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Vordingborg Bibliotekerne 

Om kommunen og virksomheden 
 Kommunen: 45.300 borgere, 3 gamle 

købstæder (Præstø, Stege, Vordingborg), Store 
forskelle i befolkningssammensætning, negativ 
befolkningsprognose 
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Uddannelsesfordeling 2013 





Børn og unge – færdigheder og 

uddannelse 
 

 PISA: Under middel 

 

 Sprogtilegnelse i 0 klasse, nr. 97!! 



Vision - kommunen 
• Vordingborg Kommune er storbyens sundeste 

og smukkeste forhave, summende af aktivitet, 
med internationalt udsyn og et blomstrende 
erhvervsliv. 
 

 Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv 
 

 Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen 
 

 Sikre et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen 
 

 Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i 
erhvervslivet 
 

 Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore 
landdistrikter. 

 



Bibliotekerne 
4 biblioteker 

 bogbus 

 digibus 

 betjeningsaftale med gymnasiet 

 skolerne: drifter 
bibliotekssystemsystem og dele af 
materialehåndteringen 
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Arrangementer og Biblioteksklub 

Mange arrangementer for såvel børn som 
voksne 

Højt niveau på arrangementer 

Velfungerende og voksende biblioteksklub 
(eliten) 

 

Markant mere og bedre i Vordingborg fsva 
voksne 



Samarbejdspartnere 

Kulturkuffert 
 

Kunstforening 
 

Musikskole 
 

Skolerne 
 

Lokalarkiver (Bofællesskab) 
 

Borgerservice (bofællesskab + i Præstø) + digibus 
• m.fl. 

 
 
 



Samarbejder 2015 -> 

 

Skoler og dagtilbud 
Læsning (indhold og dialogisk læsning) 

Dygtige og kritiske digitale borgere 

Selvbetjente digitale borgere 

 

Makerspace (teknik mm.) 

 

Lokalråd og foreninger 



Situationen: Stærk drift trods lav finansieringsgrad, 

begrænsede ressourcer til udvikling og nytænkning 

 Suverænt resultat af brugerundersøgelse (Moos Bjerre & Lange) 

 

 Penge og arbejdskraft er bundet op på traditionel biblioteksdrift 

 

 Mange (betjente) betjeningssteder 6-7 

 

 Stadigt faldende budget -> færre personaleressourcer 

 

 For få registrerede brugere 

 

 Flere frivillige?  

 

 Flere samarbejder 

 

 (Ikke betjent åbningstid medfører merarbejde) 



Udviklingsplaner (delelementer) 
 Rum (mere funktions- og målgruppebestemt zoneinddeling) 

 

 Selvbetjent bibliotek (Vordingborg) 

 

 Viden (lav score på vidensrelaterede tilbud) 

 

 Børn og unge 

 

 Mere selvbetjent ’hovedbibliotek’ 

 

 Biblioteket ud til borgerne 

 

 Mere digitalt indhold og formidling 

 

 Bibliotekets referencegruppe? 



Ideen 
• Borgerne bruger sjældent vores digitale 

licenser 

 

• Herning viste vejen med ’Licenser til 
masserne’ 

 

• Kan vi styre indkøb og formidling af licenser 
gennem samarbejde med lokale ’drivere’? 



Borgerne køber ind og formidler til 

hinanden 

Målrettet indkøb og lokale 
formidlere / agenter 

Hvordan 

Hvem 
Hvad 



Koncept for afprøvning 

• Hvem? – typer (Lokalråd, foreninger, 
ildsjæle…) 
 

• Hvad? Hvilke typer af licenser / indhold? Kun 
licenser eller bredere sammenhæng til services? 
(fx lokale arrangementer, fysiske materialer, 
udstillinger..) 
 

• Hvordan? – samarbejdsform / afgivelse af 
styring? 



 

 

 

ertj@vordingborg.dk 


