VIRKSOMHEDSPLAN
HILLERØD BIBLIOTEKERNE
2016

Forord
Årets Læseinitiativpris
I 2015 blev Hillerød Bibliotek hædret med Årets Læseinitiativpris for delprojektet ”Læsebølgen i Kongevænget”. Prisen blev uddelt på Læsepædagogernes
landsmøde. Med prisen fulgte en pengepræmie på
15.000 kr., som vi har øremærket til brug i Kongevænget for at støtte læseindsatsen i området. Desværre
blev vi ikke Danmarks bedste læsekommune, men vi
har i 2015 arbejdet videre med nogle af projekterne
fra Hillerød Læser.
Biblioteket gik i fisk
Børnebiblioteket satsede stort på et projekt for børnefamilierne. Under overskriften ”Biblioteket går i
fisk” blev der en lørdag afholdt en masse forskellige
aktiviteter for børnefamilierne. Ideen var at skabe
mulighed for kreativt samvær for hele familien. Vi
havde besøg af over 100 børn og voksne.
Ordet er løs
Litteraturfestivalen ”Ordet er Løs” er blevet en fast
etableret del af vores arrangements- og udstillingsprogram. I år var temaet lyrik, og vi havde sat fokus
på Karen Blixen. Vi havde lånt en udstilling på Rungstedlund, der tog udgangspunkt i fortællingen om
spøgelseshestene. Denne udstilling blev formidlet til
børn i nogle forløb for skoleklasser.
For de voksne var der en anden Karen Blixen udstilling kurateret af Tomas Lagermand Lundme med
bidrag fra 8 kunstnere. I festivalen samarbejdede vi
med Grundtvigs Højskole, Lyrik på første og Klaverfabrikken, så hvert sted afholdt egne arrangementer.
Vi havde en meget velbesøgt lørdag med optræden
af bl.a. Benny Andersen, Kjartan Arngrim og Hassan
Preisler.
Åbent, Selvbetjent Bibliotek
I budgetvedtagelsen for 2016 blev der afsat midler
til at etablere Åbent, selvbetjent bibliotek på hovedbiblioteket i Christiansgade. Efter årsskiftet gik

håndværkerne gik i gang, og vi regner med at åbne
den 14.3.16. Det blive spændende at se, hvordan bibliotekets gæster vil tage imod de nye muligheder. Hvis
man er låner, kan man komme ind på biblioteket hver
dag fra kl. 7 til 22.
Nyt bibliotekssystem
I 2016 skal vi også implementere nyt bibliotekssystem. Vi har været med i det fælles udbud, som næsten alle landets kommuner er med i. Systematic, der
udvikler systemet, er i gang med at implementere det
på bibliotekerne. I uge 34 bliver det vores tur. Vi skal
lære et nyt system at kende, og ændre vores arbejdsgange, så vi får det optimale ud af systemet.
Brugerundersøgelse
I 2013 var vi med i en landsdækkende brugerundersøgelse, som var initieret af den daværende Biblioteksstyrelse. I 2016 står Slots- og Kulturstyrelsen igen for
en undersøgelse for landets biblioteker. Vi deltager i
undersøgelsen og er spændt på hvordan resultaterne
bliver i forhold til de indsatsområder vi har arbejdet
med siden 2013.

Årsberetning 2015
Delmål 1: Udvikling af børnebiblioteket
Hillerød Bibliotek vil være det oplagte kultursted for kommunens børnefamilier, vil tiltrække flere familier og
opprioritere formidlingen til netop denne målgruppe.
Nye tiltag udvikles og aktiveres, så vi imødekommer børnefamiliernes mangeartede biblioteksbehov.
Status for projekterne:
Fang Fortællingen: Fang Fortællingen er en fortællefestival i uge 46, med fokus på levende formidling af børnelitteratur. Temaet har på Hillerød Bibliotek været heste, og vi har vist udstillingen Spøgelseshestene, inspireret af
Karen Blixens novelle, samt i uge 46 afviklet en række forskellige hesterelaterede arrangementer. En del af aktiviteterne i forbindelse med Spøgelseshestene indgik i tilbuddet til skolerne.
I løbet af Fang Fortællingen ugen fik vi besøg af ca. 120 børn, som deltog i de forskellige aktiviteter. Ud af 12 udbudte undervisningsforløb i forbindelse med udstillingen Spøgelseshestene, har 8 skoleklasser deltaget. Vi nåede ikke
helt succeskriteriet på 10 klasser.Vi vil fortsat deltage i Fang fortællingen, og være med til at udvikle konceptet.
Legestuen Kolbøtten: Legestuen Kolbøtten har været åben 1 gang om ugen i perioden april - december 2015 (lukket i skoleferier) og drives af forældregruppen.
I gennemsnit har 14 forældre med børn pr. gang besøgt legestuen. Succeskriteriet var 10-15 deltagere pr. gang.
Legestuen bliver brugt af både mødre og fædre. Ud over at formidle bibliotekets tilbud i det omfang det er muligt,
har vi ’besøgt’ legestuen og fortalt om gode billedbøger, og om hvorfor det er så vigtigt at starte så tidligt som
muligt med højtlæsning. Legestuen fortsætter i 2016.
Strikkecafé: Strikkecaféen har været afholdt i oktober, november og december og har skabt en hyggelig stemning på børnebiblioteket. De frivillige strikkedamer har lært børnene at strikke.
Succeskriteriet var 10 børn pr. gang, men kun 1-2 har deltaget pr. gang. Vi vil dog forsøge med 3 nye strikkecaféer i
2016, og fortsætte med at sprede budskabet via arrangementsprogrammet og den lokale presse.
Rekordlørdage: En række lørdage i løbet af
året, med ”rekordforsøg”. Formålet er at
skabe en fælles oplevelse for børnefamilier,
som er sjov og meningsfuld, giver mulighed
for nærvær, samvær og kreativitet, udfordringer, overraskelser og at møde andre
børnefamilier.
Biblioteket går i fisk var vores første Rekordlørdag. Vores målsætning om at nå børnefamilierne lykkedes. Målet var deltagelse
af 20 familier. Vi nåede op på 110 deltagere.
Fiskequizzerne, der var en del af optakten til
rekorddagen fik 75 quizbesvarelser i løbet
af en uge. Vi vil fremover fortsætte med rekordlørdage et par gange om året, og fortsat udvikle konceptet.

Bogcafé: Bogcaféen er for børn og unge, som anbefaler og formidler deres yndlingsbøger til andre børn og unge. 8 børn og unge deltog i den første café. Succeskriteriet var
10 deltagere. Vi vil fortsat udvikle konceptet, og afholder to nye bogcaféer i foråret – en
for 9-12 årige, og en for 13-16-årige.
Musikarrangementer for de mindste: Vi har afholdt to musikarrangementer, rettet
mod det yngste publikum. Stine Michel og Eventyrorkestret, samt Babybandet. Tilsammen har der været ca. 120 børn og voksne der har haft glæde af tilbuddene. Succeskriteriet var deltagelse af 50 – 60 pr. arrangement.
Læsehunden: I marts startede vi samarbejdet med foreningen ”Læsehunden” og fik
tilknyttet et læseteam til biblioteket. I foråret lagde biblioteket lokaler til tilbuddet, og
4 børn gennemførte et forløb. Succeskriteriet var at 1-2 børn fik et læsediplom. I efteråret valgte vi, uden succes, at lægge tilbuddet ud til skolerne sammen med vores andre
bibliotekstilbud. I 2016 satser vi på at sprede kendskabet til tilbuddet ad andre kanaler,
bl.a. via vores arrangementsprogram og den lokale presse.

Delmål 2: Videreførelse af Hillerød Læser
Status for projekterne:
Arbejdspladsbiblioteker: Af de oprindelige seks arbejdspladsbiblioteker, der
blev oprettet under læsekampagnen, har fire valgt at fortsætte med tilbuddet
mod betaling. Det drejer sig om Sophienborg Plejecenter, Forsorgshjemmet Skansegården, MAD til hver DAG og Psykiatrisk Center Nordsjælland. Alle fire arbejdspladser har indgået aftale om at beholde arbejdspladsbibliotekerne året ud.
Succeskriteriet, at mindst halvdelen af arbejdspladsbibliotekerne fortsætter
mod betaling, er nået.
Samarbejdet med Drift & Service – rengøringsafdelingen – er blevet udskudt pga. sygdom.
Læsegruppe på Skansegården: Læsegruppen på Skansegården er blevet forlænget for tredje gang mod betaling.
Den nuværende aftale løber fra januar til juni og indebærer, at biblioteket gennemfører en ugentlig læsegruppe på
Skansegården (hver onsdag kl. 10-11.30).
Succeskriteriet, at læsegruppen på Skansegården fortsætter resten er 2015, er nået.
Læsegruppe på biblioteket: Vi har afholdt en ugentlig, åben læsegruppe på Hillerød Biblioteket i perioden nov.dec. 2015. Læsegruppen havde i gennemsnit 6,2 deltagere. Denne læsegruppe er blevet forlænget i 2016 (jan.-maj.).
Succeskriteriet, at vi afholder læsegrupper på biblioteket i to måneder med gennemsnitligt fem deltagere pr.
gang, er nået.
Læsekompasset: Hillerød Bibliotek har indgået samarbejde med Rødovre Bibliotek og Gentofte Centralbibliotek
om at videreudvikle Læsekompasset, så landets øvrige biblioteker kan få gavn af tilbuddet. De tre partnere arbejder i 2016 målrettet frem mod at skabe et økonomisk fundament for udviklingen af en app.
Læsekompasset blev tilbudt bibliotekets brugere i perioden sep.-nov. 2015. Otte brugere bookede et læsekompas,
men kun fem gennemførte. Det er efterfølgende blevet besluttet at nedlægge læsekompasset i sin nuværende
form for at afvente resultatet af samarbejdet med Rødovre og Gentofte.

Succeskriteriet, at Læsekompasset videreudvikles i samarbejde med mindst et andet bibliotek, er nået. Succeskriteriet, at 15 biblioteksbrugere tager imod tilbuddet om at få lagt et læsekompas, er ikke nået.
Læsebølgen: Det har ikke været muligt at fortsætte samarbejdet med Brohuset om et bibliotekstilbud, læsegrupper og litteraturarrangementer, da Brohuset ikke har kunnet medfinansiere aktiviteterne.

Delmål 3: Ny hjemmeside
DDB samarbejdet omfatter et fælles CMS system, som Hillerød Bibliotekerne har tilsluttet sig. Formålet er, at
sikre bedre digital formidling og gøre det billigere at drive hjemmesiden. Vi forventer at gå i luften med den
nye hjemmeside efteråret 2015 – senest 1. december.
Status for projekterne:
Hjemmesiden kan tages i brug 1. december 2015 og evalueringen afviklet 2016: Webstedet blev taget i brug den 1. oktober 2015 og evaluering er planlagt til april 2016.
Projektet er gennemført inden for ressourcerammerne: Det
kan først måles, når evalueringen er gennemført, da der stadig
anvendes ressourcer.
Hjemmesiden afspejler formidlingsstrategien, den sproglige
profil, og projektets visioner og ambitioner: Afventer evaluering i foråret 2016.
Struktur og grafisk udformning afspejler projektets visioner
og ambitioner: Afventer evaluering i foråret 2016.
Bevaring af antallet af unikke besøg når 1. kvartal 2015 sammenlignes med 1. kvartal 2016: Afventer evaluering
10% af gæsterne på det nye websted, klikker på mindst en af de formidlende artikler i 1. kvartal 2016: Afventer
evaluering.
Driftgruppen har udarbejdet en driftplan for formidling for hele 2016 ved projektets afslutning. Den skal løbende evalueres i forhold til vores erfaringer: Der er udviklet en driftplan for hele 2016, der løbende skal evalueres
Samtlige medarbejdere på biblioteket kan navigere på webstedet og hjælpe gæster med at finde relevant information ved projektets afslutning: Afventer evaluering i foråret 2016.

Delmål 4: Samskabelse
Status for projekterne:
I anden halvdel af 2015 deltog 2 medarbejdere på et Fagligt udviklingsforum om samskabelse afholdt på Gentofte
Centralbibliotek. Forløbet gav nye perspektiver og værktøjer til start af samarbejde med borgere og andre aktører
i kommunen. I det Faglige udviklingsforum arbejdede vi med ideer til konkrete projekter, der kan realiseres i 2016.

Handleplan 2016
Delmål:
1. Udvikling af bibliotekets læringstilbud og betjening af studerende på ungdomsuddannelserne
2. Litteraturformidling, hvordan fremmer vi litteratur og læsning
3. Samskabelse

Delmål 1:
Udvikling af bibliotekets læringstilbud og betjening af studerende på ungdomsuddannelserne.
Læringsmiljø: 2 medarbejdere deltager i Fagligt Udviklingsforum om ”Læringsmiljø - læringsbegrebet sat i
lokal kontekst”.
De skal udfordre læringsbegrebet og gentænke både lærings- og undervisningstilbuddene. Samtidig med at
bibliotekets medarbejdere tilrettelægger læring og undervisning, skal det undersøges, hvilke nye roller man
kan indtage, hvilke kompetencer der kan sættes i spil og hvordan læring kan tænkes ind i mange flere af bibliotekets aktiviteter.
Succeskriterier: Vi udvikler nye måder at arbejde med læring på og gennemfører som minimum en ny læringsaktivitet i efteråret 2016.
Ungdomsuddannelser: Vi vil udvikle nye måder at betjene eleverne fra ungdomsuddannelser på. I samarbejde
med studiecenterbibliotekarerne på ungdomsuddannelserne arbejder vi med at optimere vores betjening bl.a.
i forhold til elevernes større skriftlige opgaver. Materialeindkøbet styrkes i forhold til ungdomsuddannelserne.
Succeskriterier: Biblioteket har 1-2 nye tilbud til ungdomsuddannelserne i løbet af 2016. Tilbuddene er udarbejdet
i samarbejde med studiecenterbibliotekarerne.
E-ressourcer: Vi vil arbejde med målretning af vores e-ressourcer i forhold til de studerende på ungdomsuddannelserne. Vi vil samarbejde med studiecentrene om formidling og brug af e-ressourcerne.
Succeskriterier: Vores e-ressourcer på webben målrettes de studerende ud fra en faglig relevant sortering og præsentation. Ændres i løbet af efteråret 2016.

Delmål 2:
Litteraturformidling, hvordan fremmer vi litteratur og læsning
Litterær formidling: For at udvikle og styrke bibliotekets formidlerrolle overfor kommunens børneinstitutioner deltager 2 medarbejdere i det faglige udviklingsforum i centralbiblioteks regi vedr. litteraturformidlerrollen. Vi vil herefter skabe et skræddersyet tilbud til børnehaver omkring den obligatoriske dialogiske læsning
der skal foregå ude i institutionerne. Vi ønsker med dette tilbud at bidrage og motivere de voksne der er omkring børnene i dagligdagen, til at ”lege” med sproget med billedbogsfortællingen som udgangspunkt. Med
afsæt i billedbogens univers vil vi beskrive konkrete oplæsningsmetoder, inspirere til bogstavleg, tegnekreativitet, hoppende leg og andre sprogstimulerende udtryksformer.
Succeskriterier: At udvikle et eller to tilbud, som vi kan tilbyde
børnehaverne i efteråret 2016, samt herigennem styrke samarbejdet med institutionerne.
Styrkelse af samarbejdet med daginstitutionerne i Hillerød
Kommune: En studerende fra IVA arbejder med sit erhvervsrelaterede projekt på Hillerød Bibliotek. I projektet udvikles ideer
til betjening af daginstitutioner med særligt fokus på hvordan
biblioteket kan samarbejde med daginstitutionerne i forhold til
at understøtte, fremme og inspirere til det sproglige arbejde,
sprogstimulerende aktiviteter og litteratur.
Succeskriterier: Ideerne fra projektet implementeres i børnebibliotekets praksis.
Udvikling af Læsekompasset: Hillerød Bibliotek, Rødovre Bibliotek og Gentofte Centralbibliotek har indgået
samarbejde om at undersøge mulighederne for at udvikle Læsekompasset til et nationalt tilbud. I løbet af 2016
afholder de tre biblioteker en workshop for centrale aktører i bibliotekssektoren mhp. at forædle det nuværende projekt, udvide samarbejdskredsen bag Læsekompasset og skabe en finansiel platform for udvikling af
en Læsekompas-app.
Succeskriterier: Udvikling af en læsekompas-app
Forfatternes forhal: Hillerød Bibliotek har indgået samarbejde med Odense Centralbibliotek og Esbjerg Bibliotek om at gennemføre projektet Forfatternes forhal, hvor alle tre biblioteker indretter forfatterarbejdspladser
i biblioteksrummet til lokalt forankrede forfattere. Forfatterne får samme adgang til bibliotekets ressourcer
som personalet, så han/hun/de kan indrette en arbejdsstation på biblioteket. Der knyttes desuden en forfatterkonsulent til de lokale biblioteker, som skal være med til at planlægge en række aktiviteter som skriveværksteder for publikum. Den primære målgruppe i Forfatternes forhal er lokale skribenter og bibliotekets
litterære publikum.
Projektet løber ind til maj måned 2017 med mulighed for permanent forankring. Projektet evalueres efter
projektafslutningen i 2017.
Digital formidling på storskærme: Vi vil bruge storskærme til at formidle litteratur i biblioteksrummet på hovedbiblioteket og i Skævinge, så der også er et formidlingstilbud i det Åbne, selvbetjente bibliotek. Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der undersøger hvilke tilbud der er på markedet, og kommer med forslag til hvad vi kan
anskaffe.
Succeskriterier: Arbejdsgruppen kommer med forslag til formidlingsskærme, som bliver anskaffet til bibliotekerne.

Pop up-biblioteket: Bibliotekets røde ladcykler bruges som pop
up-bibliotek for at støtte op om eksterne kulturarrangementer
og for at formidle bibliotekets egne tilbud.
Succeskriterier: Pop up-biblioteket har deltaget i 4 arrangementer i 2016.

Delmål 3:
Samskabelse
Overordnede mål: Vi vil øge kendskabet til biblioteket blandt nye borgere med flygtningebaggrund. Det skal
kunne ses i form af et stigende besøgsantal.
Et andet langsigtet mål er, at samskabelse skal berøre flere dele af biblioteksvirksomheden og blive en mere
integreret del af vores praksis i 2016. Fx i arbejdet med arrangementer er samskabelse en god metode til at få
mere alsidigt, borgerdrevet indhold på biblioteket.
Gennem det indledte samarbejde med Grundtvigs Højskole og Hillerød Kommunes frivillighedskonsulent, er vi
kommet frem til to konkrete samskabelsestiltag:
NGO-workshoppen Sammen er vi Hillerød og den sociale samværscafé Kulturklubben: Sammen er vi Hillerød:
Fra marts måned 2016 vil der hver anden onsdag på Hillerød Bibliotek fra kl. 19-21 blive afholdt NGO-workshop
med Grundtvigs Højskoles NGO-underviser. Her vil interesserede borgere kunne udvikle og realisere lokale
NGO-projekter i tæt samarbejde med andre frivillige og lokale aktører.
Succeskriterier: NGO-workshoppen skal generere et selvstyrende netværk af frivillige borgere, der tænker biblioteket som en naturlig samskabelsespartner. Den skal udmunde i mindst to nye frivilligdrevne tiltag, der benytter
bibliotekets materialer eller faciliteter til at løse lokale udfordringer.
Kulturklubben: Dette tiltag er stadig på tegnebrættet, men er tænkt som en frivillig, brugerdrevet kulturklub
på Hillerød Bibliotek målrettet yngre flygtninge. Dens overordnede formål
er at modvirke ensomhed og isolation blandt flygtninge, ved at
skabe et neutralt rum, hvor de kan mødes med kommunens
andre borgere om meningsfulde sociale og kulturelle aktiviteter.
Succeskriterier: Den sociale samværscafé skal, inden
sommerferien, have fundet sin form og benyttes aktivt af nye borgere med flygtningebaggrund - både
som brugere og medskabende aktører.

Statistik 2015
Udlån:
Materiale udlån:
Elektroniske udlån:

581.614 enheder (incl. fornyelser)
35.296 download/streaming

Materialebestand:
Bøger:
Musik:
Film, spil, lydbøger:
Andre materialer:

127.941 enheder
16.334 enheder
7.718 enheder
1.403 enheder

Besøgstal:
Hovedbiblioteket:
Skævinge Bibliotek:
Lokalhistorisk Arkiv:
Besøgende på bibliotekets hjemmeside:
Antal Lydavisbrugere:
Aktive lånere:

205.617
24.655
476
216.387
95
33.870

Personaleforbrug:
årsværk 33,71
(heraf 28 timer beskyttet beskæftigelse, samt 6 timer ugentligt til ATP-biblioteket og 2,5 timer til betjening af arresten. Udgiften finansieres af de pågældende institutioner)

Biblioteksorienteringer:
Voksenafdelingen:
Børnebiblioteket:
Arrangementsvirksomhed:
Voksne:

11 orienteringer og 115 studerende
4 orienteringer 83 elever

27 arrangementer 1353 deltagere
samt 2500 besøgende på kulturnatten

Børn:
39 arrangementer 1371 deltagere
		samt 220 til fødselsdagsfesten for 5 årige
Workshops for børn:
244 deltagere
Fredagscafé:

7 caféer med i alt 270 gæster

Biblioteket som læringscenter:

19 kurser med i alt 126 deltagere
72 IT-cafeer med i alt 366 deltagere
4 slægtsforskningscaféer med i alt 50 deltagere

Workshops/læringsdage for skoleelever

10 workshops med i alt 227 elever

Legestue:					 29 legestuer med i alt 836 deltagere
Læsekredse:					 24 læsekredse med i alt 200 deltagere.
						
Læsekredsene mødes 1 gang pr. måned
Udstillinger: 					 6 Udstillinger 325 deltagere i ferniseringer .
						 Omvisninger: 20 deltagere
Børnehavebiblioteker: 			
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Medlemmer af Biblioteksklubben: 		

2500

Åbningstider pr. 14. marts 2016
Hillerød Bibliotek
Christiansgade 1, 3400 Hillerød
E-mail: bibliotek@hillerod.dk
Telefon 7232 5800
Åbent
Mandag – søndag 		

kl. 7 - 22

Betjening:
Mandag - torsdag		
Fredag - lørdag		

kl. 10 - 18
kl. 10 - 14

Lokalhistorisk Arkiv
Tirsdag				
1. lørdag i mdr.			

kl. 12.30 - 17
kl. 10.30 - 14

Skævinge Bibliotek
Hovedgaden 16 C, 3320 Skævinge
E-mail: bibliotek@hillerod.dk
Telefon 7232 5900
Åbent
Mandag – søndag		

kl. 7 - 22

Betjening:
Mandag og onsdag		
Lørdag				

kl. 14 - 18
kl. 10 - 14

