
 

 

 

En 3-trins-guide  

 

Inden sommerferien sætter ind, skal alle biblioteker nå igennem de første 3 elementer i vores 

co-creation-metode i forhold til målgruppen seniorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpe-kit 

 

Til disse 3 elementer har vi udviklet hjælpe-kit i form af skabeloner og videoer. Derudover er 

den lokale projektleder blevet trænet i metoden.  Vi håber, at I føler 

jeg klædt på til opgaven, og Louise og Brian står altid klar med råd og 

sparring.   

 

Det er vigtigt at understrege, at alle 5 biblioteker når omkring de 3 

elementer.  

Helt praktisk skal I jeres kalender booke 3 møder inden sommerferien. 

1. Møde: Igangsættelse af værktøj 1 og 2. Her skal alle i 

projektgruppen ud og lave en observation og efterfølgende udfylde en 

personas. 

2. Møde: Ret hurtigt efter første møde (fx 1-2 uger) skal der følges op 

på alle de indsamlede personas og vælges en fælles målgruppe, som I nu som bibliotek vil gå i 

gang med. Dette er til værktøj 3. 

3. Møde skal bookes midt/sidst i Juni og skal være vores føreste co-creation møde, her skal i 

finde 6-7 ressourcepersoner som kan deltage i et billedinterview, som kan hjælpe jer med at 

blive klogere på målgruppen.  

I skal derfor også allerede nu begynde at blive skarpe på, hvem der skal deltage i jeres første 

co-creation-møde, der skal finde sted inden udgangen af juni. Her er det vigtigt at huske, at vi 

som projekt skal spille os på banen i forhold til forskellige samarbejdsniveauer. Hvem der er 

relevante deltagere ved det første co-creation-møde afgøres af den enkelte, lokale 

Med udgangspunkt i observationerne udvikles 
der op til flere personas (Værktøj 2) 
 

Der gennemføres en række observation med 
hjælp fra observationsguide (Værktøj 1) 

Gennemføre observationer, der 
noteres i logbogen 

MÅL INDEN SOMMERFERIEN 

Jeres personas danner rammen om et fælles  
Udgangspunkt (Værktøj 3) og fører mod den 
første co-creation møde. 



projektgrupper  - men det kan være en hjælp at huske på, at alle biblioteker i løbet af de 

næste 2 år meget gerne skal omkring disse samarbejdsniveauer: 

 

- Forvaltning 

- Formelle foreninger m.m. (fx Ældresagen) 

- Uformelle foreninger m.m. (fx borgere der bor samlet i ældreboligområde) 

- Borgere (fx borgere der benytter bibliotekets mødelokaler, avislæsere) 

 

Et lille benspænd…. 

Husk at udfordre jer selv på spørgsmålet: Hvilken udkantsproblematik berører i, og hvordan er 

projektet med til at skabe forbedringer?   

 

 

Alle tre dele får I værktøjer til at hjælpe jer med. Der kommer en video, 

der kommer klargjort materiale og der kommer en mail med beskrivelse. 

Hvis I kun har tid til et kort møde til at sætte i gang med, så kan alle 

projektmedarbejderne selv se videoerne alene. 

 

I kan altid ringe eller skrive til Brian og Louise, hvis I har spørgsmål til 

opgaven. 

Vi glæder os til at høre fra jer alle sammen  

 

Små-brandbare-hilsner 

Louise og Brian 

 


