
 

Konference – Det åbne bibliotek version 3.0 
 

Idéer og resultater fra konferenceworkshop – de gode råd gives videre 

 

Tema 1: Gode rammer for at samskabe 

 

Hvad kan man/jeg gøre: 

 I rekruttering: Fortæl om det ”nye” bibliotek, kontakt etablerede foreninger, 

prikke potentielle på skulderen, være med i helt nye sammenhænge i lokalsam-

fundet. 

 Brugernes behov i fokus: vi skal have lokalsamfunds kendskab, have interesse 

for lokalområdet 

 Synliggøre egne behov: have fælles fodslaw, have tillig/udvise tillid 

 Synliggøre biblioteket som et åbent rum i lokalsamfundet 

 Finde en målgruppe 

 

Hvilken værdi vil det skabe: 

 Ejerskab 

 Fulde huse 

 Glæde  

 Fællesskab 

 Kontakt til lokale frivillig og ildsjæle/nye relationer 

 Idéer til udvikling 

 

 

Tema 2: Ledelsens rolle i at lykkede med samskabelse 

 

Hvad kan man/jeg gøre: 

 Man kan arbejde med kompetenceudvikling – hvilke kompetencer kalder pro-

jektet på? 

 Arbejde med forandringsledelse 

 Italesætte den gode historie 

 Situationsbestemt ledelse – struktur kontra løs rammer 

 Procesunderstøttende fremfor målstyring 

 Man må godt fejle – fejl kan være en gave 

 Se indad på egen forståelse af rollen/fagligheden 

 

Hvilken værdi vil det skabe: 

 Modig personalegruppe 

 Skabe liv i biblioteket 

 Fælles forståelse af at der skabes liv i biblioteket 

 Tryghed i personalegruppen 



 

Tema 3: Skiftet i vores rolle og faglighed (når vi implementerer samskabelse) 

 

Hvad kan man/jeg gøre – og hvilken værdi vil det skabe: 

 Arbejde på at skabe en kulturændring – De vil sikre forankring af projektet 

 Udarbejde en tjekliste (en projektplan eller handleplan) 

 Forventningsafstemme mellem kollegaer og samskabelsespartnere 

 Udarbejde prototype (nudging) 

 Sørge for at ledelsen er med på idéen – Det vil gøre det muligt at implementere 

samskabelse og forankre det i organisationen 

 Få indspark udefra/fra eksterne aktører - Det kan kan give et bedre overblik og 

fornyet energi, samt sikre værktøjer og metodiske tilgange så medarbejderne 

føler sig klædt på til samskabelse 

 Få defineret begrebet samskabelse i organisationen - Det vil give en bedre for-

ståelse og dermed ejerskab på hele biblioteket i arbejdet med samskabelse 

 Samarbejde med andre biblioteker (sparring og positive historier fra andre i 

samme situation) 

 Kompetenceudvikle personalet - Det vil give personalet redskaber og ressourcer 

til at blive trygge i samskabelsesprocessen 

 Rammesætte spillereglerne fra starten (i arbejdet med samskabelse) – Det vil 

sikre positivt samarbejde og minimere konflikter, samt sikre frivilligt ejerskab 

 

 

Tema 4: Fastholdelse af samskabelse i dagligdagen 

 

Hvad kan man/jeg gøre - og hvilken værdi vil det skabe: 

 Byde andre ind som værter - Det vil skabe kontakter til en ny brugergruppe 

 Man kan være til stede – besøge biblioteket i den selvbetjente tid - Det vil give 

mulighed for at tale med de ”selvbetjente” brugere 

 Temadag for kollegerne - Det vil skabe forståelse accept og synergi for projek-

tet 

 Man kan eksemplificere og fortælle hvad andre har gjort  

 Blive ved med at være opsøgende, og bringe andre på banan 

 Bygge på erfaringer og dele erfaringer – Det give en fælles forståelse og frem-

drift 

 Være konkrete – Det vil give et god udgangspunkt for dialog 

 Starte i det små – Det vil spare druknedøden 

 Have en refleksiv tilgang – Det vil skabe læring 

 Acceptere at det tager tid og vær tålmodig – Det vil give ro på 

 Opbygge evnen til at spotte behov + nye strømninger – Det vil give inspiration 

til samskabelse 

 Vær rede til at satse – Det vil give succesoplevelser 

 


