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INDLEDNING

”Billund er Børnenes Hovedstad!
Her lærer børn gennem leg og
er skabende verdensborgere
”

Sådan lyder visionen fra Capital of Children – et
banebrydende offentligt-privat samarbejde
mellem LEGO Fonden og Billund Kommune, som
har til hensigt at placere Billund på verdenskortet,
som et unikt sted for arbejdet med børn, om børn
og for børn.

Første etape i udviklingen af ressourcecenteret
for børnekultur er udviklingen af et udkast til en
masterplan, som skal slå tonen an for det fremtidige arbejde. Herudover er det moderniseringen
af Billund Bibliotek & Borgerservice, som vil blive
et folkebibliotek med en særlig børneprofil, hvor
koblingen mellem leg, læring og kreativitet er i
fokus. Leg, læring og kreativitet er netop det der
gennemsyrer aktiviteterne i Børnenes Hovedstad
for:

Og børnekultur er i særlig grad et prioriteret
indsatsområde i Billund Kommune for realisering af visionen om Børnenes Hovedstad. I den
forbindelse er det besluttet, at det eksisterende
Billund Center, som bl.a. rummer Billund Bibliotek
& Borgerservice, skal være ressourcecenter for
børnekultur og skabe rammer for børns kulturelle
oplevelser, aktive kulturproduktion og kreative
læring i Billund Kommune.

• At skabe mulighed for fordybelse, engagement og
eksperimentering
• At leg og læring bliver en mere integreret del af de
fagprofessionelles mindset
• At læring gennem leg er med til at styrke børns evne til og
glæde ved at arbejde kreativt og styrke deres lyst til livslang
læring
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INDLEDNING

"Hvad er den mest fleksible i et rum? Dig! Design skal bidrage til udviklingen af
mennesker - til udviklingen af vores sind og krop. Det er ikke bare et redskab til
dekoration, men også et værktøj for forandring”.
Rosan Bosch på TEDx i Indianapolis 2013 (www.rosanbosch.com/da).
Forberedelserne til moderniseringen af biblioteket
i Børnenes Hovedstad, Billund, har været i gang
siden juni 2013. Her vandt projektet en skræddersyet designworkshop i forbindelse med Modelprogram for Folkebibliotekers kortlægning af de
danske kommuners nyindretning og nybygning
af biblioteker. Modelprogram for Folkebiblioteker
er et initiativ taget af Kulturstyrelsen og Realdania
med Signal Arkitekter som udførende i projektfasen.
Udgangspunktet for designworkshoppen var at
udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher
nye behov. Efterfølgende blev der i 2014 afholdt
yderligere to workshops med støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje, hvor fokus var på henholdsvis at skabe børnekultur i samspil og få input
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til en designmanual.

I dag samarbejder Billund Bibliotekerne & Borgerservice med Rosan Bosch Studio, der arbejder
i krydsfeltet mellem kunst, design og arkitektur.
Med udgangspunkt i outputtet fra de tidligere
designworkshops skal de indrette biblioteket i
Børnenes Hovedstad.
Vi glæder os til at invitere dig til åbningen af biblioteket i Børnenes Hovedstad i foråret 2016.

VINDER AF EN DESIGNWORKSHOP MODELPROGRAM FOR FOLKEBIBLIOTEKER

VINDER AF EN DESIGNWORKSHOP
Biblioteker, der havde planer om nyindretning
eller nybyggeri af biblioteker, kunne i 2013 melde
sig til en konkurrence og vinde et forløb med en
designworkshop faciliteret af SIGNAL Arkitekter.
Konkurrencen var udskrevet af Modelprogram for
folkebiblioteker, et projekt støttet af Kulturstyrelsen og Realdania.
40 biblioteker med 47 projekter deltog. Billund
Bibliotek var én af de tre vindere med projektet
”Biblioteket i Børnenes Hovedstad, Billund”.

Herudover blev der arbejdet med 3 overordnede procesredskaber:

Designworkshoppen blev afholdt i juni 2013.

Under afsnittet ’Procesværktøjer’ i nærværende
rapport beskrives kort, hvordan vi har gjort brug
af procesværktøjerne fremadrettet i forhold til
nyindretningen af Billund Bibliotek.

- 4 rums tænkning
- Et døgn i fremtidens bibliotek
- Dogmer for det gode partnerskab i
fremtidens bibliotek
Procesværktøjerne og resultaterne af designworkshoppen kan ses på Modelprogrammets
hjemmeside.

DESIGNWORKSHOP

Formålet med designworkshoppen var at kvalificere hvordan Billund Bibliotek i fremtiden ville
kunne nyindrette biblioteket i forhold til at matche nye behov hos både brugerne og samfundet
mere generelt.
På designworkshoppen var fokus rettet mod tre
indsatsområder:

- Implementering af ny driftsform med
selvbetjent åbningstid
- Understøtte Billund Kommunes og
LEGO Fondens vision om
Børnenes Hovedstad
- Forbedre rammerne og servicen i
borgerservice både for lokale
og udenlandske borgere
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PROJEKTET ’BIBLIOTEKET I BØRNENES
HOVEDSTAD’ STØTTET AF
KULTURSTYRELSENS UDVIKLINGSPULJE
TO WORKSHOPS I 2014

Leg, læring og kreativitet stod som væsentlige
nøglebegreber på dagens program. De mange
nye bud på børnekulturelle fyrtårne er blevet
samlet i et Idékatalog, der i den videre proces har
været med til at tegne et billede af, hvordan biblioteket kan indrettes på ny, så der skabes de bedst
mulige rammer for børns kulturoplevelser, aktiv
kulturproduktion og læring gennem leg.

I 2014 blev der afholdt yderligere to workshops i
samarbejde med SIGNAL Arkitekter med støtte fra
Kulturstyrelsens Udviklingspulje. De to workshops
er kort beskrevet i det følgende.
For en mere dybtgående beskrivelse se
fremtidensbibliotek.dk, hvor du også finder
inspirationsmateriale og kataloger.

WORKSHOP:
BØRNEKULTUR I SAMSPIL

Workshoppen blev afholdt i juni 2014. Billund
Bibliotek havde inviteret en række professionelle
samarbejdspartnere og aktører indenfor det børnekulturelle felt, der ud fra målsætningen om, at
skabe fremtidens bibliotek i Børnenes Hovedstad
skulle udvikle nye bud på, hvordan Billund Bibliotek kan bidrage til at skabe unikke børnekulturelle
aktiviteter i samspil med andre.
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PROJEKTET ’BIBLIOTEKET I BØRNENES
HOVEDSTAD’ STØTTET AF
KULTURSTYRELSENS UDVIKLINGSPULJE
WORKSHOP:
FREMTIDENS FOLKEBIBLIOTEK I
BØRNENES HOVEDSTAD

Resultaterne af workshopøvelserne blev samlet i
en Designmanual udarbejdet af SIGNAL Arkitekter. Designmanualen har efterfølgende dannet
grundlag for videreudviklingen af den endelige
indretning af Billund Bibliotek, som arkitektfirmaet Rosan Bosch Studio står for.

I november 2014 blev worshopforløbet rundet af
med en afsluttende workshopdag hvor bl.a. personalet fra biblioteket og borgerservice, borgere
og samarbejdspartnere var inviteret til at drøfte
muligheder og udfordringer i indretningen af
følgende zoner:
-

Borgerservice
Familiebibliotek
Materialesamling og ophold
Læringsrum
Digitalt og kreativt værksted
Møderum
Scene
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INDDRAGELSE AF BORGERNE
GÅ-HJEM-MØDER

Herefter blev Fremtidens bibliotek i Børnenes
Hovedstad bygget i LEGO og tegnet på store plancher. Nogle af de gode idéer som vi planlægger at
arbejde videre med, er oprettelsen af et børnepanel, som sammen med vores børnebibliotekar kan
være med til at bestemme, hvilke arrangementer
der skal laves for børn samt udviklingen af en ny
facebook-side, som kun er målrettet børn.

De to workshops er efterfølgende blevet suppleret med to gå-hjem-møder for danske og internationale borgere. Dels for at imødekomme ønsket
om en høj grad af borgerinddragelse og dels for
at give interesserede borgere en ekstra chance for
at komme med input til deres fremtidige bibliotek. På gå-hjem-møderne blev 4-rums tænkningen
brugt som et dialogværktøj, der både skulle give
inspiration til nye idéer og skabe struktur i brainstormprocessen.

BRUGERUNDERSØGELSE

I efteråret 2014 blev der lavet en brugerundersøgelse i samarbejde med Moos-Bjerre Analyse.
Formålet er at følge udviklingen og brugertilfredsheden bl.a. i forhold til den kommende nyindretning af Billund Bibliotek. Undersøgelsen, der
er baseret på 1439 besvarelser, viser en generel
stor tilfredshed med servicen på bibliotekerne og
borgerservice. Men den peger også på, at der er
plads til forbedringer, som vi naturligvis har haft
stor fokus på i nyindretningen af Billund Bibliotek.
Der er planlagt endnu en brugerundersøgelse i
sommeren 2016.

BØRNEWORKSHOP

Herudover er der blevet afholdt en workshopdag
for elevrådet på Billund Skolen, hvor børn fra 6.-9.
klasse var repræsenteret. Biblioteket blev klædt i
grønne og pink post-it, som markerede hvad eleverne synes godt om og ikke kunne lide.
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EVALUERINGSKONFERENCEN
”LEG OG LÆRING PÅ BIBLIOTEKET”
BØRNEKULTUR OG LÆRINGSRUM

INSPIRATION FRA IND- OG UDLAND

Som afslutning på det samlede workshopforløb
afholdt Billund Bibliotek og Borgerservice d. 3.
marts 2015 evalueringskonference om børnekultur og læringsrum.

Amos Blanton, Research Officer ved LEGO Fonden
fortalte om Libraries and Making. Især hans tanker
omkring hvordan vi bør nytænke læringsbegrebet og skabe inspirerende og eksperimenterende
undervisningsmiljøer har haft stor betydning
for udviklingen af nye tiltag på Billund Bibliotek
som eksempelvis det åbne Makerspace, hvor der
skal være tilbud til både børn og voksne. Amos
Blanton er efterfølgende blevet faglig sparringspartner på udviklingen af makerspacet og har
sammen med en gruppe frivillige borgere nedsat
en makerspace-komite, som skal udvikle retningslinierne for den fysiske indretning af bibliotekets
makerspace, og som herudover skal arbejde med
at skabe et makerspacemiljø i Billund Kommune.

Gennem oplæg, fokus på gode eksempler og
erfaringsudveksling blev der stillet skarpt på muligheder og udfordringer på folkebiblioteker med
en særlig børneprofil. Formålet var at blive klogere
på, hvordan vi kan skabe optimale rammer for
børns leg, læring og kreativitet, og hvordan folkebiblioteket kan styrke børnekulturen og skabe
børnekulturelle fyrtårne i samspil med andre.

Libraries and Making
Amos Blanton
Research Officer
The LEGO Foundation

1
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EVALUERINGSKONFERENCEN
”LEG OG LÆRING PÅ BIBLIOTEKET”
Herefter holdte Rosan Bosch, CEO & Creative
Director, Rosan Bosch Studio, oplæg om ’Rum til
leg og læring’, hvor hun gennem en lang række
eksempler fra biblioteker og skoler fortalte om,
hvordan man kan skabe rumlige miljøer, der fremmer børns kreativitet og læring.

Konferencen blev rundet af med et oplæg af
Morten Fisker, chefanalytiker, SIGNAL Arkitekter,
der med afsæt i projektet om Billund Biblioteket
fortalte om den proces vi sammen har været igennem som en del af Modelprogrammet. Herudover
fik deltagerne mulighed for at prøve kræfter med
procesværktøjet ’Værdikædetænkning’.

Blandt hovedtalerne var også Mads L. Fog, Master
Trainer, LEGO Education Academy, der med sit
foredrag om ’LEGO Education - læring via handson oplevelser’ gjorde os klogere på de strategier
der ligger bag de læringsmaterialer, som LEGO
udvikler til børnehaver, grundskoler, gymnasier og
universiteter i både ind- og udland.

Dagen bød herudover på besøg af Robot Bozz, der
i 2014 vandt den skandinaviske finale i FIRST LEGO
League og Solutors, der demonstrerede Vidensbrønden, som er et interaktivt gulv til leg, læring
og bevægelse.
De 70 konferencegæster kom primært fra biblioteksverdenen, men der var også arkitekter, indretningsdesignere, skolelærere og andre interesserede faggrupper. Udvalgte oplæg og slideshows fra
konferencen kan ses på fremtidensbibliotek.dk.
Evalueringen af konferencen var meget positiv og
der kom efterfølgende flere positive tilbagemeldinger fra deltagerne, der bl.a. lagde stor vægt
på det høje faglige niveau og muligheden for at
netværke på tværs af faggruppe.
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PROCESVÆRKTØJER
UDVALGTE PROCESVÆRKTØJER
Som del af Modelprogram for Folkebiblioteker har Billund Bibliotek draget erfaring med en række af
modelprogrammets procesværktøjer, som bl.a. er blevet brugt i forbindelse med de tre workshop, vi har
afholdt i 2013-2014. I det følgende vil vi kort beskrive de procesværktøjer, som vi vurderer har haft størst
betydning for udviklingen af Biblioteket i Børnenes Hovedstad.

ET DØGN PÅ FREMTIDENS BIBLIOTEK I BILLUND

DØGNRYTME
Døgnrytmen er et af de procesværktøjer, som har
været til stor hjælp i forhold til at kortlægge nye
ønskede aktiviteter målrettet forskellige brugergrupper. På workshoppen blev der genereret en
lang række foreslag til aktiviteter på forskellige
tidspunkter af døgnet, som vi senere har viderebearbejdet gennem storytelling. Aktiviteterne er på
den måde blevet beskrevet i dybden, hvilket har
været et vigtigt greb i forhold til at kunne kvalificere og prioritere blandt de designelementer,
som Rosan Bosch Studio har skabt til biblioteket.
Aktiviteter er blevet samlet i et idékatalog til
inspiration til bibliotekets arrangementsgruppe,
og som fremadrettet også danner grundlag for
udviklingen af bibliotekets nye makerspace.

4-RUMS TÆNKNING
4-rums tænkningen har været endnu et godt redskab til at skabe overblik over bibliotekets zoner
9
og funktioner. Herudover har det været et godt

dialogværktøj til både inspiration og nytænkning
af indretningen af Billund Bibliotek. Vi har bl.a.
brugt 4-rums tænkningen i en forsimplet udgave
til vores gå-hjem-møder, hvor deltagerne konkluderede, at møderummet er det vigtigste af de
4 rum, og at møderummet som sådan ikke kan
betragtes isoleret, men skal ses i sampil med alle
de øvrige rum og funktioner på biblioteket. Læs
mere om dette under afsnittet ’Mødested, meetingpoint, treffpunkt’.

PROCESVÆRKTØJER
VÆRDIKÆDETÆNKNING

rialer, tegninger, teater, musik eller lignende, så
afsluttes hvert enkelt aktivitet med en præsentation, koncert eller udstilling, som inspiration for
andre. På den måde er Værdikædetænkningen baseret på en cyklus, hvor børn bliver inspireret og
senere inspirerer andre børn.

Værdikædetænkningen har været omdrejningspunktet i workshoppen ’Børnekultur i samspil’,
hvor fokus var rettet mod at skabe børnekulturelle
fyrtårne i samspil mellem biblioteket og kulturinstitutioner, skoler, dagtilbud og børnekulturelle
ildsjæle i Billund Kommune. På workshoppen viste
det sig at øvelsen var vanskelig at gennemføre, og
at værdikædetænkningen som sådan var meget
svær at bruge i praksis. Dette kan skyldes flere
ting. Workshopdeltagerne skulle måske have haft
en grundigere introduktion. Eller måske skulle
Værdikædetænkningen forsimples.

Flere af deltagerne stillede spørgsmålstegn ved
det sidste led i denne cyklus, nemlig præsentationen, da de var af den holdning, at fokus bør være
rettet på det læringselement, der ligger i selve
processen og ikke i slutresultatet.
Til trods for at øvelsen var vanskelig at gennemføre, og at de udleverede skemaer over Værdikædetænkning kun blev delvist udfyldt af deltagerne,
så skabte øvelsen grobund for en positiv snak om
et øget samarbejde mellem de deltagende kulturinstitutioner.

Et punkt som deltagerne især stillede spørgsmålstegn ved var selve læringsbegrebet. Værdikædetænkningen er baseret på, at børn inviteres til at
deltage i kulturarrangementer, hvor de indgår i
den skabende proces. De børnekulturelle aktiviteter, hvad enten det er robotter af genbrugsmate-
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DESIGNUDFORDRINGER
DESIGNUDFORDRINGER I FORBINDELSE MED NYINDRETNINGEN AF
BILLUND BIBLIOTEK

BORGERSERVICE I BIBLIOTEKET

Designudfordring: diskretion versus åbenhed

Billund Bibliotek er en filial og et mindre bibliotek.
Det betyder også at personaleressourcerne er få,
og der derfor er mange overlappende opgaver
hos den vagthavende bibliotekar og borgerservicemedarbejder. Samspillet betyder at ét samlet
ekspeditionsområde er en nødvendighed for at
dagligdagen kan fungere. Det er en stor udfordring at skabe et sammenhængende og fleksibeltekspeditionsmiljø, hvor både borgerservice og
bibliotek betjener borgere side om side. Sat på en
spids vægter borgerservice diskretion og biblioteket åbenhed. Vægtningen af balancen mellem
diskretion og åbenhed i ekspeditionsområdet
har været udgangspunktet for mange møder for
at finde frem til den bedst mulige løsning. Der er
indgået kompromiser for at få strategi, funktioner
og udformningen af det fysiske rum til at gå op i
en højere enhed.

Modelprogram for folkebiblioteker opdeler udfordringer i forhold til design og funktion i to:
•

Tværgående strategiske og funktions
mæssige udfordringer:
”Beskriver mere komplicerede strategiske
og funktionsmæssige udfordringer og
overvejelser, der typisk vil indgå i forbindelse med etableringen af et nyt bibliotek
eller større bygningsmæssige forandringer
i eksisterende biblioteker... ”

•

Udfordringer knyttet til udformningen
af bibliotekets rum og zoner:
”Beskriver en række forskellige men sam
spillende og komplementære områder
eller rum i biblioteket…”

I det følgende vil vi sætte fokus på de væsentligste designudfordringer, som projektet har haft. Vi
tager afsæt i ovenstående definitioner af udfordringer vedr. design og funktion men ikke i opdelingen mellem tværgående strategiske og funktionsmæssige udfordringer og udfordringer knyttet
til udformningen af bibliotekets rum og zoner. Vi
ser opdelingen som et godt redskab for at trække
de overordnede streger indledningsvist, men har
også erfaret, at den praktiske del af designfasen
byder på udfordringer i forhold til samspillet mellem strategi, funktioner og udformningen af rum
og zoner.

MØDESTED, MEETINGPOINT,
TREFFPUNKT...

Nedenstående designudfordringer er et udsnit af
de vigtigste i forhold til udviklingen af fremtidens
bibliotek i Børnenes Hovedstad. De kan ses i forlængelse af udfordringerne på Modelprogram for
Folkebibliotekers hjemmeside, dels som tilføjelser
hertil. De er opstået som følge af de 3 workshops
med SIGNAL Arkitekter og efterfølgende refleksion og videre bearbejdning af workshopresultaterne.

Billund er et særligt sted med en sammensat
befolkningsgruppe af lokale borgere og mange
tilflyttere, både nationale og internationale. Byen
er i høj grad påvirket af de mange internationale borgere som flytter hertil pga. virksomheden
LEGO.
Resultatet af en række borgermøder med henholdsvis nationale og internationale borgere har
vist at mødestedet skal være omdrejningspunkt
for fremtidens bibliotek i Børnenes Hovedstad, Billund. Billund Bibliotek skal være et samlingspunkt,
hvor borgere kan mødes på tværs.

Designudfordring: mødested

Som bekendt er folkebiblioteket under forandring.
Bibliotekets rolle skifter i dag fra at være den klassiske bogsamling, hvor man kommer for at hente
viden til at være et samlingspunkt for mennesker
og aktiviteter. I bred forstand tales der om forandringen som ”from collection to connection”
eller ”from book container to community center”.
Biblioteket har fået tilføjet en ny social dimension.
Det er blevet mødested og omdrejningspunkt for
hele byen.
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DESIGNUDFORDRINGER
Taget 4-rums tænkningen i betragtning er fokus
rettet mod møderummet, som også har påvirket
definitionen af de 3 resterende rum, der arbejdes
med i 4-rums modellen (inspirations-, lærings-, og
performancerummet). Dvs. at drivkraften bag fx
at skabe et performancerum er at skabe et mødested – det er mødestedet der skal være trækplastret og performancerummet redskabet.
Et eksempel på denne tankegang er planlægningen af et makerspace i biblioteket i Børnenes
Hovedstad. Her arbejder vi med begrebet DIT (do
it together), som kan defineres som en tilgang,
hvor samarbejde er nøgleordet for fremdrift og
læring. Vi vil skabe et rum, hvor mødet mellem
mennesker sker på baggrund af handlinger, som
knytter sig til deres lyst til at skabe, blive inspireret
og lære af og med hinanden.

OPLEVELSER FOR ALLE
- ET UNIVERS FOR BÅDE BØRN OG
VOKSNE

Designudfordring: Et børnebibliotek er også for
voksne

Det moderne menneske går i dag, og i fremtiden, bl.a. på biblioteket for at få en oplevelse og
stimulere sit behov for læring. Før var biblioteket
primært tilbageskuende og opbevarende. Fremtidens bibliotek er fremadrettet og et sted, som
giver dig en oplevelse og en viden, som hjælper
dig videre. Biblioteket er stedet, hvor du tager hen
for at få tilfredsstillet dit behov for fx inspiration,
så du kan udvikle dig. Det er her, du kan få en hel
særlig oplevelse, som du hverken kan få der hjemme eller på arbejdet.
Billund Biblioteks brugergruppe spænder vidt.
Ved at have fokus på at udvikle et folkebibliotek
med en særlig børneprofil opstår et naturligt
spørgsmål: hvad med den voksne brugergruppe?
Vi har arbejder med begrebet ”biblioteket på
hovedet”, dvs. (sat på en spids) at tage udgangspunkt i et børnebibliotek med en særlig voksenzone og flydende grænser i forhold til 4-rums
tænkningen.
Overordnet arbejder vi med oplevelsesdimensionen særligt med fokus på leg, læring og kreativitet
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(jf. indledning).

FLERE FUNKTIONER UNDER SAMME
TAG
Designudfordring: fælles udfoldelsesmuligheder
og begrænsede funktionsfordoblinger

Billund Bibliotek er en del af Billund Centret, som
på sigt skal være ressourcecenter for børnekultur. I
dag rummer centret flere forskellige institutioner,
heriblandt Kirken, Billund Kulturskole og Lokalhistorisk arkiv. Udfordringen ved at have flere
institutioner under samme tag er at skabe grundlag for at skabe fælles udfoldelsesmuligheder og
begrænse funktionsfordobling.
Derfor har der været fokus på at have en åben
og imødekommende dialog med både centrets
nuværende institutioner og andre samarbejdspartnere, og som konsekvens heraf er ”Billund
Centrets beboere” opstået, som er en gruppe
bestående af repræsentanter fra de enkelte institutioner, der drøfter muligheder, udfordringer og
koordinerer aktiviteter mm.

EVALUERING AF PROCESSEN
SAMARBEJDET MED SIGNAL
ARKITEKTER

PROJEKTETS VIDERE FORLØB

Processen med SIGNAL Arkitekter blev afsluttet
med et møde mellem SIGNAL Arkitekter og Rosan
Bosch Studio, som skal stå for den endelige indretning af biblioteket. Her blev resultaterne fra de
tre workshops videreformidlet. Herefter har Rosan
Bosch Studio lavet et designoplæg til nyindretning af Billund Bibliotek og dele af Billund Centret.

Vi vil i det følgende belyse vores reflektioner over
processen med de 3 workshops og de efterfølgende leverancer fra SIGNAL Arkitekter.
Materialet på Modelprogram for folkebibliotekers
hjemmeside er rigtig godt. Det belyser interessante metoder og designudfordringer mm., som er
værd at inddrage og tage i betragtning, når forberedelserne til nyt bibliotek, nybyggeri eller modernisering går i gang. Under forløbet med SIGNAL
Arkitekter har vi fået indblik i kompleksiteten af,
hvor svært det er at få de overordnede betragtninger placeret i en lokal kontekst.

TIDSPLAN

Processen omkring nyindretningen af biblioteket
er i fuld gang og Rosan Bosch Studio lægger i skrivende stund sidste hånd på tegningerne. Herefter
starter udbudsfasen. I december 2015 rykker bibliotek og Borgerservice ind i midlertidige lokale i
Billund Centret, og herefter går renoveringsarbejdet i gang. Vi forventer at biblioteket står færdig i
maj 2016.

Herudover har vi været udfordret i forhold til at
anskueliggøre overfor vores samarbejdspartnere
og kollegaer, hvorfor fokus på de 3 workshops primært har været rettet mod at udvikle nye børnekulturelle aktiviteter i biblioteket og andre steder
i lokalmiljøet frem for at fokusere mere konkret
på indretningsløsninger og designudfordringer
i biblioteket. Tilbagemeldingerne fra workshopdeltagerne har været præget af en del kritik, dels
fordi de ikke kunne se koblingen mellem øvelserne og nyindretningen af biblioteket og dels fordi
at enkelte øvelser var vanskelige at gennemføre
bl.a. Værdikædetænkningen. I forhold til sidstnævnte så var ambitionsniveauet nok sat lidt for
højt i forhold til den tid, der var sat af til øvelsen.
Herudover har vi måtte konkludere, at det var
svært at finde det rette niveau, især fordi workshopdeltagerne kom med forskellige fagligheder
og dermed forskellige udgangspunkter.
Et andet punkt vi afslutningsvis vil fremhæve er,
at outputtet fra de sidste to workshops har efter vores mening bevæget sig for meget på et
overordnet niveau, og vi har manglet, at der blev
konkluderet mere på resultaterne af de to workshops. Kort sagt så har vi stået tilbage med en
oplevelse af, at katalogerne refererede workshopdeltagernes input, men vi havde forventet, at der
blev samlet mere op på resultaterne, og at de blev
præsenteret i et større perspektiv og med flere
faglige refleksioner og retningsanvisninger.

Vi glæder os meget til at byde velkommen til
Biblioteket i Børnenes Hovedstad i foråret 2016 og
til at præsentere det første arrangementsprogram
med en række helt nye tiltag bl.a. i bibliotekets
nye makerspace.
På gensyn i Billund!
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Følg med i udviklingen
af Fremtidens Bibliotek i
Børnenes Hovedstad på
fremtidensbibliotek.dk

Afsluttende evalueringsrapport for projektet ’Biblioteket i Børnenes Hovedstad’ er udarbejdet af:
Christian Hansen, Projektmedarbejder, Billund Bibliotekerne & Borgerservice
Camilla Ploug Thomsen, Kommunikationskonsulent, Billund Bibliotekerne & Borgerservice

