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Baggrund – hvordan startede det hele? 

Randers Krisecenter, Ung- og Familieudførerområdet samt Børn og Familieudførerområdet tog 
kontakt til Randers Bibliotek. De tre socialpædagogiske institutioner så potentialet i et øget 
samarbejde og ønskede at udvikle partnerskaber med biblioteket. 
Henvendelsen kom fordi de så et behov hos deres målgruppe, der ikke brugte biblioteket ret 
meget. 
Hver især bød ind med egen faglighed: De socialpædagogiske institutioner er specialister i 
relationsarbejde med sårbare familier og biblioteket har erfaringer med brugerinddragelse, har et 
arsenal af tilbud og en forpligtelse til at levere relevante tilbud til alle borgere. 
Institutionerne havde en formodning om, at familierne ville have gavn af at besøge biblioteket 
oftere og ønskede at undersøge hvilke barrierer familierne oplever i mødet med biblioteket. 
De sårbare familier er ikke vores kernebrugere og med projektet ønskede vi at gøre nogle 
erfaringer om at nå en ny målgruppe. Det har igennem hele projektet været et afgørende fokus at 
disse erfaringer skulle kunne bruges af andre kommuner og vi har derfor haft blik for de 
generaliserbare elementer i erfaringerne.  
Biblioteket ansøgte Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje om støtte til at realisere projektet: 
Model for det gode møde – sårbare familier og biblioteket. 
 
Projektet har to hovedspor: 
 

1) Udvikling af en generel model for samarbejde på tværs af kommunale søjler 
2) Udvikling af en model for det gode møde mellem biblioteket og sårbare familier 

 
 

Projektets parter 

 
Projektet har både haft en styregruppen og en arbejdsgruppe — begge med deltagere fra 
samtlige projektets kommunale parter. 
 

Randers Krisecenter 
Et midlertidigt bosted for kvinder og børn der har været udsat for vold. Krisecenteret optager 
familier fra hele landet. Krisecenteret tilbyder behandling og aktiviteter for familierne og arbejder 
for at opholdet i videst muligt omfang afspejler hverdagen i eget hjem. 
 

Familiehuset 
Er et tilbud hvor formålet er at yde støtte, råd og vejledning i samarbejde med familier på 
ambulant basis. Det sker blandt andet ved hjælp af samtaler i eget hjem eller ved at Familiehuset 
deltager i mødet med andre samarbejdspartnere, så som lærere og familierådgivere. Et forløb i 
Familiehuset varer i gennemsnit fra tre til seks måneder og tilrettelægges så det passer bedst 
muligt med familiernes hverdag. 
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Ungebasen 
Er et tilbud til unge med komplekse og sammensatte vanskeligheder, der har behov for støtte. 
Arbejdet tager udgangspunkt i den enkeltes liv. Ungebasen leverer ydelser til både kommunale og 
private samarbejdspartnere og udfører socialpædagogisk arbejde til unge fra 12-23 år. 
 
 

Randers Bibliotek 
Kommunens største kulturinstitution med 75 ansatte og 600.000 årligt besøgende. 
Biblioteket har en forpligtelse til at levere relevant formidling for alle kommunens borgere. 
Randers Bibliotek arbejder målrettet på at være borgernes indgang til viden- og oplevelser. 
Biblioteket er et neutralt, offentligt mødested hvor alle er velkomne uden betaling og uden 
tidsbestilling. 

 

Forudsætninger og mål 

 
Projektansøgningens oprindelige målbeskrivelser 

Formål: 
 At bidrager til udvidelse af bibliotekets brugergrupper  

 At afdække de barrierer, målgruppen oplever, og at udvikle en model, der kan bryde 
barriererne.  

 At samarbejde på tværs af de kommunale søjler med afsæt i målgruppen. 

 Mål: 
 At kortlægge barriererne 

 At udvikle nye initiativer 

 At ændre familiernes fortælling om biblioteket 

 At familierne oplever at biblioteket har relevante tilbud 

 At familierne bruger biblioteket 

 At de føler sig inddraget og føler sig velkomne 

Succeskriterier: 
 Vi identificerer barriererne 

 Vi udvikler nye initiativer 

 Vi udvikler en model for det tværkommunale samarbejde 

 Vi udvikler en model for det gode møde med sårbare familier 

 De deltagende familier får lånerkort 

 De deltagende familier kommer igen efter projektet 



Slutrapport: Model for det gode møde  
– sårbare familier og biblioteket 

Maj 2016   
 

4 
 

 

Tidslinje for 2015 (et indblik i evalueringsprocessen) 
 
2014:  Kommunal workshop  
 
Jan:   Første møde, hvor det bliver klart, at der kan søges midler til det 

fælles aftalemål.   
Vi får midlerne hjem og skriver ud til samarbejdspartnere  
Første besøg på biblioteket med børn og mødre (udvikling i brugen af biblioteket og 
bibliotekspersonale) 

   
Feb:  Hvad er formålet/roller?  
 Kick-off 

Internt biblioteksprojekt igangsættes på familiehuset med hjælp fra biblioteket   
 Ide-brainstorm, begejstring. Men forvirring ift. hvordan aftalemålene bliver en fast del 
af projektet.  

 
Mar:  Hvad er formålet/roller? 
 Krisecenter på biblioteket  
 Husmøde på krisecentret med biblioteket og brugerne  
 
Apr:  Husmøde på familiehuset (kun 1 familie) 

Brugerne inddrages i form af husmøde. Logbog udleveres på døgnafdeling. (Bliver dog 
ikke rigtigt etableret – ikke overskud til det)  
 Styregruppen bestemmer at aftalemål og projektmål skal være det samme. Dvs. 
beslutte en mere pragmatisk tilgang til målgruppen – vi skal have det til at virke.  

 

Biblioteket 
Krisecentret 
Familiehuset 
Ungebasen  
Familierne 
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Maj:  Klarhed mellem aftalemål og projekt  

Arbejdsgruppemøde 
  Lettere frustration over manglende familier, budget og drift vs. projekt  

Styregruppe skal beslutte, vi kan afholde BAD. 
 
Jun: Mødregruppen på besøg på biblioteket (ikke så sårbare som andre). Vi fik indkøbt en 

mikrobølgeovn, så de kunne varme mælk 
 Styregruppemøde og arbejdsgruppemøde 
  Anerkendelse af ”mødepligt” og commitment til projektet. 

Interview med målgruppen om deres behov. – De havde ikke det behov, vi troede.  
 

Jul: Ferie og tænkepause.  
 Frustration over, at der kun er 6 mdr. tilbage af projektet 
 
Aug:  Slipper idealet om fast brugergruppe ift. ansøgningens metodevalg og mål.   

 Lisbeth Zorning-foredrag for biblioteksansatte (andre kunne ikke/havde prøvet det før). 
Vi gik meget mere forstående derfra! 

 Arbejdsgruppemøde 
Brugernes rolle kontra personalets rolle: Interviews ryger ud og formidlingsformen bliver 
gangbar. Vi tog biblioteket med hjem til familierne, og ikke nødvendigvis familierne ind i 
biblioteket. Det bliver gyldigt at sige, at vi ikke kan få viden direkte fra målgruppen.  

 
Sep: Styregruppemøde  

Samarbejde om at finde relevant litteratur. Fx bøger om børns oplevelser i forbindelse 
med skilsmisse. Tages med i familierne og bringes i spil. Rigtig brugbart for familierne. Her 
fungerede det tværfaglige spor rigtig godt, fordi familiernes brug af biblioteksmidlerne 
(bøger, spil osv.) fortæller fagpersoner meget om, hvorvidt forældrene kan regulere deres 
børn, hjælpe, og i det hele taget se, hvordan de håndterer børnene.     
Biblioteket bliver et fælles tredje. 

 
Okt: Bib after dark-workshop: introduktion til biblioteket, hvor brugere fra krisecenter og 

familiehuset deltager, hvor biblioteket er lukket. Kun os.   
 Betinna holder oplæg i U.B 

 Bib after dark – her deles oplevelser og vilkår mellem målgruppen som var godt – fælles 
tredje hos andre familier! Her bekræftes vi i tankerne fra august: det nytter ikke at forsøge 
at få familierne direkte i tale. Det handler mere om formidling og invitationer og at tage 
biblioteket med ind til familierne. Vi skulle VISE i stedet for at TALE. Måden man inviterer 
er vigtig – det skal være noget man gør sammen. 
Videndelingsmøde mellem biblioteket og samarbejdspartnere (tværkommunalt spor). Vi 
bliver opmærksomme på, at vi mangler at udvikle relations-kompetencer hos 
bibliotekarer.  
Vi opdager relationerne mellem krisecenter og familiehuset  
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Nov:  På dette tidspunkt ved vi noget om biblioteket, vi er oplyste, overraskede og bruger det 

i stigende grad. De unge bruger det ikke medmindre de er med. Vi bruger biblioteket til at 
mødes og snakke med de unge.  

 Styregruppemøde. Disse familier er vores forpligtelse – også fortsat. Her refleksion over, 
hvordan vi bruger det konstruktivt efter projektets afslutning.  

 Lånte spil og bøger (fx billedbog om depressive forældre). Skaber fælles tredje i arbejdet 
med børnene og deres familier – samtidigt formidles bibliotekets muligheder!  
Personale mødes med unge og biblioteket  
 Personale og unge bruger biblioteket. Fra uvidenhed til viden  

 
Dec: ICDP-Kursus/ ”relationsbaseret værtskab”. Kommer fordi vi kan mærke, at vi har brug for 

at udvikle os for at rumme familierne. Det klædte os bedre på til at føre projektet videre.   
  
2016: Vi inviterer ungebasen ned, fordi der er nogle sårbare unge som ikke ved, hvad vi stiller op 

med.   
 For at givere videre liv til projektet og fastholde det fælles tredje har vi indkøbt tema-

kufferter, som gives til krisecentret og familiehuset. Forskellige temaer om fx skilsmisse, 
misbrug osv. skal indgå. Der er også en cykel, så man kan lave pop-up-bibliotek. På den 
måde forlænger vi projektets indsats og blive ved med at bruge hinanden og den viden, vi 
har fået.   

 

 

Lærende evaluering  
 

1) Hvad har vi lært om at skabe ”det gode møde”?  

 En del af vejen til det gode møde med familierne (spor 1) var at arbejde tværfagligt (spor 
2). 

 At fortælle om tilbud og muligheder én gang er ikke nok. En introduktion hænger ikke 
nødvendigvis fast. 

 Grib ikke opgaven an ved at formidle bibliotekets muligheder direkte til familierne. Vis 
dem det indirekte ved at tage materiale med hjem til dem til en start.  

 Biblioteket kunne komme på besøg hos institutionerne (Krisecentret m.fl.) – det kunne 
fjerne forestillingerne om biblioteket som ”for intellektuelt” og øge relationen og de gode 
historier.  

 Det er nødvendigt at være formidler/oversætter af brugernes udfordringer med stor 
bevidsthed om etik. 

 Det er effektfuldt at lade familierne møde hinanden på tværs af enheder/institutioner.  

 Borgere i sårbare situationer profiterer af at blive vejledt og guidet i situationer, hvor de 
skal introduceres til nye ting. 
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 Interview som metode til at undersøge familiernes behov fungerer ikke. 

 Institutionerne kender ikke nødvendigvis bibliotekets programoversigt/hvad der foregår.  

 Skriftlig logbog var en dårlig idé.  

 Biblioteket fungerer rigtig godt som et fælles tredje i det relationelle arbejde med 
familierne – fx mellem børn og forældre og mellem familier og institutionspersonale.  

 Det er afgørende vigtigt at gå med familierne og gå foran for at introducere til biblioteket. 

 Hvis vi vil målgruppen skal vi finde ud af, hvordan eventuelle bøder til biblioteket kan stå i 
vejen for brug af biblioteket.  

 Relationen mellem familierne, biblioteket og institutionerne bærer hele projektet! 

 Kontakten skal primært være mellem familierne og personalet fra familiecentret, 
krisecentret ect. og sekundært med biblioteket.  

 Nogle af familierne er ”uoplyste” og ved ikke, hvad biblioteket egentlig kan. De er ”low” på 
oplevelser, og biblioteket kunne give dem noget. Så oplysning er virkelig vigtigt.  

 

2) Hvad har vi lært om at lave tværkommunalt samarbejde? 

 Det bør være samarbejdspartnere står for drift og biblioteket, som står for projektet.  

 Det var for ambitiøst at arbejde på tværs uden at have noget at arbejde sammen om. 
Derfor blev det anderledes, end vi havde tænkt det. 

 Møder bør aftales i god tid. 

 Opstartsprocessens udfordringer: Det er uhyre vigtigt at afstemme og skabe klarhed. 
Desuden skal der være en bevidsthed om, at det er OK, at der i starten vil være lidt 
forvirring/kaos – det er ethvert projektstarts præmis.  

 Det er uundværligt at afholde møder på tværs og lære fra hinanden. 

 Der er stor forskel på samarbejdspartnernes hverdag. Det har givet frustrationer ift. 
planlægning. Løsningen blev at planlægge det næste møde hver gang.  

 Videndelingsmøder mellem fagpersoner fra alle institutioner øger kendskab til hinanden. 
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 Projektets metodevalg var både positivt og negativt for projektet. Det gav et forpligtende 
fokus, men stod også i vejen for virkeligheden. For os blev det vigtigt at vælge en 
pragmatisk vej for at komme i mål.  

 Vi har holdt møder på skift, så vi kom på besøg hos hinanden – det skabte gensidigt 
kendskab og erkendelse undervejs.  

 Samlet rummer vi mange muligheder og sammen kan vi starte relevante initiativer til gavn 
for familier i sårbare situationer og andre.  

 Det har været svært at skelne mellem projekt og aftale. Løsningen var at tale om det.  

 Biblioteket er forpligtet til at rumme målgruppen, men manglede kompetencerne. Krise 
og familiecentret havde kompetencerne, men manglede et gratis tilbud til målgruppen.  

 Vi skal blive ved med at have kontinuerlig kontakt med hinanden, så vi er i hinandens 
bevidsthed. 

 Det er vigtigt at kende hinandens styrker og svagheder, når man samarbejder tværfagligt.   

 Tværfagligt samarbejde skaber viden om hinanden der aktivt kan bruges i ”service” til 
borgeren. 

 Husk at der også skal være tid til det ”bløde”, så de forskellige parter kan lære hinanden at 
kende og det relationelle får et ordentligt grundlag – det er dét, som skal bære det videre.  

 Projektets formål skal være klart og meningsfuldt for alle. Det skal ikke kun være et 
biblioteksprojekt, men et fælles projekt med alle involverede parter. 
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Anbefalinger til andre kommuner  
Et udpluk fra evalueringsprocessen. 
Anbefalingerne fra arbejdet med de to spor samles i en særskilt publikation. 
 

Spor 1: Det gode møde  

 
Model 1. I midten er ”don’ts” (pilene går den forkerte vej) den store cirkel er ”do’s”.  
 
Denne model bygger på Randers’ konkrete erfaringer fra projektet med familier i sårbare 
situationer. Men ambitionerne er at videregive anbefalinger til andre kommuner, som kan 
overføres/inspirere til arbejdet med en hvilken som helst målgruppe. En gennemgående 
forudsætning for det gode møde er det gode, tværfaglige samarbejde.  
 
 

Don’ts: Hvad bør man undgå? 
1. Biblioteket bør ikke forsøge at nå målgruppen direkte gennem fx logbøger, 

spørgeskemaer eller interviews.  
2. Lad ikke jeres faglige, daglige praksis blive overdøvet af metodevalg og teoretiske 

idealer.  
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Do’s: Hvad bør man gøre inden, man går i gang? 
 

1. Brug tid på at definere fælles mål for projekt, selvom der ikke er tid – tag jer tid! 
2. Afklar faser og forventninger og kend forudsætninger og vilkår. Det kan ikke undgås, at 

der er en vis portion forvirring i starten. Måske skal den første forventning ikke være 
andet end at kende hinanden.  

3. Lad biblioteket være ”det fælles tredje” for familierne. Dette kan ske på flere niveauer: 
o Mellem forældre og deres børn 
o Mellem familier og institutioner 
o Mellem én familie til en anden familie i lignende sårbar situation   

4. Tal sammen om bibliotekets muligheder og vær opmærksom på, at ikke alle relevante 
samarbejdspartnere kender bibliotekets program. Tal derfor sammen om, hvad 
mulighederne er, og hvordan institutionerne bedst kan formidle bibliotekets muligheder 
til målgruppen.  

5. Sæt delmål som passer til den praksis, man selv er en del af – med øje for det fælles mål.  
6. Tag målgruppen alvorligt og vær realistisk. Ét er skrivebordsvirkeligheden, noget andet 

er den rigtige virkelighed.  
 

Do’s: Hvad bør man gøre, når man er i gang? 
 

1. Hold målene for øje, vær opmærksom på jeres begrænsninger, men bliv ikke 
handlingslammede. Følg jeres delmål og gør dem så konkrete som muligt, så I kan handle 
på dem.  

2. Lad institutionerne være bindeled mellem bibliotek og familie. Stol på egen faglighed 
og dét I allerede kan og ved.  

3. Definer den professionelles rolle ift. brugeren. Vi anbefaler at gå med og at gå foran – 
vis og vejled familierne i, hvad biblioteket kan bruges til igennem små skridt. Start fx med 
at tage ting fra biblioteket med hjem til familierne. Og arranger senere et møde mellem 
bibliotek og familier, efter lukketid med mad og rundvisning, hvor familierne også kan 
møde andre som dem selv.   

4. Fokuser løbende på resultat og praksis: Vær bevidst om at formidle bibliotekets 
muligheder til familierne og familiernes udfordringer til biblioteket. Projektet handler om 
relationsarbejde! Lav stop-op-dage undervejs, hvor der kan reflekteres og justeres ift. 
målgruppen og erfaringerne hermed.  

5. Lav besøgsdage, hvor biblioteket kan hilse på familierne på institutionerne og have 
noget fra biblioteket med. Det kan af-intellektualisere biblioteket for familierne.  

6. Hav nye øjne med til evaluering, andre til at styre processen, så man ikke overser læring 
og lader vaner overskygge vigtige erfaringer.  
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Spor 2: Det tværkommunale samarbejde  

 

 
 
Model 2. Hvert blad på blomsten repræsenterer et delelement i samarbejdsprocessen. 

 
Denne model bygger på Randers’ erfaringer fra et intensivt projekt, men er i videreformidlingen 
mere anbefalinger til nye måder at arbejde og tænke på. For at bruge en velkendt eksempel: 
Dette er ikke en slankekur, men en livstilsændring. Tiltagene skal altså kunne integreres i den 
eksisterende hverdag og kunne fortsætte på lang sigt.   
 

1. Brug erfaringerne. Samarbejdsgruppen starter det hele og sætter sig og taler sammen 
om, hvad der skal ske ud fra erfaringerne fra Randers. Vær opmærksom på, at eventuelle 
metodevalg ikke må spænde ben for virkeligheden. Tag derfor en pragmatisk tilgang.  

2. Lav en samarbejdsaftale samarbejdsparterne imellem. Man er forskellige, så man er nødt 
til at forventningsafstemme og vide, hvilke kompetencer man har i gruppen. Randers 
anbefaler, at institutionerne står for driften, mens biblioteket står for selve 
”projektet”/servicen.  

3. Hav klar ledelse ift. hvilke økonomiske og personelle ressourcer, der står til rådighed. Man 
kan overveje, om der skal være en decideret styregruppe, hvis der ikke er økonomisk 
støtte til det. 
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4. Afhold kontinuerlige videndelingsmøder, så erfaringer bliver spredt ud og gør alle 
klogere. Husk heri at afsætte tid til det ”bløde”, da jeres relationer institutionerne imellem 
skal bære resten.  

5. Biblioteket bør være det fælles tredje. Det nødvendiggør at biblioteket er med ude på de 
relevante kommunale institutioner og sommetider er med på nogle udvalgte p-møder, så 
man ved, hvad der rør sig og kan få kendskab til målgruppen.  

6. Afhold pitstops i form af fx halvårlige evalueringsmøder (eller mere efter behov) for at 
sikre kvaliteten af arbejdet iht. målet og justere praksis løbende. Aftal alle evalueringer og 
møder fra dag 1, så disse bliver prioriteret og kan lade sig gøre.   

 

Kvalificering:  
 Institutioner fungerer forskelligt.  Så man skal løse opgaven med de relevante 

interessenter ud fra den situation, den pågældende kommune står i.   

 Det er nødvendigt at have et fælles mål, men det er lige så væsentligt at lave egne delmål 
for den enkelte institution.   

 Kendskabet går forud for de halvårlige møder. Det kræver tid at etablere relationer, 
samarbejde og kendskab. Tag fx rundt til hinanden som en konkret indsats.  

 I starten er der brug flere møder og tid til hinanden. Det er vigtigt, lynhurtigt at hjælpe 
hinanden til at forstå arbejdsområder, vilkår og forudsætninger for hinandens arbejde.  

 Er en styregruppe nødvendig for en opstartsfase? Det var her, I fik fælles kurs.  

 Svar: Husk at dette ikke skal være et decideret projekt hos andre kommuner. De 
skal få læringspointerne fra VORES projekt integreret i deres dagligdag uden 
ekstra økonomisk støtte.  

 Kommentar: Uden en styregruppe skal man ikke forholde sig til endnu en instans. 

 Kommentar: Ledelsesmæssig opbakning er essentiel – særligt hvis man ikke får det 
påbudt fra sin forvaltning, men alligevel er interesserede i at gøre mere tværfagligt.    

 Kommentar: Måske glemmer vi styregruppens betydning, fordi vi er, hvor vi er nu.  

 Kommentar: Hvorfor lave to spor? Hvorfor ikke bare gøre det – og selv tage ansvar 
for at skabe nogle samarbejdsaftaler?  

 Hvem ved egentlig, at vi gør dette her andre end os selv? Vi har været lave på 
formidlingsdelen – ved fx politikerne at vi har sat det her projekt i gang? Det burde 
interessere os selv i det tværkommunale at kommunikere det her til politisk niveau.  
Man skal have en ledelse og en kommune, der sætter sig sammen om de her tiltag som 
udgangspunkt for at kunne føre det ud i livet.  
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Best practice spor 2: 
 

 

 
Hvad blev helt anderledes end vi havde forventet? 
Vi ændrede tilgang undervejs 
Vi havde planer om udviklingsworkshops, interviews og idegenerering med målgruppen. Men det 
viste sig at det var en ide der virkede god på skrivebordet men som matchede målgruppen dårligt. 
Familierne havde nok i bare at være og de havde ikke overskud til- eller interesse i at indgå i en 
konkret idegenerering. 
Familierne havde brug for at tage deres børn i hånden, få et måltid mad og opleve en rundvisning. 
 

Vi justerede målgruppen og adgangen til målgruppen 
Der var heller ikke, mod forventet, adgang til en stabil målgruppe, da de involverede familier ikke 
har en længerevarende og stabil kontakt med kommunens tilbud. For også at få et input fra en 
stabil målgruppe opsøgte vi derfor en gruppe unge mødre i regi af Mødrehjælpen, der også kom 
med input til hvordan de oplevede biblioteket. 
Vi tilpassede projektet efterhånden som vi blev klogere. 
Det viste sig at være afgørende at de socialpædagogiske institutioner brugte deres kendskab til 
målgruppen til at se- og forstå deres behov og dermed at hjælpe dem til at kommunikere noget 
værdifuldt. 
I stedet for ideudvikling og idegenerering med målgruppen blev metoderne i højere grad 
observationer og brug af relationskompetencer. 
 

 

Samarbejd
sgruppen  

 

Lav en 
samarbejd

saftale  

Hav klar 
ledelse  

Afhold 
viden-
deling 

Afhold 
pitstops  

Biblioteket 
bør være 
det fælles 

tredje 

Formidl 
indsatsen 
til politisk 

niveau 
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Vores risikoanalyse ramte plet 
Inddragelsen af målgruppen blev med andre ord anderledes end vi havde forestillet os, men det 
brugerdrevne fokus var centralt i hele projektet. Familierne var mere sårbare end vi havde 
forestillet os og alle de punkter vi havde lavet i projektbeskrivelsens rissikoanalyse viste sig at være 
sande. Det betyder dog ikke at projektet ikke virkede. Det betyder bare at vi måtte skifte kurs og 
at vi fik mere brug for releatioskompetencer end for ideudvikling. 
 

Fra samskabelse med målgruppen til samskabelse om målgruppen 
Som en konsekvens af at vi ikke kunne samskabe med målgruppen som vi havde forestillet os, 
ændrede projektindholdet sig også undervejs. 
Det viste sig afgørende at bibliotekets personale blev klædt på til at forstå målgruppen (og vores 
samarbejdspartnere) og vi prioriterede derfor et kompetencespor.  
Relationskompetenceworkshop, seminar og foredrag blev vigtige elementer i dette 
kompetenceudviklingsspor for biblioteksfolkene. 
Grundig introduktion til bibliotekets tilbud og udvikling af særlige kufferter blev en del af tilbuddet 
til de socialpædagogiske institutioner. 
Begge dele er eksempler på den mest centrale læring: at vejen til at nå målgruppen går igennem 
de fag-professionelle og deres kompetencer- og gensidige kendskab. 
 

Tilstedeværelse i hinandens virkelighed 
Før vi gik i gang havde vi ikke forudset hvor afgørende det var at komme til at kende hinandens 
institutioner- organisationer og kulturer, men det lærte vi hurtigt. 
Et af de greb vi gjorde var at holde møder på skift hos hinanden og at give den uformelle 
videndeling plads på møderne. Både styregruppemøder og arbejdsgruppemøder er blevet holdt på 
skift i de forskellige organisationer. 
Bibliotekets medarbejdere har deltaget på afdelingsmøder hos partnerne og de forskellige 
samarbejdspartnere har været til introduktion på biblioteket og har deltaget i personalemøder og 
er blevet introduceret ved temadage og workshops i biblioteket. 
I forbindelse med dette arbejde blev det tydeligt at der var et stort ønske om at biblioteket kunne 
komme ud til samarbejdspartnerne OG at der var et behov for en type tema-bogpakker der kunne 
klæde de fagprofessionelle på til mødet med målgruppen. 
De ansatte ved de tre socialpædagogiske institutioner fik mulighed for at sammensætte de 
bogpakker de manglede, fx bøger om misbrug eller lovstof mm. 
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Mobilt mikrobibliotek og særlige temakufferter 

 
Her ser I en skitsetegning af den ladcykel der blev en del af projektet. 
I løbet af projektet opdagede vi at målgruppen har svært ved at komme på biblioteket alene. 
Derfor besluttede vi at bringe biblioteket ud til dem. 
Vi købte en ladcykel og lavede nogle kufferter til vores samarbejdspartnere. Kufferterne er pakket 
med materialer til børn- og familier og til de fagprofessionelle. Kufferterne er mærket med 
bibliotekets logo og skal være med til at gøre biblioteket nærværende og understøtte det 
fremtidige samarbejde.  
 

Projektnavnet – et fint eksempel på projektets læring 
Da biblioteket søgte projektmidler var det til projektet: 
”Model for det gode møde – sårbare familier og biblioteket.” 
 
Allerede til det første styregruppemøde stivnede vores samarbejdspartnere over dette navn og i 
den forbindelse blev projektet omdøbt til: 
”Biblioteket og familier i sårbare situationer – det gode møde.” 
 
Man kan sige at de to navne er næste ens, men det er de ikke. Der ligger en forskellig betydning 
bag det at betegne en familie som sårbar i stedet for at sige at det er en familie i en sårbar 
situation. Det sidste er langt mindre stigmatiserende. Det havde vi – i biblioteket – ikke blik for da 
vi startede, men det har vi fået blik for med projektet. 
Vi har fået øjnene op for de relationskompetencer og perspektiver vores samarbejdspartnere har 
præsenteret os for i projektet og vi har alle fået øjnene op for at vi sammen kan noget særligt i 
forhold til målgruppen. 
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Kunne vi have forudset ændringerne? 

I evalueringsprocessen drøftede vi om det ville have været muligt at forudse de murer vi stødte 
ind i i projektet og ja det kunne vi godt, hvis betingelserne omkring ansøgningsprocessen havde 
været anderledes. 
Det var biblioteket der var pennefører på ansøgningen. Vi var, i idealernes hellige navn, meget 
optaget af at brugerinddragelse var inddragelse af den primære målgruppe og var derfor meget 
optaget af dette spor. 
Selve projektet har fungeret efter principperne fra samskabelse og allerede ved første møde i 
styregruppen blev det klart at vi (biblioteket) ikke havde tilstrækkeligt kendskab til målgruppen. 
Vores samarbejdspartnere spottede med det samme at der ville blive barrierer som følge af den 
valgte tilgang og at vi ville løbe panden imod en mur i forhold til involveringen af målgruppen. 
Hvis selve arbejdet omkring udviklingen af ansøgningen havde haft samme samskabelsesidealer 
som selve projektet, ville denne illusion altså have været adresseret tidligere. 
Det er derfor en klar anbefaling at man får indtænkt alle samarbejdspartneres perspektiver i 
projektudviklingen (også selvom der aldrig er tid) 

Var projektet en succes? 

 Vi har identificeret nogle af barriererne 

 Vi har udviklet nye initiativer 

 Vi har udviklet en model for det tværkommunale samarbejde 

 Vi har udviklet en model for det gode møde med familier i sårbare situationer 

 De deltagende familier har fået lånerkort 

 De deltagende familier kommer igen efter projektet 

Vi er kommet i mål med alle de succeskriterier vi havde stillet op, men vejen var en anden end vi 
havde forestillet os. Det tværkommunale samarbejde har været fantastisk og har givet en 
fantastisk indsigt og et fundament til at fortsætte samarbejdet efter projektet. 

Konklusion  
 

 Vejen til spor 1 går gennem spor 2  
 

 I samskabelsens navn skal man huske at slippe kontrollen og fokusere på at udvikle et 
meningsfuldt projekt sammen. At undersøge mulighederne i stedet for at lave sig blinde 
og binde af løsninger og svar. 
 

 Sammen kan vi nå målgruppen men det er svært og ingen af os kan gøre det alene. 
 
 

 De etablerede relationer mellem kommunens samarbejdsparter skal plejes hvis projektets 
effekter skal fortsætte.  


