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Retningslinjer 
for arbejdet i 
brugergrupperne på

Skanderborg 
Kommunes 
Biblioteker



Brugergrupperne har til opgave at arrangere aktiviteter i 
eller omkring biblioteket for at øge interessen for 
bibliotekerne og understøtte bibliotekets funktion som by-
livs-generator. Hver brugergruppe på de fire biblioteker har 
efter byrådets beslutning en bevilling på 50.000 kr.årligt til 
aktiviteter i årene 2018-2021

Institutioner, foreninger, enkeltpersoner, mv. kan 
inddrages ad hoc i forbindelse med brugergruppernes 
enkelte arrangementer.

 
 

· Brugergrupperne varetager selv markedsføringen af aktiviteterne 
under vejledning af bibliotekerne. Dvs. relevant tekst/foto sendes 
til biblioteket, der benytter bibliotekets eksisterende markeds-
føringskanaler. Undtaget er opslag på lokale Facebook-sider, som 
brugergrupperne selv administrerer. Aktiviteter underskrives med 
bibliotekets logo samt brugergruppen på det pågældende 
bibliotek.
     
· Bibliotekerne varetager det administrative arbejde, eksempelvis 
kontrakthåndtering med underskrift samt varetager registrering af 
brugergruppernes arbejde og de afholdte aktiviteter. Biblioteket 
varetager det økonomiske ansvar, mens det er brugergruppernes 
ansvar at specifikationer i aftaler og kontrakter overholdes. 

· Brugergrupperne honoreres med billet til Krimimessen, dagsbillet 
til Bogforum og transport samt fri deltagelse i den lokale 
brugergruppes egne arrangementer. 

· De fire brugergrupper mødes en gang årligt til et fællesmøde som 
planlægges af bibliotekerne.

Brugergruppens medlemmer er omfattet af kommunens forsikring 
af frivillige. 
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· Brugergrupperne findes via annoncering og kan selv supplere 
med yderligere medlemmer.

· Brugergrupperne bestemmer selv i samarbejde med det lokale 
biblioteks kontaktperson deres organisering, arbejdsform og ind-
satsområder og aftaler selv spillereglerne for den enkelte gruppe. 

· Den enkelte brugergruppe aftaler praksis omkring indkaldelser, 
dagsorden og referat med bibliotekets kontaktperson. 
Bibliotekets kontaktperson deltager altid i møderne. 
Brugergruppernes dagsordenener og referater ses på 
www.bibliotek.skanderborg.dk.

· Brugergrupperne er ansvarlige for at aktiviteterne afholdes og 
gennemføres enten ved brugergruppen selv eller gennem 
samarbejde med andre institutioner eller grupper. 
Brugergruppen koordinerer altid med bibliotekets kontaktperson, 
og ved arrangementer der afholdes på biblioteket, skal der altid 
være en biblioteksmedarbejder involveret. 


