
BIBLIOTEKSRUM FOR UNGE
- en oversættelse for fagfolk

BIBLIOTEKET I LÆRINGSFÆLLESSKABET!
– med hvilke konsekvenser for særejet?



 VIGTIGE ELEMENTER 

FORDYBELSE/ ARBEJDE
GÅRDHAVE - MARKISE - NIVEAUDELING - TÆPPER
FLEKSIBEL VANDPOST - OPSLAGSTAVLE - PLANTER - HYGGE-
LIGT - ARBEJDSSTATION 

”SHOW ROOM” 
SPIL - SMARTBOARD - SKÆRM - FILM - MUSIK - HØJTTALER 
PLANTER - DEKOREREDE VÆGGE - FARVER -  SOFAARRANGE-
MENT -  SÆKKESTOLE  - FLEKSIBELT -  ARRANGEMENTER STIK-
KONTAKTER -  RENT

DET SOCIALE RUM
SOFAARRANGEMENT - CAFÉ - HYGGE - GLASVÆGGE
SKÆRME - PLANTER – FARVERLYS – RENT

PROJEKTRUM
SKÆRME - COMPUTER - AFDÆMPET LYS - AFDÆMPEDE 
FARVE - FLEKSIBILITET - GLASVÆGGE

  ORDSAMLING

- FRIHED
- FLEKSIBILITET
- RENHED OG HYGIEJNE
- MUSIK, DET AUDITIVE
- ANDRE FORMER END FIRKANTET
- ANDRE FARVER END HVID
- MANGE STIKKONTAKTER! 
- PLADS TIL AT VÆRE SAMMEN, PLADS TIL 
  AT TRÆKKE SIG TILBAGE
- LYSET ER VIGTIGT OG SKAL PASSE TIL 
  FUNKTIONERNE

Learnings fra workshops 
over fire tematiske rum
DET SOCIALE RUM
OPLEVELSESRUMMET 
FORDYBELSESRUMMET  
PROJEKTRUMMET



   FORDYBELSE / ARBEJDE

• Her skal man slappe af 
• Rent er rart
• Nicher til fordybelse alene – vigtigt, at man kan trække sig tilbage
• Der skal også være en whiteboardtavle til gruppearbejde
• Man skal kunne låne iPads. De er f.eks. monteret i væggen eller på bordet
• Der er musik i rummet 
   Vi diskuterer, hvordan det foregår: Hvis man er alene, har man altid høretelefoner på. Hvis man er        
   sammen, vælger ”dem, der kommer først”. De mener, man godt kan tage hensyn til hinanden
• Smart løsning med sæder, der kommer ud af væggen og kan benyttes efter behov

• Rummet er placeret så der er adgang til gårdhaven – hvilket er et vigtigt element i konceptet
• Der arbejdes med niveaudeling. Der er et siddeområde, hvor man er hævet og kan se ned på en del af rummet
   Under denne ”hems” er der et mere ”hyggeligt” eller afsondret sofaområde 
• Møblerne er ikke ”sidde op” møbler, men med mulighed for forskellige stillinger
• I den ene del af lokalet forestiller man sig et pudegulv/en stor pude
   Det er vigtigt, man tager skoene af ellers bliver det ulækkert. 
   I gruppen har de også talt om dyner, men de er blevet enige om at det også bliver for ulækkert 
• Der er direkte adgang til en møbleret gårdhave, hvor noget af den er overdækket, så det også kan bruges selv om   
   vejret ikke er i top. Der er også træer i gårdhaven. (Pallesofaer, makiser, planter, borde)
• Der er løse tæpper på gulvet i selve rummet – billeder og farver på væggene – i det hele taget ”ikke totalt kedeligt”
• Man skal kunne skrive på væggene
• Der er mobile arbejdssituationer (med bagvæg) som kan flyttes sammen – hvis der er samarbejdsopgaver – og som    
   kan fungere autonomt. Dette giver fleksible og dimensionerbare rum
• Der er en vandpost til drikkevand 
• Der er en opslagstavle/ arbejdstavle
• Det er muligt at låne computere og andre faciliteter (herunder spil og andre aktiviteter)
• Der arbejdes også med en stor skærm der kan bruges efter behov
• Der er planter og struktur på væggene (stenvæg) i barområdet

  OVERSÆTTELSE  

  ”SHOW ROOM” - OPLEVELSE

• Det valgte rum bearbejdes så loftet bliver afrundet, det samme gælder en  endevæg.  
   De afrundede former skaber stemning og er anderledes end de kedelige lige rum
• Der er referencer til Planetariet i København
• Man skal opleve at man er ude i rummet, men skærmene kan også bruges til         
   at vise andet indhold
• Man skal kunne booke lokalet, så det bliver ens eget
• Man sidder på bløde pufs, der kan flyttes rundt – friheden er vigtig
• Man kan også sidde på Fatboys. De hænger på væggen, så det er let at gøre       
rent og det bliver til et dekorativt element

• Der er tale om et forholdsvist stort rum, som er opdelt i forskellige zoner
• Der er plads til spil - en basketball kurv og bordfodbold i én del af rummet
• Der er et stort smartboard / skærm, der frit kan benyttes til film eller spil 
• Der er højttalere, der kan tilgås gennem Bluetooth 
   Dette afstedkom en diskussion om, hvordan man undgår et lydkaos, hvis alle vil spille musik samtidig med at    
   skærmen blev brugt - måske målrettet lyd?
• Der er planter forskellige steder
• Væggene er dekorerede – gerne med kraftige farver – ikke hvidt! 
• Ud over et sofaarrangement er det hovedsageligt store puder og sækkestole, der apterer rummet
• Der er også fleksible bordarrangementer omkring i rummet
• Overfladerne er smudsafvisende
• Det er også vigtigt med adgang til strøm altså stikkontakter
• I rummet er der løbende arrangementer som film, fredagsbar, etc.
• Der arbejdes også med en stor skærm der kan bruges efter behov.
•Der er planter og struktur på væggene (stenvæg) i barområdet

  OVERSÆTTELSE  



• Der er tale om et forholdsvist stort rum, som er opdelt i forskellige zoner 
• Café/ bar/ spiseområde
   Her kan der købes (og indtages) mad gennem aftale med udbyder. Der er meget lys i denne del af rummet
• Hygge området
   Her er sofaarrangementer omkring små borde. Der er mindre lys end i café området
• Arbejdsområdet
   Her er der arbejdspladser med arbejdsstationer hvor man kan sidde flere sammen
• Centralt ”væreområde”
   Inspireret af et billede er der lavet et stort stjerneformet siddearrangement centralt i rummet
• Mellem café og hygge er der lavet en glasvæg, der fungerer som lydadskillelse mellem de to områder
• Der er også en centralt placeret STOR skraldespand – der skal være rent
• Der arbejdes også med en stor skærm, der kan bruges efter behov
• Der er planter og struktur på væggene (stenvæg) i barområdet

• En café, hvor ”hygge” er det vigtigste
• Hygge i indretningen defineres som varme farver, en stenvæg, en pejs m.m.
• Der bliver lagt meget vægt på de aktiviteter man kan foretage sig i caféen,       
   mere end på selve indretningen 
• De unge ønsker både digitale og analoge spil
• Der er behagelig baggrundsmusik – musikken er vigtig

  OVERSÆTTELSE  

  DET SOCIALE RUM

  PROJEKTRUM

• Et aflukket rum, hvor man kan være alene. 
   Det leder tankerne hen på ”computernørdens værelse”
• Der er en stemning, der minder om biografer og natklubber
• På mange måder et rum, der ligner det, gruppen selv har arbejdet i (et lille aflukket rum)
• Der skal være stille, når man lukker døren – igen er lyden et vigtigt parameter
• Bordene skal have en anden form end firkantet, så man bliver inspireret
• Der skal være højttalere og mange stikkontakter
• Evt. bøger og vægmalerier, der skaber stemning – men ikke kedelige malerier
   Hvide vægge er kedelige, der skal være farver 
• Evt. et interaktivt gulv
• Lyset er vigtigt. 
   Der skal være dagslys, gerne ovenlys, der giver god stemning og praktisk arbejdslys
• Der må gerne være sækkestole

• Projektet består at flere forskellige rum, der tilgås gennem et centralt rundt rum med glasvægge 
   Tilsammen fylder arealet stort set det halve af biblioteket!! 
• Udgangspunktet er en fascination af de digitale og teknologiske muligheder. Derfor er alt trådløst og med skærme.
• Rummet bliver kaldt ”Black Room”, som formodes at henvise til farverne på væggene og en svag belysning 
• Der er borde med skærme, hvor man kan samarbejde
• Der er sammenklappelige computerborde, så rummet kan ryddes og bruges tomt
• Der er mange glasvægge
• Afdæmpet lys

  OVERSÆTTELSE  


