
Referat af brugergruppemøde  

torsdag den 14. juni 2018 kl. 19-21 på Jørgens kontor  
 

Plakater til Malene Sølvsteen blev præsenteret.  

Der er mest stemning for den vertikale version. Den kommer ud i august. Pressemeddelelse Den skal sendes 

til Ugebladet senest den 22. august. Eva tager kontakt til Ugebladet.  

 

 
1) Status – retningslinjer 

De kan findes her: https://www.bibliotek.skanderborg.dk/brugergrupper  
 
Forslag: Skal der laves et program ved sæsonens begyndelse.  
Forslag: Skal der ”øremærkes” nogle penge til særlige arrangementer på et tidligt tidspunkt 
 
Hvad betyder det når biblioteket skal fungere som bylivsgenerator? 

 Er der nogle relevante foreninger eller klubber som kunne kobles sammen med brugergruppen? 

 Kunne ældresagen være interessant? 

 Kan vi allerede nu begynde at overveje hvem vi skal i kontakt med i 2019? 
 

 
 

2) De læsesvage – en indsats værd. Se vedhæftede forslag fra Eva, Marianne og Leo 
 
Ideen er beskrevet af brugergruppen således: 

Ideen er en workshop med 30 deltagere. – som foregår søndag den 7. oktober. Fra 10-15 
Eva, Marianne og undertegnede indstiller at søndag den 7. oktober fra 10 – 15 gennemføres et arrangement 

i biblioteksregi, hvor der er fokus på at læse ved hjælp af teknologi. 

Kurset henvender sig til borgere i hele Skanderborg kommune, der har lyst til at læse ved anvendelse af 

læseteknologe – selvfølgeligt også til ordblinde, selv om vi faktisk ønsker at nedtone denne problemstilling. 

Den 7. oktober er den sidste dag i uge 40, der udnævnt til at være en uge, hvor der er særlig fokus på 

ordblinde. Arrangementet gennemføres i samarbejde med Kompetencecentret For Ordblinde, der er 

hjemmehørende i Skanderborg kommune og ejes af Bent Jacobsen, der har mange års erfaringer i at 

samarbejde med ordblinde. 

Biblioteksgruppen afsætter kr. 15.000 til formålet. Herved vil der også være mulighed for at der vil kunne 

tilbydes en let servering i tilknytning til arrangementet. Vi foreslår at bibliotekspersonale deltager, med 

henblik på, at biblioteket indarbejde i sit brede tilbud, også et tilbud om støtte til at læse ved hjælp af 

teknologi. Jobcentret og 3F involveres, for at få stor opmærksomhed om tilbuddet. 

Indstillingen vil blive suppleret under mødet på torsdag. 

Supplering på mødet den 14.6.2018: 

 Fokus er på mobilteknologi – Apps.  

 Hvor meget skal der organiseres omkring denne ”temadag”.  

 Læsehunden Nilas kan kobles på dette. Men fokus er på unge der er på vej ud af 
uddannelsessystemet.  

 Jørgen deltager gerne i et møde omkring dette. Kan vi lave en hel uge med fokus på læsesvage?  

https://www.bibliotek.skanderborg.dk/brugergrupper


 Bent inviteres til et møde hvor der planlægges en temadag. Mødedato er onsdag den 20. juni kl. 19.  

 Der afsættes 15000 til dette projekt 

 Arrangementet kunne også henvende sig til læsehandicapprofessionelle. Altså personer som arbejder 
professionelt med de læsehandicappede.  

 Kunne Højvangsprojektet være en relevant medspiller? 

 Kunne nogen fra fagbevægelsen kobles på projektet? 

 Forslag: Efteråret kunne have særlig fokus på indvandrere og fagbevægelsens svage 
biblioteksbrugere.  

 Forslag: Kunne sprogskolen være forbindelsesled til relevante deltagere 

 Leo arbejder på dette – uge 33 er i spil.  
 

 
3) Forslag til nye arrangementer (alle) 

 Inden 15. oktober laver vi et hovedtema for foråret 2019. Her er fokus på samarbejdet med 
fagbevægelsen om de læsesvage. Der skal dog stadig være tid, rum og økonomi til at lave andre 
typer arrangementer. Eva, Leo og Jørgen tager kontakt med fagbevægelsen.  Leo kontakter Kaj 
lige efter sommerferien.  

 

 De uvaskede mænd skal også på programmet til efteråret. Koster 3000,- + transport. Jørgen 
undersøger om der er en samarbejdspartner – Leo og AOF vil gerne være med.   

 

o Markedsføring til soldaterforeninger mv. De danske forsvarsbrødre for Skanderborg og 
omegn. www.dfbskanderborg.dk   

 

 Læs og drik – et arrangement i samarbejde med Vinoble og den lokale boghandel. Skal placeres 
lige inden 1. november. Koster ca. 1000,-  
 

 Skal vi have tænkepauserne på banen – der skulle være penge til det.  
 

 Lisbeth vil gerne lave en søndagsmatine i løbet af efteråret. Henrik Nordbrandt kunne være et 
forslag. Lisbeth finder måske et yngre navn. Hvordan får vi de unge til at komme til sådan et 
arrangement. Poetry slam. Lisbeth arbejder i dette.  

 
 

Efterårets program  
i. Hvor meget skal vi koordinere 

ii. Hvad har vi af ideer 
iii. Buffer til pludselige ting – 5000,- Vi skal bruge alle pengene i år 

 
 

4) Markedsføring 
 

5) Standardskabeloner til plakater og anden markedsføring (Jarl) 

 Den horisontale plakat er det bedste udgangspunkt.  
 

6) Evt.  
 
Leos fødselsdag 

 

http://www.dfbskanderborg.dk/


 
Næste møde – kobles sammen med det fælles brugergruppemøde den 13. september på Ry Bibliotek. Kl. 
18.30 
 
 

JØ – 13.06.2018 
 

Status økonomi 

 
 

http://portal.kmd.dk/irj/portal 

 

Hej Jarl  

 

Forbruget er 18.128 kr. 

Der kommer en indtægt fra Kulturhuset vedr. ”Mit liv er alles liv” på 2605,- kr. –  

18.128 – 2605 = 15.523 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forbruget er 18.128 kr. 

Der kommer en indtægt fra Kulturhuset vedr. ”Mit liv er alles liv” på 2605,- kr. –  

18.128 – 2605 = 15.523 kr. 

Så pt. har vi brugt 15.500 af det samlede budget. 

 

http://portal.kmd.dk/irj/portal
http://portal.kmd.dk/irj/portal

