at nå nye målgrupper og at ar-

bejde med nye metoder. 

Køretøjerne stiller store krav til planlægning: Hvor skal vi hen? Og hvilke samarbejdspartnere 

skal hjælpe os? Er der særlige færdselsregler for Tuc-tuc bilen? Osv. Alt dette har I arbejdet 

med det sidste års tid og lært, at det er sjovt, men også at det er udfordrende, og at det tager 

tid. Og I ved ikke altid, hvor I ender. Der er ofte mange ubekendte. Og der er mange dilem-

maer og forventninger og også kolleger, som synes, der skal prioriteres anderledes. Det har 

alle mærket. Det er ok, at der er blandede følelser i de forskellige huse, men også vigtigt, at vi 

så får talt med hinanden om tingene, når vi synes, det er svært, når der er modstridende be-

hov, eller når vi undrer os over noget.  

Susanne sluttede af med at takke alle for at knokle og udvikle og for at blive ved med at ar-

bejde med nye måder at være bibliotek på.  

 

Hvor gør MoBiblioteket en forskel? V. teamlederne.  

Syd v. Hans Jørgensen:  

Hans pointerede, at projektet først og fremmest har skabt synlighed. Dernæst er det interes-

sant dét, der er sket med kollegerne: De nye opgaver og nye roller: I har hoppet ud i det – væ-

ret friske på de nye markeder. Man udvikler sig løbende med tingene. Det kræver fagligt mod. 

Projektet giver et nyt afsæt for den nye bibliotekarrolle, og det smitter af indadtil i huset: der er 

kommet et mere kreativt udtryk bl.a. i form af kreaborde og strikkeborde, og der er mere bru-

gerinvolvering, åbenhed og borgerinddragelse.  

Vest v. Bente Kjærgaard:  

Bente fandt det ”fedt” med det fysiske udtryk: Det har gjort det nemmere at komme ud, og vi er 

kommet mere ud og også til steder, hvor vi ikke tidligere har været. Tuc-bilen og cyklen opfyl-

der et behov for mobilitet, som vi har haft længe. Vi er blevet udfordret og vi er blevet synlige 
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Men: organiseringen har været en udfordring. Derfor glæder Bente sig til at projektet bliver en 

naturlig forlængelse af det, bibliotekerne i hverdagen, og ikke som noget enkeltstående. Andre 

afdelinger har gerne villet bruge køretøjerne. Så: Bente glæder sig til at de bliver en naturlig 

del af driften.  

Nord v Anette Kaffka:  

Anette er meget begejstret for projektet, - som har været med til at samle hele området. Vi er i 

en ny tid – med bl.a. Facebook. Vi er blevet mere modne til dette her/denne type aktiviteter: 

Det er god timing. Det handler om synlighed og den visuelle identitet.  

Og så betyder vejret og årstiden meget for projektet: Det er et superprojekt i sommerperioden 

med det gode vejr og udendørs aktiviteterne. Det har været meget spændende hidtil.  

Opsamling v. Hanne Marie Knudsen: 

Flg. elementer går igen hos teamlederne, når de peger på, hvad projektet har bidraget med: 

• Nye roller 

• Nye kompetencer 

• Synlighed 

• Dialog med nye målgrupper 

• Timing 

• Engagement 

 

Hvad har vi lavet? Og hvad har vi lært? Fremlæggelse ved de enkelte hold: 

SYD:  
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Holdet fortalte om de mange forskellige aktiviteter:  

Fremstød på Kridthøj Torv 6-7 gange. Indholdet skulle passe til temaer og målgruppen. Vi har 

snakket med mange forskellige folk: Om nye måder at lave bibliotek på osv. Folk er åbne og 

interesserede. Når vi har været der – så følger vi op og kommer igen – vi fortsætter på Kridthøj 

Torv!! 

Svampetur med en guide – og svampesuppe, hvor vi supplerede med bøger fra biblioteket – 

det var fedt at lave bibliotek ude i naturen i skoven. 

Margit (som nu går på pension) har været ude med cyklen og læst højt forskellige steder.  

Vi har været på Skåde Lokalcenter- men her var der ikke den store interesse. 

Stillet Tuc-bilen op ude foran biblioteket – anbefales som en start til de andre lokalområder, for 

det er en god måde at vise de traditionelle brugere, at vi gør noget andet og noget udadvendt – 

og de kan genkende os.  

”Vildt smag”festivalen: Vi supplerede med bøger om at sanke og bøger om krydderurte-te og 

folk kunne så lave deres egen te. Vi udleverede flere hundrede krus te! Folk var vilde med os! 

– og vi mødte nye grupper - også fra Den gamle By: De ville gerne lege med os! Pludselig var 

vi de attraktive - vi skulle slet ikke arbejde så meget for at komme i dialog med folk! 

Haveforeningen Skovlunde har bedt os om at komme i august til deres loppemarked. De siger: 

” - I må komme alle lørdage i sommerperioden!”  

Opsamling Hvad har vi lært:  

• Grafisk facilitering på kursus i Aaby Bibliotek. 

• At afsøge lokalområderne for evt. samarbejdspartnere – afdækningen! Noget vi bare 

har gjort. Har ikke fået noget afslag overhovedet. Kridthøj Torv vil gerne have, vi kom-

mer hver dag. Det er taknemmeligt. 

• At prioritere hvem vi vil satse på – eks. Lokalcentret – folk var ikke så interesserede – 

så vi prioriterede noget andet.  

• Øvelsen i at tage dialogen med borgerne. – hvad vi mener, og lytte til hvad folk mener 

om det. Også de negative reaktioner – rart, at møde modstand og opleve, at vi kan 

”skrue” lidt på negativiteten. 

• At cyklen kan bruges som blikfang. Det fungerer helt vildt godt. At det ikke kun er 

Tuc’en. 
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Udfordringer:  

• Vejret – det er sjovest, når det er godt vejr.  

• At være 2 afsted på vagten giver mere gejst. 

• Skema vagterne – når der er ikke så mange folk at gøre godt med.  

• Negative borgere.  

• Brugt meget tid på den praktiske/fysiske udvikling! – men vi har taget ejerskab af tin-

gene.  

Vest:   

 

Udfordringer har fyldt mest hos os – det har været lidt op ad bakke som på tegningen 😊 - 

men vi har haft masser af gode intentioner – og nærmest ingen ture ud af huset… 

Vejret har ikke været det bedste – nogle dage er blevet aflyst eller udskudt. Men det skyldes 

også  

• Samarbejdet med frivillige – som aflyser, hvis der sker noget andet, der er sjovere.  

Mobiblen som gruppe har været fuld af energi, men der har ikke været så stor opbakning fra 

huset som sådan. Åby er et stort bibliotek, hvor ikke alle er med i projektet – det er et vilkår. (I 

modsætning til Højbjerg – hvor alle i huset er med) 

Vi har været ude ved Kvickly – det gik fint… og i Gellerup, hvor reaktionen var: Jeg kan ikke 

se, hvad jeg skal bruge biblioteket til… 

Vi har ikke haft så meget dialog i gang med de lokale. 

Besøg hos Lær Dansk, som var glade for at høre om de mange ting, bibliotekerne også kan. 

Her når vi en målgruppe, der ikke ville komme af sig selv på biblioteket. Lige pludselig fik vi hul 

igennem. Vi gav dem et boghus – med lidt indhold. Vil gerne tage 2-3 ture mere derud, for der 

er potentialer i det.  
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Hvad har vi lært? 

• Cyklen virker rigtig godt som transportmiddel til fx torvedage i Aaby og sommerfest i 

Hasle – her igen som et blikfang. Og vi er uafhængige af, om der skal chauffør med. Og 

så er det fedt med en scene/en baggrund at stå opad! – man stiller sig ikke bare alene 

ud midt på Torvet!  

• Får vi ekstra mod? Ja, det betyder noget, at vi kan give det en ekstra energi/følelse.  

• Hvor meget ravage skaber de ekstra ture på hjemmefronten? Der er enighed om, at lo-

kalområderne er forskellige. De store biblioteker overfor de mindre. Disse hensyn skal 

også afprøves i Risskov. 

• Og så har vi lært af et tiltag i City Vest, hvor vi blev sendt hjem igen. Vi stod udenfor og 

delte kaffe ud – det var ikke nogen god idé, for det blev opfattet som konkurrence mod 

nogle af de lokale butikker i City Vest. Vi havde en oprindelig aftale, men der var kom-

met nye folk på banen, som ikke kendte til os. Så det var en tanketorsk: Vi skal huske at 

kontakte samarbejdspartnerne umiddelbart før, vi tropper op med vores tilbud. Så har vi 

lært det.  

Nord:    

Huset er mere med nu – end for bare nogle måneder siden. Gruppen har forberedt kolleger i 

huset fx via en fysisk orange opslagstavle, hvor vi hænger oversigter og planer op – hver må-

ned.  

• Vi er et fast punkt på husmøderne – bare 5 min. Folk bliver mindet om projektet lø-

bende.  

• Vi prøver derfor at undgå spørgsmålene: Hvad laver de? Hvorfor er de ikke med til at 

dække vagten i dag? 

• Det medfører, at kolleger byder selv ind på, hvor de gerne vil være med 

• Gruppen har talt / formidlet meget engageret og begejstret om tingene – det gør noget 

ved kollegerne.  

Vi kan høste af de andre lokalområders erfaringer – nu er vi ved at være klar. Brugt tid på at 

være med oppe i hovederne: Hvordan skal vi gøre det – hvordan kan vi gentænke ideerne. 

Vi har brugt energi på ”poserne” – nogle fungerer godt – også sammen med vores naturlege-

tøj. 

At haven er udenfor sammen med Mobib.tingene – giver en god mening for hele huset i Ris-

skov. Det hænger sammen med øvrige projekter.   

Men Ting tager tid. Også selvom vi ikke bange for at prøve noget nyt – vi har kastet os ud idet.  

Og teamlederne bakker os op.  
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Vi har været i Trige til børnekulturfestival, hvor vi fik respons med det samme: En festlig dag.  

Vi trak på allerede etablerede kontakter og netværk – så det er egentlig blot aktiviteten, der er 

blevet ”skruet” lidt på.  

Og på lørdag deltager vi i Pride-arrangementet i Aarhus. Med relevante materialer – og en 

bogliste, som er lette at tage – målrettet Regnbuefolket.  

 

Inspiration fra USA Studieturen v. Helene og Louise: 

• Amerikanerne er vildt gode til at formidle i store ord om biblioteket: Vi oplevelede mas-

ser af følelseskommunikation om biblioteket – på vægge og mure – meget inspirerende! 

Vækker begejstring – og giver biblioteket et udtryk, som ikke er så institutionsagtigt. Vi 

må gerne være lidt stolte af det, vi gør! 

• Spot på fællesskabet – italesætte det fællesskab, som et bibliotek kan genere. 

• Frit, lige og gratis princippet – en kæmpe kvalitet som ikke er en selvfølge alle steder. 

• Eks. Bootcamps som lokale fællesskaber, hvor også biblioteket medvirker. 

• Biblioteket er et kvalitetsstempel. 

• Design Thinking: eks. ”Soulcycle” – ekstremt udgangspunkt i målgruppen i form af tøj 

etc.  

• Bibliotek = Byrum (i New York City) udendørs bibliotek med bøger, spil etc. = de skaber 

et miljø rundt om reolen i parken.  

• Bogen – eks. Fra thai marked i Queens: Vi behøver ikke så meget gak og gøgl – vi må 

godt turde sætte spot på BOGEN!. – er det ikke en lettelse? 

• Konkret idé: At lade børn lave anbefalinger til andre børn: Dear New York City! 

• The Uni Project. – læringsaktiviteter i forskellige bydele, eks med møbler, der kan foldes 

ud, - som dog skal fragtes ud med transportbiler. Vi minder lidt om hinanden. 

• Billedbogen – fortæl i billeder: Hvem er vi? – eks. Det første år handlede om praktiske 

udfordringer. Vi blev lidt bekræftet – indholdet skal udvikles og hvad skal det kunne? 

Det er ikke bare os, der er udfordret på de praktiske udfordringer – det var rart at høre.  

• Eks. Kortlægning af begivenheder i områderne – hvornår sker der hvad? -som vi kan 

læne os opad? 

• Færdigpakkede kits – eks. til læseløft, en naturboks etc.  

• De var misundelige på os – fordi vi gør det godt – og vores produkter er meget mere 

fleksible. (fx i modsætning til traditionelle reoler) 

Se meget mere fra turen på vores blog: 

https://udafvagteninyc.wordpress.com/ 

 

 

https://udafvagteninyc.wordpress.com/
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Nu er vi ”hudløs” ærlige: Hvad har været svært? Og Hvad virker? 

Deltagerne nedfælder hver især ærlige og konstruktive pointer fra projektet hidtil: 

Hvad har været svært? – i den røde ”hat”: 

 

 
o Facebook: Datojonglering – det bliver ustruktureret - privatsfære – facebooketik? 
o Kollektiv Opbakning: Alle skal vide, at det prioriteres – det skal gøres klart, at det er vigtigt  
o VEJR: praktiske løsninger og faglige steps! 
o Udfordring at implementere projekt i stort hus 
o Vagtdækning 
o Svært for skemalægger at forstå vigtigheden 
o Koordinering/samarbejde 
o Intern organisering skal hænge sammen 
o Modstand fra kolleger 
o Tid 
o 100% fortrolig med køretøjerne 
o Dogme-spørgsmålene SKAL anvendes! 
o Modstand fra kolleger udenfor projektet 
o At skabe mening internt 

o Planlægning kan være svær: vagter, vejr, møder, sygdom etc. 

o Man mister modet når kolleger i huset ikke støtter op 

o Mere eksplicit designtænkning 

o Svært at finde tid pga. vagter 

o Koble projektet på noget biblioteket skal i forvejen 

o Balance mellem projekt og daglig drift 

o Prioritering af ressourcetræk 

o Studietur –hvorfor? 

o Dårligt vejr er en udfordring 
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Hvad virker?  – i den grønne ”hat”:  

o Energi 
o Fokus på biblioteksudvikling –gode diskussioner 
o Transportmidlernes indretning 
o Det er sjovt 
o Samarbejdet på tværs –gode møder –afslappet stemning > Kreativitet 
o Åbner op for nye partnerskaber (let at få  
o Samarbejde/sammenhold 
o Forberedelse/Strategi 
o Positive borgerdialoger booster arbejdsglæden 
o Tænke/udforske sit lokalområde 
o Visuel kommunikation – ”Bigger Picture” 
o Tryghed til at eksperimentere 
o Synlighed 
o Køretøjer som Blikfang 
o Facer-smil: gå hen til folk, spørge/snakke 
o Gratis – ting man kan dele ud 
o Imødekommenhed fra borgerne 
o At komme ud af sin ”Comfort zone” mht. at gøre bibliotek = sund udvikling 
o Det har været godt for hele huset at få ny energi, nye ideer, nye samarbejdspartnere + godt for 

personalet internt 
o Plads til udvikling, fejl og succeser på én gang 

o Stille os ved siden af nogen der har mad med (tip) 

o Opbakning 

o Fede nye muligheder 

o God Gruppedynamik i MoBiB-gruppen 

o Nye, anderledes, udfordrende og sjove opgaver 

o Lettere at komme ud – mere lyst 

o Fokus på udadvendte aktiviteter 

o Fællesskab/sammenhold 

o Den altid støttende og rummelige stemning i projektgruppen 

o Man lærer borgere, kolleger og sig selv at kende på en ny og anderledes måde 

o Kompetenceudvikling og nye faglige roller 

o Kontakt til nye målgrupper 

o Godt samarbejde i gruppen 

o Gejst – energi – det smitter 

o Kompetenceudvikling 

o Afsæt for dialog 

o Ny synlighed/pr 
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Hvad skal vi tage med videre i arbejdet? Hvad skal vi have fokus på i de sidste faser? 

• Gentænke aktiviteter og lære af det.  
 

• Præge projektet ud fra de lokale identiteter/hvad der kan lade sig gøre lokalt.  
 

• Forskelligheden på projektarbejde i store og mindre biblioteker 
 

• Være endnu mere specifik på målgrupper: Fx daginstitutioner og Lær Dansk grupper  
 

• Fortsat formidle projektet på forskellige måder internt til kolleger i husene.  
 

• Praktisk udfordring: hvordan fordeler vi grejet? Skal vi sælge Tuc’en og anskaffe flere 
cykler til områderne? De er lette at benytte for alle. Når tingene er der (i huset) – så bru-
ger vi det! Det skal over i hverdagssfæren og blive et konkret, praktisk redskab. Kan vi 
lave nogle prisbillige transportløsninger – fx anhængere til almindelige cykler? 
 

• Indføre faste tidspunkter/dage for aktiviteter i projektets regi. Så ved alle i gruppen og i 
husene hvornår, der er projektaktiviteter. Grupperne holder møde med de lokale skema-
læggere herom.  
 

• Dårligt vejr – må vi ikke lade os gå på af. Vi skal i stedet straks kontakte samarbejds-
partnere i området og finde alternative (indendørs) muligheder.  
 

• Formidlingen på Facebook – er ok. Men brugen og antallet af involverede er steget, så 
konkrete datoer og aftaler skal fremover i stedet foregå på almindelig mail.  

 

Er der noget, vi ikke skal lave så meget af? / Hvad skal vi lade ligge? 

• Biblo-boxene: De kræver for meget materialehåndtering i forhold til udbyttet.  
 

• Helene foreslog, at droppe navnet: Ud af Vagten! Fordi betegnelsen måske kan 
misforstås: Tuc’en og cyklerne er netop en del af vagten!  
I stedet benytte betegnelsen: MoBiBlioteket. Det blev der ikke taget endelig stil-
ling til.  
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Deltagere i Midtvejsseminaret: 

Ledelse: 

Susanne Gilling (Leder LokalBibliotekerne) 

Hans Jørgensen (Teamleder Syd) 

Bente Kjærgaard (Teamleder Vest) 

Anette Kaffka (Teamleder Nord) 

 

MoBiBberne: 

Louise Andersen (projektledelse) 

Helene Schvartzman (Projektledelse) 

 

Mads Egtved Andersen (Tovholder hold Syd) 

Lea Lønstrup Esquives (Hold Syd) 

Jette Hov Jensen (Hold syd) 

 

Ane Pjedsted Rasmussen (Tovholder hold vest) 

Kim Adam Nguen (Hold vest) 

Søren Kløjgaard (hold Vest) 

 

Karina Høyer (Tovholder hold Nord) 

Heidi Håkonson (hold Nord) 

Mette Sørensen (hold Nord) 

 

Konsulent: 

Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd.  


