
 

Udviklingsprojektet:

Læseløft for de 10-13 årige
– med frivillige i skoler og biblioteker

EVALUERINGSKONFERENCE | Tirsdag d. 9. oktober 2018 fra kl. 09.15 – 16.00

Invitation til konferencen: 

Udviklingsprojektet ”Læseløft for de 10 til 13-årige med frivillige i skoler og biblioteker” gennemføres af 
folkebiblioteker og skoler i Frederikssund, Egedal og Herlev Kommuner. 

Det er velkendt for de fleste biblioteker i Danmark at samarbejde med frivillige om forskellige typer af 
opgaver i bibliotekerne. Det er dog første gang, biblioteker og skoler går sammen for at afprøve og udbyde 
forskellige modeller for, hvordan bibliotekerne kan understøtte skolernes arbejde på læseområdet – ved 
hjælp af frivillige på bibliotekerne i fritiden (Egedal og Frederikssund) og i skolen i skoletiden (Herlev).  

På denne konference kan du høre om udfordringer i arbejdet og om resultaterne af de to års 
udviklingsarbejde.

Evalueringen af projektet viser, at der er mange potentialer i at involvere frivillige, og der er helt konkrete 
målelige positive resultater af børns læseløft i projektperioden. Samtidig viser projektet også, at 
læsestunderne én-til-én med en frivillig har været både hyggelige, men også effektive og haft stor 
betydning for børnenes motivation og læselyst. 

Konferencen er åbne for alle interesserede i skoler, folkebiblioteker og forvaltninger, og ment som en 
inspiration til alle jer, der vil gøre en forskel for børns læselyst ved at samarbejde med frivillige om det. 

Her kan du også hente ideer til, hvordan man skaber begejstring og opbakning fra både børnene, 
forældrene, de frivillige og lærerne, og hvad der skal til for at klæde de frivillige på, og hvad der skal til for 
at få dem til at blive… Med inspiration fra både Nordsjælland, Holland og Sverige. 



Evalueringskonference tirsdag d. 9. oktober 2018
Kulturøen, Havnegade 6, 5500 Middelfart

Kl. 09.15 Ankomst og morgenkaffe med brød.

Kl. 09.45  Velkomst 
v. bibliotekschef Kirstine Lundsgaard, Frederikssund Kommune. 

”Læseløft for de 10-13 årige – med frivillige i skoler og biblioteker” 
Evalueringsoplæg.
v. konsulent Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd.

Med temaer og nedslag i projekterne fra Frederikssund Kommune, Egedal Kommune og 
Herlev Kommune. 

Projektet har fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje i perioden 2017-
2018. 

Kl. 10.30 Intro til cafebordsdrøftelser.

Kl. 10.45 Cafebordsdrøftelser om projekt ”Stjernelæser”: 
samarbejdet mellem folkebiblioteker, skoler og frivillige. 

Ved mindre borde kan deltagerne få oplysninger om de enkelte projekter, resultater af 
arbejdet i de enkelte kommuner samt debattere udfordringerne i samarbejdet omkring 
læseløft aktiviteter.  

   
 Egedal har haft stor fokus på afkodning (forstået som den tekniske side af 

læseprocessen og sammenhængen mellem bogstaver og sproglyde).

 Herlev har primært haft fokus på forståelse (forstået som viden om verden og 
tolkninger).

 Frederikssund har primært haft fokus på motivation/læselyst (forstået som hele 
forudsætningen for at kunne øge sine læsefærdigheder).

Kl. 11.30 Hollandske erfaringer med frivillige i biblioteker og skoler.
v. bibliotekschef Jacqueline Roelofs, Biblionet Groningen, Holland. 
Foredraget foregår på engelsk.

Jacqueline Roelofs er chef for 42 biblioteker og 130 skolebiblioteker i den nordligste del 
af Holland. De 170 biblioteksansatte samarbejder med 800 frivillige – der er meget at 
høre og snakke om … 

Spørgsmål fra salen.

Kl. 12.30-13.30 Frokost og Networking i café området på Kulturøen. 
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Kl. 13.30 Svenske erfaringer med målgruppen. 
Om indretning/rammer/indhold i TioTretton i Stockholm. 
v. bibliotekspædagog Amanda Stenberg, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. 
Foredraget foregår på svensk.

Tio Tretton er et bibliotek for alle børn mellem 10 og 13 år. På Tio Tretton er der en 
voksengrænse for at skabe en frizone i biblioteket, hvor børnene kan opholde sig og 
være på egne vilkår. Biblioteket indeholder foruden litteratur, et køkken, et Lab og et rum 
for bevægelse og identitetslege. Ansvarlige for virksomheden er bibliotekspædagoger 
med forskellige kompetencer inden for litteratur, dans, krop og digitale medier. 

Spørgsmål fra salen og debat
 
Kl. 14.30 Kaffe 

Kl. 15.00 Børns læsning: Overblik, indblik og strategi.
v. projektleder Lisbeth Vestergaard, Tænketanken Fremtidens Biblioteker. 

Lisbet Vestergaard fremlægger hovedpointerne om undersøgelserne af børns læse- og 
medievaner i fritiden fra 2017, som forskere fra Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter 
for Læsning har stået bag. Hun giver også en status på det aktuelle arbejde med 
udformningen af en national læsestrategi. 

Konferencedeltagerne får afslutningsvist mulighed for at udveksle faglige refleksioner 
over børns læselyst i en digital verden. 

Kl. 15.45 Læseløft i nationalt perspektiv: 
v. konsulent Hanne Marie Knudsen.

  
Perspektiveringer i arbejdet med et ”Hvordan holder vi fast i at blive endnu bedre til at 
motivere børns læselyst og til at samarbejde og udvikle sammen på tværs af frivillige, 
skoler og biblioteker?”

Kl. 16.00 Tak for i dag og kom godt hjem.
v. bibliotekschef Kirstine Lundsgaard. 

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

Ret til ændringer forbeholdes.
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Praktiske oplysninger:

Sted: Kulturøen, Havnegade 6, 5500 Middelfart. 
Kommer du i bil, kan du med fordel parkere i Parkeringshuset på havnefronten. 

Om kulturøen: 

KulturØen er et kulturcenter på havnefronten i Middelfart. Den 4500 m2 store bygning blev bygget i 2005 og 
er tegnet af arkitekt John Lassen fra arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen. Bag byggeriet stod 
Middelfart Kommune, Middelfart Sparekasse og Kvickly, som siden har drevet KulturØen som en 
ejerforening.11 år senere i 2016 blev den indre del af bygningen gennemgribende redesignet. Karl 
Rasmussen Arkitekter har haft entreprisen på bygningsændringerne og Rosan Bosch Studio har rådgivet 
vedrørende den overordnede designlinje og den oplevelsesorienterede indretning, og dermed også stået i 
spidsen for KulturØens forvandling.

Pris: 600 kr. inkl. frokost. 
 
Deadline for tilmelding: senest fredag d. 28. september 2018. 

Til Tine Lindgreen på mail: tlind@frederikssund.dk. 

Følgende bedes oplyst: navn, email-adresse, stilling, ansættelsessted samt EAN nummer til 
elektronisk fakturering. 

Regning fremsendes efter afholdt konference.  
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