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Gør det  

lettere 

 

 

 

Baggrund for projektet 

 

Omkring 750.000 danskere over 15 år har læsevanskeligheder. Der er stor 

forskellighed fra bibliotek til bibliotek i forhold til, hvordan og hvor meget man gør 

for ordblinde og borgere med læseudfordringer, men bibliotekernes kommunikation, 

wayfinding og opstilling er som oftest ikke gearet til borgere med 

læsevanskeligheder. Dertil kommer, at bibliotekspersonalet generelt mangler viden 

om og værktøjer til at gøre biblioteket attraktivt for denne store gruppe af borgere 

og vise dem det fulde bibliotekstilbud.  
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Der er flere projekter, der har arbejdet med at få læsesvage borgere til at se 

mulighederne og værdien ved at benytte bibliotekernes tilbud, men der har manglet 

et projekt med fokus på at gøre det almindelige bibliotekstilbud synligt og 

tilgængeligt for målgruppen og sikre et bredt kompetenceløft af 

bibliotekspersonalet, så der er langt flere ansatte på bibliotekerne, der har viden og 

erfaring på området.  

 

 

 
 

 

 

På denne baggrund ansøgte Vejle Bibliotekerne i tæt samarbejde med Gladsaxe 

Bibliotekerne, som er ophavsmand til projektideen, i 2017 Slots- og Kulturstyrelsens 

Ordblindekonsulent Jesper Sehested interviewes på Gladsaxe Bibliotek, efterår 2017  

 

Kompetenceforløb på Aabenraa Bibliotek, efterår 2018 
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pulje, Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål, om projektmidler til det 2-

årige projekt ’Gør det lettere – en national indsats for læsesvage borgere’.  

 

Ansøgningen blev imødekommet i juni 2017, hvorefter arbejdet med projektet gik i 

gang. Projektet sluttede ved udgangen af 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om denne rapport 

Projektet er blevet evalueret af VIFIN, som har været tilknyttet som ekstern 

evaluator. Nærværende rapport skal derfor ses som et supplement til VIFINs 

evaluering.  

 

Det betyder, at vi i denne rapport vil koncentrere os om projektledelse, 

projektforløb herunder projektafvigelser, økonomi samt konklusion og anbefalinger.  

 

 

 

Interview på Hadsten Bibliotek, vinter 2018 
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Projekt 
forløb  

 

 

 

Projektledelse og organisering 

 

Projektledelse og tovholderfunktion 

Vejle Bibliotekerne har haft den overordnede projektledelse af ’Gør det lettere’, 

mens Gladsaxe Bibliotekerne har varetaget en tovholderfunktion. Vi valgte at gå 

bort fra den oprindelige geografiske opdeling beskrevet i ansøgningen, hvor 

Gladsaxe Bibliotekerne skulle varetage koordineringen i øst og Vejle Bibliotekerne 

koordineringen i vest ud fra den anskuelse, at de enkelte biblioteker skulle sikres en 

kontaktperson inden for rimelig afstand.  
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Med baggrund i projektets omfang og dets 3 hovedspor (se boks) valgte vi i stedet 

at opdele tovholderfunktionen i spor, således at Vejle Bibliotekerne varetog den 

overordnede projektledelse og udviklingen og koordinering af kompetenceforløbet, 

mens Gladsaxe Bibliotekerne varetog udviklingen af og koordineringen af den 

brugerrettede formidlingspakke og udbredelse af projektet. Dette var for at lette 

koordineringen og kommunikationen mellem projektleder og tovholder, så alle 3 

spor af projektet ikke skulle gennem 2 personer. 

 

 

 

 

 

 

 

Der har været et meget tæt og produktivt samarbejde mellem Vejle Bibliotekerne 

og Gladsaxe Bibliotekerne i projektet, hvilket har haft stor betydning for projektets 

udbredelse og succes. Kombinationen af en tovholder, der har haft stor viden og 

netværk inden for arbejdet med ordblinde og læsesvage borgere og en overordnet 

projektleder har sikret en god sparring, ideudveksling og koordinering af projektet, 

hvilket uden tvivl har været medvirkende til den store udbredelse, som projektet 

har fået.  

 

1) Brugerrettet formidlingspakke 

2) Kompetenceforløb for biblioteksansatte 

3) Udbredelse af projektet 

Kompetenceforløb på Næstved Bibliotek, efterår 2018 
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Projektgruppe og ressourcegrupper 

Den nedsatte projektgruppe, der bestod af repræsentanter fra 

deltagerbibliotekerne, ordblindekonsulent Jesper Sehested og en repræsentant fra 

Nota, har fungeret som sparringspartnere og har deltaget i udviklingen af 

formidlingspakken og kompetenceforløbet, mens de nedsatte ressourcegrupper (se 

organisering, bilag 1) er blevet inddraget som sparringspartnere ad hoc. 

Grundet den store geografiske spredning blandt projektgruppens deltagere og det 

tætte samarbejde mellem projektleder og tovholder har det været svært at få 

etableret en velfungerende projektgruppe. Set i bakspejlet kunne en organisering 

med en projektgruppe bestående af projektleder og tovholder med ad hoc 

inddragelse af relevante ressourcepersoner have givet en bedre og mere effektiv 

arbejdsform. 

 

 

 

 

Samarbejdspartnere 

Alle samarbejdspartnere, der var tilknyttet projektet, blev i første fase af projektet 

kontaktet med henblik på at få afklaret deres rolle i projektet på baggrund af 

projektets indhold og samarbejdspartnernes ressourcer. Den afklaring betød, at 

enkelte samarbejdspartnere efter gensidig aftale fik en mindre rolle eller faldt ud 

mens andres rolle i projektet blev opprioriteret.  

 

Slots- og Kulturstyrelsens ønske om at lade en repræsentant fra Nota indgå i 

styregruppen betød, at Nota blev en tæt samarbejdspartner, og at der fra 

begyndelsen blev arbejdet hen i mod, at projektet skulle forankres hos Nota, 

således at Nota.dk blev platformen for udbredelse af projektet.  

 

Det har haft stor betydning, at ordblindekonsulent Jesper Sehested har været 

tilknyttet projektet. Jesper Sehested har bidraget med viden og erfaring om 

ordblinde og har sikret, at vi løbende har haft et blik på projektet udefra.  

Kompetenceforløb på Guldborgsund Bibliotek, forår 2018 
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Samarbejde og koordinering med andre projekter 

Projektet har koordineret med projekt ’Kompetence på distance’ ved at lade en 

projektdeltager fra projekt ’Kompetence på distance’ indgå i projektgruppen. Dette 

har sikret løbende viden om projektet.  

Projektgruppen har desuden løbende holdt sig orienteret om lignede projekter og 

indhentet erfaringer fra projekter som fx et projekt på BIBLIOTEKET på 

Rentemestervej, der har lavet et forsøg med mere iøjnefaldende præsentation af 

materialer til ordblinde og andre borgere med læsevanskeligheder og Hernings 

Bibliotekernes projekt ’Letbib.dk’, der blev afsluttet ved udgangen af 2011.  

Vi har løbende samarbejdet med projekt ’Non-readers i biblioteksrummet’, som 

Aarhus og Vejle Bibliotekerne har stået bag og som blev afviklet sideløbende 

med ’Gør det lettere’.  

Samarbejdet har bl.a. taget form af erfaringsudveksling, oplæg om ’Gør det lettere’ 

på afsluttende konference for Non-readers samt etablering af en fælles 

facebookgruppe, der skal sikre erfaringsudveksling mellem biblioteksansatte, der 

arbejder med ordblinde, læsesvage og non-readers.  

  

Formidlingspakken i brug på Allerød Bibliotek, forår 2018 
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Projektforløb og afvigelser 

 

Projektforløb 

Projektets inddeling i 2 testfaser (efterår 2017 og forår 2018) samt en afsluttende 

udrulningsfase (efterår 2018) har sikret en løbende evaluering og videreudvikling af 

projektets materialer og givet et godt grundlag for at sammensætte en 

formidlingspakke, der har taget højde for behov og ideer fra målgruppen og de 

deltagende biblioteker og derfor er blevet mere kvalificeret undervejs. Det samme 

gør sig gældende for kompetenceforløbet, der løbende blev tilrettet på baggrund af 

evalueringer og undervisernes erfaringer fra undervisningsforløbet på 

deltagerbibliotekerne. 

 

 

 

 

Afvigelser 

Udover den nævnte afvigelse i forhold til koordineringen af projektet (se afsnit om 

projektledelse), der medførte en mindre omfordeling af timer således, at der blev 

overført timer fra de 8 deltagende biblioteker til koordineringen ved Gladsaxe 

Biblioteker, har der kun være mindre afvigelser i projektet som fx i 

sammensætningen af projektgruppen, hvor en repræsentant for 

udrulningsbibliotekerne udgik grundet jobskifte og en ønsket repræsentant for 

samarbejdspartnere, i form af Nota, først blev tilknyttet senere i projektet. 

Formidlingspakken brugt på Ballerup Bibliotekerne, 2018 
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Projektgruppens ønske om at etablere kompetenceforløbet som et e-læringsforløb, 

der let kunne spredes og bruges af alle landets biblioteker, er til dels lykkedes. 

Evalueringen fra de 2 testfaser viste dog med al tydelighed, at e-læring i dette 

tilfælde ikke kan stå alene, men at store grupper af medarbejdere får størst udbytte 

af et kompetenceforløb, hvis der er tilknyttet en underviser, og hvis der er mulighed 

for at reflektere og debattere med kollegaerne og sætte den tilegnede viden ind i en 

lokal kontekst, hvilket kan være svært at tilgodese i et national e-læringsforløb.  

 

Af disse grunde valgte vi en løsning, hvor e-læring er et supplement til et 

undervisningsforløb på stedet. Kompetenceforløbet er dog udviklet, så dele af 

kompetenceforløbet kan afvikles uden ekstern underviser, og så en biblioteksansat 

med viden og erfaring inden for ordblinde og læsesvage voksne ville kunne tage 

kompetenceforløbet og afvikle det i eget regi.  

 

I bilag 2 beskrives køreplanen for og indholdet i kompetenceforløbet, hvilket kan 

bruges som inspiration til, hvordan man kan sammensætte og igangsætte 

kompetenceudvikling af større grupper af biblioteksansatte. 

 

 

 

 

Kompetenceforløb på Helsinge Bibliotek, efterår 2018 
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Økonomi 
 

Der har overordnet været en fin økonomi i projektet med få undtagelser. Ved 

budgetteringen af timer og ressourcefordelingen tog vi ikke højde for, at der er stor 

forskel på de deltagende bibliotekers størrelse fx i antallet af filialer og 

medarbejdere, og vi tog heller ikke højde for den store geografiske afstand mellem 

de deltagende biblioteker. 

 

Efter afslutningen af fase 2 viste det sig derfor, at timeforbruget blandt de 

deltagende biblioteker i projektet var meget forskelligt, og at der samtidig havde 

været langt flere udgifter til transport i projektet end først antaget.  

Af disse grunde ønskede styregruppen at flytte nogle af midlerne fra timer til de 

deltagende biblioteker til transport, hvilket Slots- og Kulturstyrelsen godkendte i 

efteråret 2018. 

 

  

Kompetenceforløb på Allerød Bibliotek, efterår 2017 
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Konklusion & 

anbefalinger 
 

 

 

 

 

 

Konklusion 

Erfaringerne har med al tydelighed vist, at projektet har haft sin berettigelse. 

Interviews med de ordblinde og læsesvage borgere har vist, at bibliotekerne har 

meget at byde på til denne gruppe af borgere, at de læsesvage har samme ønsker 

og behov til bibliotekernes tilbud som andre i samfundet, men at det halter med at 

indrette og formidle bibliotekernes tilbud på en tilgængelig måde. 

 

Den øgede fokus på ordblindhed i samfundet gennem de senere år, har betydet at 

en del biblioteker har haft området som planlagt indsatsområde eller har haft et 
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ønske om at sætte fokus på området inden for en nærmere fremtid. Bibliotekerne 

har imidlertid haft svært ved at løfte denne opgave, da medarbejderne ikke har haft 

den fornødne kompetence og viden om området, hvilket interviews med udvalgte 

medarbejdere og spørgeskemaundersøgelse blandt biblioteksansatte i løbet af 

projektet understregede. 

 

 

 

At ’Gør det lettere’ tilbød en skræddersyet pakke, der både tog højde for tiltag i 

biblioteksrummet og bibliotekernes formidling til de læsesvage borgere og for et 

kompetenceløft af store grupper af bibliotekspersonale, har haft stor betydning for 

bibliotekernes tilgang til projektet og for projektets udbredelse. Det var let at 

integrere og gå til projektet, og kompetenceforløbets metoder gjorde det attraktivt 

for bibliotekerne.  

 

Blandingen af undervisning på stedet med inddragelse af lokale kontaktpersoner for 

at sikre den lokale forankring og det efterfølgende e-læringsforløb gjorde det 

relevant for bibliotekerne, da de med en begrænset arbejdsindsats havde mulighed 

for at sætte fokus på området blandt store grupper af personalet og dermed 

kickstarte en indsats på området. 

 

Kompetenceforløb, Aalborg Bibliotekerne, 2018 
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Det blev klart, da vi i projektet søgte interesserede biblioteker til udrulningsfasen. 

De 15 pladser blev hurtigt afsat og yderligere 6 biblioteker blev opnoteret på en 

midlertidig venteliste i håb om, at projektet kunne overgå til drift, hvilket blev en 

realitet i slutningen af 2018. 

Målet om at nå ud til 75% af personalet, blev desværre ikke opfyldt på alle 

biblioteker. Trods inddragelse af lokale kontaktpersoner, nyhedsbreve og orientering 

til bibliotekschefer samt en planlægning af kompetenceforløb, der tog højde for 

bibliotekets åbningstider og andre lokale forhold lykkedes det ikke at nå ud til 75% 

af personalet. Et særligt fald i deltagelse blev tydeligt i det efterfølgende e-

læringsforløb, hvor der skete et fald i antal af deltagere set i forhold til deltagelsen i 

undervisningsforløbet på stedet. Det var tydeligt, at de steder, hvor ’Gør det lettere’ 

havde ledelsen fulde opbakning og hvor ledelsen gik forrest og deltog i 

kompetenceforløbet, var de steder, hvor 75%-99% af personalet deltog. Faldet i 

antallet af besvarelser i e-læringsforløbet tydeliggjorde også, at fælles undervisning 

på stedet med 1-2 undervisere giver langt det største udbytte.  

 

 

Kompetenceforløb, Hjørring Bibliotek, efterår 2018 

 

Nota.dk, underside ’For biblioteker’, hvor alle materialer fra ’Gør det lettere’ kan findes. 
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Inddragelse af Nota som en tæt samarbejdspartner og platform for formidling af 

projektet har sikret projektet lydhørhed, gennemslagskraft og forankring samtidig 

med, at det har tydeliggjort Notas tilbud og vigtige rolle over for bibliotekernes 

personale.  

Placering af alle projektets materialer på nota.dk (undersiden ’For biblioteker’) giver 

alle landets biblioteker fri og lettilgængelig adgang til såvel materialer i den 

brugerrettede formidlingspakke som til alle oplæg, videoer, øvelser mm. i 

kompetenceforløbet. Alle materialer kan frit downloades, og de er tænkt om 

prototyper, som der kan videreudvikles og ændres på, så de kan tilpasses lokale 

forhold. 

 

 
 

 

At Nota samtidig har tilknyttet en medarbejder til projektet, der har overtaget den 

praktiske administrationen af projektet i forbindelse med udsendelse af materialer 

og informationer til de deltagende biblioteker samt varetager opdateringen og 

redigeringen af undersiden ’For biblioteker’ på Nota.dk sikrer fortsat fokus, 

samarbejde og udvikling på området.  

 

 

  

 

 

 

Udpluk af formidlingspakken, se oversigt over indhold i formidlingspakken i bilag 3 
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Anbefalinger 

 

Det er klart, at et enkeltstående kompetenceforløb og en formidlingspakke er 

punktvise nedslag, der ikke rykker det store, hvis det ikke følges op af strategier og 

handling. Det kræver ledelsens opbakning på det enkelte bibliotek, og det er en 

nødvendighed, at der afsættes personaleresurser, nedsættes arbejdsgrupper, og at 

der arbejdes langsigtet og strategisk på området. Ledelsen skal i projekter som 

dette tænkes ind fra starten, for at indsatsen ikke løber ud i sandet.  

 

 
 

 

 

’Gør det lettere’ har formået at sætte fokus på området på 25% af alle landets 

biblioteker. I alt 549 biblioteksansatte har i løbet af 2017-2018 deltaget i 

kompetenceforløbet, og flere venter om hjørnet.  

 

Det har betydet, at langt flere biblioteksansatte har fået øjnene op for en 

målgruppe, som tidligere har været overset på bibliotekerne, og at de 

biblioteksansatte har fået konkrete værktøjer og konkret viden om denne store 

gruppe af borgere.  

 

Samtidig har bibliotekernes ledelse ved at indgå i dette projekt fået en grobund for 

at arbejde videre lokalt, og de har med få armbevægelser og personaleressourcer 

fået sat området på dagsordenen. Det er en god start, men en start, der skal følges 

op lokalt og nationalt.  

At projektet er blevet forankret hos Nota og sat i drift af Centralbibliotekerne fra 

2019 er en succes, der muliggør en vigtig opfølgning af projektet, videreudvikling af 

formidlingspakken og kompetenceforløbet samt yderligere udbredelse af projektet.  

Kompetenceforløb på Randers Bibliotek, efterår 2018 
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Facebookgruppen, som ’Gør det lettere’ har etableret i samarbejde med 

projekt ’Non-readers’, giver biblioteksansatte mulighed for et skabe et netværk, der 

kan bruges til hurtig erfaringsudveksling i hverdagen og som grobund for fremtidige 

samarbejder.   

 

Det er vores anbefaling, at der derudover etableres et landsdækkende netværk, der 

mødes 1-2 gange årligt til en temadag med fokus på området. Dette vil give 

biblioteksansatte mulighed for at blive opdateret på området, indgå samarbejder og 

få input til lokale tiltag på egne biblioteker.  

 

Projektet har allerede givet anledning til nye samarbejder og indsatser. Odense 

Bibliotekerne har, på baggrund af deres deltagelse i projektet, indledt et samarbejde 

med Vejle og Gladsaxe Bibliotekerne om afviklingen af et webinar, og Ballerup 

Bibliotekerne og en række andre bibliotekerne har sat sig sammen for at 

videreudvikle på projektets piktogrammer i forhold til skiltning i biblioteksrummet. 

Disse samarbejder skal understøttes, hvilket et landsdækkende netværk kan være 
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medvirkende til.    

 

’Gør det lettere’ har ikke haft fokus på eller afprøvet, hvordan bibliotekerne kan få 

de ordblinde og læsesvage borgere ind over dørtærsklen. Biblioteket er for mange 

ordblinde og læsesvage stadig et sted, hvor de konfronteres med alt det, de har 

svært ved.  

 

Gennem projektet har vi imidlertid samlet ideer fra samarbejdspartnere, andre 

projekter, borgere og biblioteksansatte til, hvordan dette kan gøres. Vi har udviklet 

et idekatalog, som kan findes på nota.dk, og det er vores håb, at idekataloget 

løbende kan blive udbygget i forbindelse med projektets fortsatte drift, og i takt 

med at flere og flere biblioteker får fokus på arbejdet med ordblinde og læsesvage 

borgere.  

 

 

En stor tak skal lyde til Nota, Jesper Sehested, Forlaget Nyt Dansk Litteraturselskab, 

Danmarks Biblioteksforening, DR Ligetil, Ordblindeforeningen, Netværkslokomotivet 

og projekt Non-Readers for et godt samarbejde og til Slots- og Kulturstyrelsen for 

økonomisk støtte og samarbejde omkring ’Gør det lettere’. Der skal også lyde en 

stor tak til de 10 deltagerbiblioteker: Allerød, Ballerup, Slagelse, Aalborg, Holbæk, 

Fredericia, Guldborgssund, Gladsaxe og Vejle Bibliotekerne for et godt samarbejde 

og et stor engagement, og sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til de 15 

udrulningsbiblioteker, der greb chancen og blev en del af projektet i 

udrulningsfasen.   

 

Læs mere i VIFINs eksterne evaluering af projektet. 

 
Rapport er udarbejdet af:  

Tovholder Marie Engberg Eiriksson 

Projektleder Marion Tirsgaard 

Kompetenceforløb på Ballerup Bibliotek, efterår 2017 
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januar 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styregruppe 

Kasper Grønkjær – Vejle Bibliotekerne 

Jakob Lærkes – Gladsaxe Bibliotekerne 

Lene Harder – NOTA 

Marion Tirsgaard – Vejle Bibliotekerne 

Projektejer 

Mette Høxbro – Vejle Bibliotekerne 

 

Projektgruppe 

Marion Tirsgaard – Vejle Bibliotekerne – Projektleder og tovholder kompetenceudvikling 

Marie Eiriksson – Gladsaxe Bibliotekerne – tovholder udlån og kommunikation 

Stine Ravn Harlou – Vejle Bibliotekerne  

Jesper Sehested – Et liv som ordblind – konsulent på målgruppen og kommunikation 

Ricki Elsgaard – Solrød Bibliotek 

Lone Petersen – Fredericia Bibliotek 

Lena Ellersgaard - Nota 

Udlån og fysiske 

materialer -Tovholder 

Marie Eiriksson 

Ad hoc arbejdsgrupper 

repræsentanter fra 

biblioteker i test 

Samarbejde  

med indkøbsafdelingen 

Vejle Bibliotekerne 

Ressourcepersoner og 

videnspartnere  

NOTA, DR-ligetil, 

Ordblindeforeningen, Nyt 

Dansk Litteraturselskab, 

Netværkslokomotivet, 

Aarhus og Vejle 

Bibliotekerne (Non-

readers) 

 

 

Kompetenceudvikling – 

Tovholder Marion 

Tirsgaard 

Ad hoc arbejdsgrupper 

repræsentanter fra 

biblioteker i test 

Arbejdsgruppe for 

videreudvikling af 

kompetenceudviklingsk

onceptet 

Stine Ravn Harlou, Marion 

Tirsgaard, Lone Petersen 

Ressourcepersoner og 

videnspartnere  

NOTA, DR-ligetil, 

Ordblindeforeningen, Nyt 

Dansk Litteraturselskab, 

Netværkslokomotivet, 

Herning Bibliotekerne 

(Kompetence på distance) 

 

 

Brugerrettet 

kommunikation – 

Tovholder Marie 

Eiriksson  

Konsulent Jesper 

Sehested 

Ad hoc arbejdsgruppe 

repræsentanter fra 

testbibliotekerne til 

udvikling af grafisk og 

skriftligt formidling 

Ressourcepersoner og 

samarbejdspartnere 

NOTA, DR-ligetil, 

Ordblindeforeningen, Nyt 

Dansk Litteraturselskab, 

Netværkslokomotivet, 

Aarhus og Vejle 

Bibliotekerne (Non-

readers) 

 

 

 

 

Bilag 1 

Organisationsdiagram 
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Bilag 2 

Køreplan for kompetenceforløb 

 

Program for 2 ½ times kompetenceforløb 

 

1. Velkommen (5 min.) 

    Præsentation af undervisere, om baggrunden, om projekt ’Gør det lettere’ og 

    praktiske oplysninger om dagens program. 

 

2. Om at være ordblind og læsesvag (15 min.) 

    Oplæg med ekstern underviser og video med Jesper Sehested. 

3. Vores bibliotek - lokalt oplæg (15 min.)  

    Oplæg ved lokal(e) kontaktperson(er) om lokale forhold for ordblinde og  

    læsesvage og bibliotekets egne tilbud og resultat af lokale interviews med 

    ordblinde og læsesvage borgere. Forud for kompetenceforløbet udsendes 

    interviewguide og PowerPoint med spørgsmål, som kontaktperson skal svare på 

    og udfylde.    

 

4. Speed dating runde (15 min.) 

    I små grupper på gulvet reflekterer deltagerne over de første oplæg og inddrager   

    egne erfaringer. Afvikles ved hjælp af video.  

 

5. Om Nota og hjælpemidler (10 min.) 

    Oplæg ved ekstern underviser om Notas tilbud, tekniske hjælpemidler og 

    bibliotekets materialer og digitale ressourcer. Der vises en kort video om Nota.  

    Oplægget følges op af efterfølgende online kursus og hands on workshop i  

    tekniske hjælpemidler. 

 

6. PAUSE (10 min.) 

 

7. Brugeroplevelser (15 min.) 

    Oplæg ved ekstern underviser om de ordblinde og læsesvages udfordringer og  

    syn på biblioteket. Der vises en video om brugeroplevelser, der indeholder fotos  

    og citater fra interviews i projektet. Videoen er tekstet og speaket. 
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8. Refleksion (10 min.)  

    Deltagerne reflekterer med sidemanden eller i små grupper ud fra    

    følgende spørgsmål: Hvilke udfordringer bliver I opmærksomme på her i forhold  

    til jeres egen praksis og jeres eget bibliotek? 

 

9. Indretning og formidling (15 min.) 

    Oplæg ved ekstern underviser om hvordan man kan indrette biblioteket 

    og formidle dets tilbud til ordblinde og læsesvage voksne. Der tages 

    udgangspunkt i IFLAs guidelines til Biblioteksbetjening af voksne med 

    læsevanskeligheder, interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt 

    biblioteksansatte. Formidlingspakken præsenteres. 

 

10. Publikumsbetjening (30 min.) 

     Oplæg om betjening af ordblinde og læsesvage voksne. Der vises 3 videoklip  

     med betjeningssituationer, hvor en borger har en forespørgsel til en  

     biblioteksansat. Deltagerne reflekterer i grupper om, hvordan man kan  

     imødekomme disse forespørgsler. Efterfølgende tages en snak i plenum.  

 

11. Hvad skal der ske nu på vores bibliotek? (5 min.) 

     Oplæg ved lokal kontaktperson(er) om hvad der skal ske nu på deres bibliotek.  

     Hvilke indsatser sættes/er sat i gang, og hvordan skal der arbejdes med 

     området fremover. Praktisk information om lokal afvikling af online kursus og 

     hands on workshop i tekniske hjælpemidler. Forud for kompetenceforløbet 

     udsendes en PowerPoint med spørgsmål, som den lokale kontaktperson kan    

     reflektere over, svare på og bruge som et udgangspunkt for hvordan der skal  

     arbejdes videre med området lokalt. 

 

12. Afrunding og spørgsmål (5 min.) 

 

Efterfølgende 

 

1. Online kursus i Storyline 

    Afvikles lokalt. Online kurset følger op på oplægget om Nota og tekniske  

    hjælpemidler og indeholder en række opgaver og spørgsmål som deltagerne skal  

    undersøge, løse og svare på. Online kurset har en varighed af 30-45 min. og kan 

    afvikles på egen hånd eller i plenum. 

 

 2. Hands on workshop i tekniske hjælpemidler 

     Hands on workshoppen følger op på oplæg om Nota og tekniske hjælpemidler og  

     på online kurset. Forud for kompetenceforløbet udsendes en guide til hvordan 

     hands on workshoppen kan afvikles og et opgavesæt. Hands on workshoppen  

     skal sikre, at deltagerne afprøver et udvalg af de mest gængse hjælpemidler,  
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   om er gratis og tilgængelig på de fleste smartphones og tablets.  

 

 

Afvikling og materialer  

Der opfordres til at online kurset og hands on workshoppen afvikles indenfor 14 

dage efter undervisningsforløbet.  

Forud for kompetenceforløbet udsendes en praktisk tjekliste, der skal hjælpe den 

lokale kontaktperson med at afvikle og gøre klar til afvikling af kompetenceforløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle materialer inkl. oplæg, video og øvelser  

kan ses og downloades på 

https://nota.dk/services/biblioteker 
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Bilag 3 

Indhold i formidlingspakken 

 

 

 Piktogrammer til materialer og bladre-kasser  

 

 Formidlingspostkort ’Brug biblioteket på nettet’, der med udgangspunkt i 

emner formidler bibliotekernes digitale tilbud som fx filmstriben, eReolen, 

letbog.dk mm. med kort tekst og QR koder.  

 

 Formidlingspostkort med gode råd og links til formidleren 

 

 Plakater til brug i biblioteksrummet 

 

 Billeder til web og sociale medier 

 

 PR materiale fra Nota og DR Ligetil 

 

 Præfabrikeret tekster til hjemmesider og foldere, som kan kopieres og 

tilrettes med lokale oplysninger 

 

 Idekatalog indeholdende: 

- ideer til arrangementer og samarbejdspartnere og netværk 

- vejledninger til forlænget lånetid, skiltning, wayfinding  

- litteraturliste og vejledning til bøger, der er lettere at læse men som ikke   

  kategoriseret som letlæsningsbøger 

 

 Bladre-kasser til præsentation af bøger og lydbøger med forsiden frem (kan 

tilkøbes hos Nyt Dansk Litteraturselskab) 

 

  

      

 


