
Kære kollegaer
Så er vi oppe på den store remskive igen i projekt ”Småt Brændbart”, og der er fuld 
fart i de 5 biblioteker med at gøre vores observationer og teori til praksis. Der er store 
planer, som nu skal omsættes til virkelighed, så det kan komme seniorerne til gode. 

Styrk det strategiske 
samarbejde i kommunen
Småt Brændbart deltog både 
som oplægsholder og tilhørere 
ved konferencen Styrk det 
strategiske samarbejde i 
kommunen, der blev afhold i 
Aalborg i september. Pointen 
er klar: Bibliotekerne er i et 
krydspres - der skal nytænkes!! 
Det moderne bibliotek skal 
samskabe! Konferencen temaer 
om Kommune 3.0, playmakers, 
offentlig innovation og kom-
munale lederes mulighedsrum 
i kommunen går igen i Småt 
Brændbart.

Billedinterview og co-creation
Alle 5 biblioteker har nu gennemført billedinterviews,  
der gjorde os klogere på, hvordan livet for vores udvalgte  
personas ser ud. Der har været repræsentanter fra interesse- 
organisationer, kommunernes ældrekonsulenter, frivillige  
ildsjæle, foreninger osv. Deltagerne er alle foreningsaktive 
borgere, men de blev bedt om at møde som ”sig selv”. 
Pointen er, at deltagerne hver repræsenterer et senior-liv, 
og det kom der et meget mere nuanceret billede ud af. 
Igennem interviewene har næsten alle biblioteker oplevet, 
at deres oprindelige ideer er blevet udviklet og nu står i et 
andet og klarere lys. Kort sagt er ideerne blevet kvalificeret 
af dem, der kender seniorerne bedst. 

Valgkampagne
”Småt Brændbart” ta´r valget. Vi gik til valg på kampagnen 
”Her bor jeg”, og der var stemmer og billeder fra alle  
biblioteker på vores facebookside, som fortalte om,  
hvordan politikerne kunne gøre livet bedre der ”hvor  
jeg bor”.

www.facebook.com/bibliotekskant

Workshop: Fra idé til handling
Kort efter sommerferien mødtes bibliotekernes 5 projekt-
grupper i Skanderborg. Dagen var tænkt som en tragt: 
Fra løs projektidé til konkret, handlingsorienteret idé. Alle 
ideerne blev udviklet og kvalificeret i forhold til projektets 
mål, udkantsproblematikker og den strategiske ambition 
om at styrke bibliotekets rolle i hver kommune. 

Overskriften for de 5 ideer er, at folkebiblioteket kan spille 
en aktiv rolle i yderområderne ved at få de ressourcer der 
allerede findes til at spille sammen på nye måder. Ideerne 
tager udgangspunkt i:

- Samskabelse: At biblioteket skaber samspil imellem kom-
munale aktører, frivillige foreninger og lokale fællesskaber. 
Det vil sige social innovation.
- Facilitering: At biblioteket faciliterer aktiviteter, der bringer 
allerede eksisterende tilbud og ressourcer frem i nye  
sammenhænge. 
- Netværk: At biblioteket skaber muligheder for, at borgere 
kan mødes i nye sammenhænge.
- Generator: At biblioteket skaber rum og mulighed for, at 
andre lokale aktører og ressourcer kan spille sig gode i kom-
munen og skabe nyt til gavn for borgerne. 

Bibliotekschef, Bente Kristoffersen: Lederens mulighedsrum 
i kommunen.

Følg os på Facebook
I de næste måneder frem til 
årsskiftet vil de 5 ideer blive 
til konkret virkelighed. Husk 
at følge os på Facebook 

www.facebook.com/bibliotekskant

http://facebook.com/bibliotekskant

