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1) Projektbeskrivelse: 

 

1.1 Formål: 

Projektets formål er at eksperimentere metodisk med at udvikle nye måder at tiltrække 

unge ikke-brugere til biblioteket ved at give dem en ny forståelse af bibliotekets tilbud og 

funktion gennem kulturarrangementer samskabt med målgruppen.  

Projektet søger at udvikle nye måder at tiltrække potentielle nye brugere fra målgruppen af 

unge, der allerede fra en forholdsvis tidlig alder holder op med at bruge biblioteket og dets 

tilbud. Dette sker gennem en række arrangementer udtænkt og udviklet af en 

projektgruppe bestående af medlemmer af målgruppen. Disse arrangementer skal 

præsentere Biblioteket Frederiksberg, dets rum, dets materialer, dets ressourcer, dets 

funktioner og dets muligheder til målgruppen på nye måder for at inspirere til fremtidige 

besøg. 

 

Som et sidestillet formål understøtter projektet skolereformens mål om øget trivsel blandt 

folkeskolens elever ved at lære skoletrætte unge at skabe deres eget kreative frirum.  

De skoletrætte unge repræsenteres i projektet af projektgruppen bestående af elever fra 

en specialklasse på Tre Falke Skolen, Frederiksberg. Kendetegnende for projektgruppens 

medlemmer er, at de af forskellige årsager ikke bruger biblioteket. 

Målet for projektgruppen er at øge dens medlemmers trivsel ved at give dem redskaberne 

og rammen til at skabe kultur, som de finder meningsfyldt og glædesskabende.  

Gennem et konsulentforløb om samskabelse klædes projektgruppen på til at idé-udvikle, 

planlægge og afvikle arrangementer og events. I løbet af konsulentforløbet udvikles en 

række konkrete kulturarrangementer på baggrund af projektgruppens ideer, der 

kvalificeres af bibliotekspersonalet, og som efterfølgende afvikles af projektgruppen som 

dens ”svendestykke”. Projektgruppens medlemmers øgede trivsel skal gerne komme til 

udtryk i form af en eller flere af de følgende parametre: Øget velvære, øget faglig fokus i 

skolen, øget engagement i processerne i eget liv og/eller fremtidige kulturarrangementer i 

Frederiksberg Kommune 
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1.2 Organisering: 

Projektet er struktureret som et partnerskab mellem Biblioteket Frederiksberg og Tre Falke 

Skolen. 

Biblioteket Frederiksberg varetager den formelle projektstyring samt det økonomiske 

ansvar, mens Tre Falke Skolen stiller en gruppe af deres elever, deres lærerkræfter samt 

deres viden om målgruppen til rådighed for projektet. 

 

For at undgå forvirring understreges det, at ”projektgruppen” refererer til de unge deltagere 

fra Tre Falke Skolen, mens ”arbejdsgruppen” refererer til medlemmerne af projektgruppen 

samt den praktisk udførende gruppe af medarbejdere.  

 

Styregruppen består af lederne af Frederiksberg Bibliotek og Tre Falke Skolen. 

Projektgruppen bestod af 8 faste elever fra Tre Falke Skolen samt flere løst-tilknyttede, der 

var med i processen i en periode. Arbejdsgruppen bestod af medlemmerne fra 

projektgruppen, 2 bibliotekarer, 1 lærer fra skolen samt projektlederen.   

 

Projektet blev udviklet i en samskabelsesproces mellem skolen og biblioteket, hvor 

bibliotekets personale bød ind med deres faglige viden og betragtninger, og skolens 

personale bød ind med deres. På denne måde opstod et projekt, som har relevante 

perspektiver af både biblioteksfaglig og pædagogisk karakter.  

 

 

2) Evaluering: 

Projektet evalueres på 4 hovedområder:  

1) Metode og projektgruppe 

2) Målgruppe 

3) Arrangementer 

4) Samarbejde 

 

Hvert hovedområde belyses ud fra 3 kriterier: 

- Succeskriterier 

- Proces 
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- Resultater og læring, hvor resultater er det konkrete og kvantificerbare, mens 

læringen omhandler ny viden og indsigter, der kan blive værdifuld for 

organisationen fremadrettet. 

 

Hvert af hovedområderne belyses på baggrund af udsagn fra de relevante interessenter: 

Projektleder(PL) 

Medarbejdere - Bibliotek(MB) 

Medarbejdere - Skole(MS) 

Projektgruppe(PG) 

Målgruppe(MG) 

Konsulent(K)  
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2.1 Metode & projektgruppe(PL, MB, MS, PG, K)  

2.1.1 Succeskriterier ift. metode og projektgruppe 

Projektets formål var to-delt: 

- at eksperimentere metodisk med at tiltrække unge ikke-brugere ved at give dem en 

ny forståelse af bibliotekets tilbud og funktion.  

- At forsøge at øge projektdeltagernes trivsel ved ad give dem redskaberne til - og 

muligheden for - at skabe sig et kreativt, kulturelt frirum, hvor de kan vokse 

 

Metodisk bestod ambitionen i at lægge grundstenene til en metode, som kan bruges til at 

involvere og engagere unge ikke-brugere(og potentielt andre borgergrupper på sigt) i 

samskabelse med biblioteker. Målet er på denne måde at skabe en ramme, hvor man i 

fællesskab kan udvikle ideer og projekter, som dels er meningsfyldte for borgergruppen og 

dels lever op til bibliotekets vision, mission og kvalitetskriterier. 

På denne måde håber vi at kunne øge bruger-frekvensen blandt unge ved at gøre flere 

unge ikke-brugere til brugere af bibliotekets funktioner. 
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Det primære succeskriterium for metoden var derfor, at projektgruppen efter at have 

gennemgået forløbet rent faktisk leverede et produkt i form af drejebøger til kulturevents, 

som både var realiserbare i den biblioteksmæssige virkelighed og meningsfyldte ift. 

målgruppen. 

Det sekundære metodiske succeskriterium var igennem forløbet at afprøve forskellige 

samskabelsesmetoder for at få en større viden om hvilke metoder, der virkede bedst i 

forhold til målgruppen, så denne viden efterfølgende kan deles med andre biblioteker.  

Ift. projektgruppen var succeskriteriet at hjælpe projektdeltagerne til at udvikle sig 

personligt ved at give dem redskaber og en ramme til at udvikle meningsfyldte 

kulturarrangementer. På denne måde øges deres trivsel, og da nyere forskning indikerer, 

at trivsel er et vigtigt succes-parameter for mange aspekter af livet - heriblandt faglighed -, 

vil dette også betyde, at deres faglighed styrkes.    

  

2.1.2 Proces ift. metode og projektgruppe 

Metodens grundprincip bestod i at skabe engagement og medejerskab for projektet hos 

alle deltagere: Dette blev gjort ved at skabe et fladt hierarki, hvor projektgruppen blev 

delagtiggjort i projektets formål og rammer. Herefter blev der gjort en dyd ud af at give 

projektgruppens medlemmer indflydelse på alle aspekter af projektindholdet indenfor disse 

rammer samt i så høj grad som muligt at lade dem træffe de vigtige afgørelser    

 

Eksplicitering af, at de var indkaldt som eksperter i at være unge med en specialistviden 

om, hvorfor nogle unge fravælger biblioteket, fik deltagerne til at tage opgaven alvorligt og 

engagere sig i processen. 

Et andet princip var ærlighed: Projektets rammer og begrænsninger i form af tid, rum og 

ressourcer blev malet op for projektgruppen fra starten, og alle ændringer og 

tilbagemeldinger blev delt løbende. De strategiske beslutninger blev herefter taget i 

fælleskab af arbejdsgruppen(projektgruppe samt medarbejdere). 

     

Den metodiske proces var tilrettelagt med en bevidst mangel på hierarkisk struktur: Både 

biblioteks- og skolepersonalet havde naturligvis en veto-ret ift. udviklingsprocessen bundet 

i projektets rammer, men som udgangspunkt deltog personalet i arbejdet med udviklingen 
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af arrangementerne som procesdeltagere på linje med de unge. Et eksempel er, at 

projektdeltagerne var med til møderne med eksterne leverandører af ydelser, hvor de 

stillede spørgsmål og efterfølgende stemte om, hvorvidt man skulle købe den 

præsenterede ydelse eller ej. 

På denne måde blev de udviklede arrangementer til som et kombineret produkt af 

biblioteksfaglighed, lærerfaglighed og ungefaglighed.   

 

Workshopformatet var designet på baggrund af, at projektdeltagerne går i en specialklasse 

og derfor har forskellige udfordringer af indlæringsmæssig og/eller social karakter. Derfor 

var det metodiske fokus på dialogiske og visuelle virkemidler. På denne måde blev også 

de projektdeltagere, der var ordblinde, og ikke havde det godt med at læse og skrive, 

inkluderet i udviklingsprocessen. 

 

På trods af, at projektgruppens medlemmer går i klasse sammen, kendte mange af dem 

ikke hinanden så godt, og derfor var det nødvendigt at skabe et fælles udgangspunkt for 

gruppen: Hver workshop startede derfor med en energizer, der fik deltagerne til at grine 

sammen, fulgt af en lille leg, der handlede om at samarbejde og at lytte til hinanden. På 

denne måde blev gruppedynamikken etableret, hvorefter der blev skabt et fælles fokus 

som grundlag for workshoppen. 

 

Procesdesignet blev løbende justeret ift. de faktiske forhold og uforudsete udfordringer: 

F.eks. skulle hver udviklingsworkshop som udgangspunkt vare 3 timer ad gangen, men vi 

var nødt til at skære dette ned til 2 timer, da projektdeltagerne blev mentalt trætte og 

urolige, efter 2 timer.   

 

2.1.3 Resultater og læring ift. metode og projektgruppe  

Ift. metode har projektet affødt en række erfaringer omkring involvering af målgruppen i 

samskabelsesprocesser, som har bidraget til at strømline den designede samskabelses-

metode, som kan bruges fremadrettet til at skabe nye arrangementer og projekter med 

unge. 
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Et læringspunkt, der er værd at fremhæve, er, at princippet om at skabe medejerskab 

gennem medbestemmelse har givet positive resultater: Projektdeltagerne indikerer 

enstemmigt, at de udviklede kulturarrangementers succes betyder meget for dem og løfter 

de praktiske opgaver med meget energi og entusiasme. 

 

Et læringspunkt omkring metode er, at jo mere man ved om den gruppe, man skal arbejde 

med i procesdesignet, jo bedre: Som udgangspunkt havde projektet i sit procesdesign 

undervurderet, at arbejdet med unge fra en specialklasse er mere ressourcekrævende i 

form af tid og mental energi end med typiske unge. Når man arbejder med en gruppe, der 

er så forskellig ift. udfordringer og fagligt niveau, hvoraf mange allerede har lidt faglige 

nederlag, kræver det en del tid at skabe den relation, der muliggør samskabelsen. 

Samtidigt kræver den effektive samskabelse, at man lærer deres grænser ift. 

koncentration og abstraktion at kende og forholder sig realistisk til deres formåen frem for 

at søge at presse dem ind i en ramme baseret på vores forventninger om, hvad de bør 

kunne. 

 

Ift. projektgruppen er projektdeltagerne igennem processen blevet mere og mere 

engagerede og selvsikre, og er begyndt at komme med flere og skarpere indspark i 

udviklingsprocesserne. Samtidigt kan det ses, hvordan de fra arrangement til arrangement 

tager mere og mere ansvar for arrangementets gennemførelse og påtager sig mere 

komplekse opgaver(f.eks. indhentning af sponsorgaver), som de ville have undgået i 

begyndelsen af forløbet. 

Dette reflekteres af, at deres lærere oplever, at projektdeltagerne igennem projektperioden 

er blevet mere aktive i skolen, mere ansvarsbevidste og virker gladere. Denne udvikling 

bekræftes af projektets andre interessenter og også af flere af de unge selv  

 

Adskillige af projektdeltagerne begyndt at komme jævnligt på biblioteket, da både deres 

tilhørsforhold til biblioteket og deres forståelse af dets funktioner og muligheder er øget. 

Dette indikerer, at projektet i hvert fald er lykkedes med at forvandle dem fra ikke-brugere 

til brugere. 
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2.2 Målgruppe(PL,MB,MS, PG, K, MG): 

2.2.1 Succeskriterier ift. målgruppe 

Projektets succeskriterier ift. målgruppen var to-delt: 

- At udvikle nye måder til at gøre unge ikke-brugere opmærksomme på bibliotekets 

tilbud og funktioner 

- At udvikle en metode til at inddrage målgruppen i udviklingen af nye bibliotekstilbud, 

som kan genbruges 

 

2.2.2 Proces ift. målgruppe 

Målgruppen har igennem projektet primært været repræsenteret ved projektdeltagerne, 

som har udviklet arrangementerne, hvorefter målgruppen først er blevet involverede igen, 

når arrangementerne blev afholdt. ”Mål”-delen af ordet målgruppe indikerer også, at de er 

modtagere af indsatsen frem for medskabere af den. 

Derfor har processen med målgruppen primært omhandlet praktiske overvejelser om, 

hvordan man tilrettelægger og styrer arrangementer med mange brugere, så alle får en 

god oplevelse, samt hvordan man effektivt får indsamlet data under og efter 

arrangementerne til brug ift. evaluering og eventuelle fremtidige arrangementer. 
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Efter hvert arrangement har der været en evaluering, hvor erfaringer og oplevelser er 

blevet delt og vendt med henblik på at italesætte erfaringerne, destillere dem og herved 

strømline processen ift. en eventuel gentagelse af et lignende arrangement. 

 

2.2.3 Resultater og læring ift. målgruppe  

Ved projektets afslutning vil omkring 200 unge fra Frederiksberg i alderen 13-17 have 

deltaget i de arrangementer, som projektgruppen har udviklet og afholdt. Af deltagerne på 

de forskellige arrangementer er der observeret flere gengangere. 

Flere af gengangerne og de unikke deltagere er i korte, uformelle exit-interviews blevet 

adspurgt om, hvorvidt arrangementerne har ændret deres oplevelse af biblioteket og dets 

tilbud. De adspurgte svarede ja, samt at ændringen er positiv, hvilket indikerer, at projektet 

har haft en vis succes ift. at komme i dialog med målgruppen.  

 

En central læring om målgruppen er, at den er heterogen og divers: Kategorien ”unge” 

dækker over en lang række forskellige undergrupper/subkulturer på tværs af alder, køn, 

interesser og kulturforbrug. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om 

hvilken/hvilke specifikke undergrupper, et arrangement skal henvende sig til; både i 

design- og i kommunikationsprocessen. 

 

En anden vigtig læring er om effektiv kommunikation: Det kan være svært at få tilbuddet 

om et arrangement frem til de unge; dels kan der opstå flaskehalse, hvis man 

kommunikerer indirekte igennem andre(f.eks. skoler), og dels kan selv et godt tilbud let 

drukne i mængden på de sociale medier, hvis man ikke forstår at differentiere det, hvilket 

ofte kræver både ressourcer i form af tid og grafisk kunnen samt teknisk know-how om 

optimal brug af de sociale medier.  

For at nå målgruppen optimalt har projektet fået gode erfaringer med at bruge 

ungdomsklubberne som et netværk, hvorigennem deltagere kan tilmelde sig til 

arrangementerne: De er gode til at reagere hurtigt samt at melde tilbage planmæssigt, og 

de har en sammenfaldende interesse med vores i at give deres brugere gode tilbud. 

Desuden henvender de sig til målgruppen som et fritidstilbud, hvor man, hvis man 

kommunikerer igennem skolen, risikerer at blive associeret med skolen som en ”skal”-

opgave i de unges bevidsthed.  
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2.3 Aktiviteter(PL,MB,MS, PG, MG) 

2.3.1 Succeskriterier ift. arrangementer 

For ikke at hæmme innovationen i samskabelsesprocessen var der som udgangspunkt 

ikke opstillet nogen krav ift. deltagerantal, aktivitetsform og -indhold. Det blev betragtet 

som vigtigere at lave arrangementer af høj kvalitet, som evt. senere kunne opskaleres 

og/eller gentages, frem for at tænke stor skala ind fra begyndelsen. 

 

Succeskriterierne var derfor, at hvert arrangement skulle være noget nyt for Biblioteket 

Frederiksberg, af relevans for målgruppen(eller for bestemte undergrupper af den), at alle 

pladser til hvert arrangement skulle besættes, og at hvert arrangement skulle kunne 

gentages; på Biblioteket Frederiksberg og gerne på andre biblioteker. 
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Samtidigt skulle der ved hvert arrangement være mulighed for data-indsamling, så der kan 

følges op på succeskriteriet om at ændre arrangementsdeltagernes oplevelse af 

biblioteket. 

 

2.3.2 Proces ift. arrangementer 

Hvert arrangement var produktet af en udviklingsproces, hvor projektgruppen først 

brainstormede og ide-udviklede for derefter at fastslå, hvorvidt ideerne var praktisk 

gennemførlige ift. ramme og ressourcer. Til sidst blev de resterende ideer prioriteret ud fra, 

hvad der gav mest mening for projektgruppens medlemmer, og de bedst prioriterede blev 

dem, som arbejdsgruppen arbejdede videre med. 

 

Når et arrangement var blevet udvalgt, gik den praktiske planlægning i gang: 

- Dato og tid 

- Sted på biblioteket 

- Antal deltagere 

- Indhold 

- Eventuelle leverandører 

- Eventuel forplejning 

- Udarbejdelse af liste over opgaver 

- Fordeling af opgaver  

 

Ovenstående beslutninger blev taget i plenum i arbejdsgruppen, og projektgruppens 

deltagere kunne selv vælge hvilke opgaver, de havde mest lyst til at varetage; både i 

planlægningen og på selve dagen. Igennem projektet har man kunnet se, hvordan 

projektgruppens medlemmer er blevet mere trygge i at varetage mere komplekse opgaver 

og har fået lyst til at tage mere ansvar fra arrangement til arrangement. 

Projektgruppens medlemmer fremhæver f.eks., at noget af det bedste for dem under hele 

forløbet har været at deltage i forhandlingerne med leverandører af forskellige ydelser til 

arrangementerne. 
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Processen for hvert arrangement blev dokumenteret og nedskrevet, så at der efter hvert 

arrangement blev udviklet en skabelon med opgaver, kontakter og erfaringer, så hvert 

arrangement kan gentages på enkleste og billigst mulige måde.    

 

 

2.3.3 Resultater og læring ift. arrangementer  

Projektet mundede ud i 3 arrangementer: 

- En sommerbio-aften 19/06-2015 med ca. 40 deltagere 

- En Lasergame-aften 28/11-2015 med ca. 80 deltagere 

- En Fifa-turnering 30/01 2016 med ca. 90 deltagere 

 

Herudover kom projektet langt med at udvikle konceptet for en midlertidig ungezone på 

biblioteket: Et afsnit af biblioteket tilegnet unge møbleret og indrettet efter unge med 

materialer og arrangementer, der retter sig mod unge. Det har dog ikke været muligt at 

etablere ungezonen i projektperioden, da etableringen vil være et større indgreb i 

Frederiksberg Hovedbiblioteks drift, som kræver mere planlægning og flere ressourcer at 

lande. Der vil blive arbejdet videre med konceptet fremadrettet.  

 

En væsentlig læring om arrangementerne er, at bibliotekets fysiske rum er et værdifuldt 

ressource: Når man f.eks. spiller Lasergame i bibliotekssalen efter lukketid, bruger man 

dets fysiske rum på nye måder. Dette kan være yderst attraktivt ift. arrangementer; både 

for unge og for eventuelle andre borgergrupper.  

 

I løbet af projektet kom vi i kontakt med flere grupper af borgere, der udtrykte interesse for 

at bruge bibliotekets rum til forskellige slags kulturarrangementer, så der er muligvis 

grundlag for forskellige typer in-reach-samarbejder, hvis man har interesse i at benytte 

biblioteksrummet på nye måder.  
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2.4 Samarbejde 

2.4.1 Succeskriterier ift. samarbejde 

Det primære succeskriterium ift. samarbejde bestod i at bygge en bro til Tre Falke Skolen 

med henblik på fremtidige samarbejder under Den Åbne Skole: Tre Falke Skolen er 

Frederiksberg Kommunes eneste 10. klasses center, og da der ofte er en korellans 

mellem at gå i 10. klasse og at være biblioteksmæssig ikke-bruger, er Tre Falke Skolen en 

naturlig samarbejdspartner ift. arbejdet med at komme i dialog med unge ikke-brugere. 

Da projektets grundlag er konceptet om effektiv og meningsfyldt samskabelse på tværs af 

aldersgrupper og faggrænser, var det i denne sammenhæng vigtigt, at Tre Falke Skolen 

indgik som ligeværdig partner i projektet og var med til at kvalificere projektets form og 

indhold pædagogisk samt didaktisk ift. projektdeltagernes faglige udfordringer.   

 



Frederiksberg Bibliotek - Afsluttende evalueringsrapport ”Unge ikke-brugere” – Januar 2016 
 

15 
 

Herudover var et af projektets succeskriterier også at få et øget indblik i, hvordan 

dagligdagen på skolerne former sig praktisk efter Skolereformen, og hvordan man 

etablerer et samarbejde, der både er effektivt og mindst muligt forstyrrende ift. elevernes 

mange andre faglige spor og aktiviteter. 

 

Et tredje succeskriterium var at bruge projektet som en platform til at etablere et netværk 

blandt aktører, der arbejder med unge på Frederiksberg med henblik på at kunne 

kommunikere fremtidige arrangementer og projekter mere effektivt ud til målgruppen og 

herved øge tilslutningen.    

 

2.4.2 Proces ift. samarbejde 

Projektet har været et samarbejde mellem Biblioteket Frederiksberg og Tre Falke Skolen  

fra start til slut: Samarbejdet blev etableret allerede i projektets udviklingsfase i 2014, hvor 

Tre Falkes ledelse var involveret i projektets udformning, og efterfølgende har Tre Falkes 

personale været involveret i alle faser og aspekter af udviklingsforløbet.  

 

Fra skolens side har forløbet været struktureret som et valgfag, der lå hver onsdag 

eftermiddag fra 14 og frem. Her mødtes arbejdsgruppen på biblioteket til 

udviklingsworkshops og efterfølgende planlægningsmøder for de forskellige aktiviteter. 

  

Der har været faste fællesmøder indlagt i projektperioden mellem bibliotekets og skolens 

personale, som er suppleret af ad hoc-møder efter behov. Disse blev ofte afholdt efter det 

ugentlige møde i arbejdsgruppen, hvilket muliggjorde løbende koordinering og evaluering. 

 

En af de største udfordringer har bestået i de øvrige obligatoriske skole-aktiviteter, som 

projektgruppens medlemmer også har skullet deltage i: Da der er tale om elever fra de 

ældre klasser, har der både været praktikforløb, klassseture og brobygningsforløb med 

ungdomsuddannelser indover, som har forstyrret mødekadencen og flow’et på processen.      

De ugentlige møder er forsøgt planlagt uden om disse andre aktiviteter, og man har 

desuden afholdt møderne, selvom der har været et fåtal, der ikke kunne deltage. 
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2.4.3 Resultater og læring ift. samarbejde 

Omkring samarbejdet giver det mest mening at tale om læringen, da det ikke er et resultat 

i sig selv, at projektet er blevet gennemført. 

 

Læringen handler om, at Biblioteket Frederiksberg har fået en større indsigt i folkeskolens 

proces, muligheder og udfordringer, ligesom Tre Falke Skolen har fået det i bibliotekets. 

Denne gensidige læring vil ikke bare gøre det lettere og mere strømlinet at samarbejde 

fremover, men det giver samtidigt begge parter et bedre overblik ift. at kunne spotte 

forskellige overlappende områder, hvor samarbejder mellem biblioteket og skolen giver 

mening.  

 

På det mere praktiske plan har medarbejderne fra de to organisationer  udviklet en fælles 

forståelse af hinandens måder at arbejde på samt et fælles sprog, som vil facilitere 

fremtidigt samarbejde.  

 

 

3) Opsamling: 

Samlet set kan projekt ”Unge ikke-brugere i Den Åbne Skole” siges at have produceret de  

følgende resultater og læringspunkter til fremtidig brug: 

  

Resultater: 

- 3 arrangementer med tilhørende step-by-step Blueprints til fremtidige 

gentagelser(bioaften, lazergame, Fifa-turnering) 

- 200 unge, der har set nye sider af biblioteket, hvoraf alle adspurgte har udtrykt 

sig positivt om arrangementet, samt at arrangementet har ændret deres syn på 

biblioteket i positiv retning. 

- En ny metode til samskabelse med unge(og potentielt andre borgergrupper) 

- Projektdeltagere med øget trivsel og faglig fokus  

- Koncept til en fremtidig Ungezone på biblioteket 

- Netværk med ungdomsklubber ift. fremtidige arrangementer og projekter 
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   Læring: 

- Læring om målgruppen(ikke homogen men forskelligartet)  

- Læring om procesdesign til og med målgruppen 

- Læring om effektiv kommunikation med målgruppen 

- Demokrati og medbestemmelse som grundsten i samskabelsesprocesser( giver 

medejerskab samt åbner døren for de ”skjulte skatte”: uventede produkter og 

resultater) 

- Bibliotekets fysiske rum som attraktivt ressource i egen ret 

- Inreach som metode til at etablere samarbejde med forskellige ungegrupper 

- Stor interesse for at bruge bibliotekets fysiske rum udenfor åbningstid af 

forskellige grupper af borgere 

 

Forankring 

 Både resultaterne og læringen peger fremad mod potentielle nye arrangementer og nye 

projekter, der kan bygge videre på erfaringerne fra ”Unge Ikke-brugere i den Åbne Skole”: 

 

Den udviklede samskabelsesmetode kan bruges igen til at udvikle andre arrangementer 

rettet mod målgruppen. Den vil også kunne bruges ift. andre målgrupper, som kan 

inviteres til borgerinddragende samskabelsesprocesser for at designe spændende, nye 

tilbud. 

 

Projektgruppen har udviklet sig meget igennem forløbet og har udtrykt interesse for at 

fortsætte samarbejdet med biblioteket; evt. i forhold til udviklingen af nye arrangementer i 

fremtiden eller i realiseringen af ”Ungezonen” 

 

Arrangementerne kan gentages langt billigere og enklere end første gang, da der nu 

foreligger detaljerede blueprints til, hvordan hvert arrangement kræver, og hvordan det 

tilrettelægges optimalt. Dette gør det også lettere at videreudvikle på dem, hvis deres form 

eller indhold skal tones i andre retninger. Herved kan de også lettere tænkes ind som en 

mulig del af driften, hvor de kan gentages med jævne mellemrum.  

 



Frederiksberg Bibliotek - Afsluttende evalueringsrapport ”Unge ikke-brugere” – Januar 2016 
 

18 
 

Der arbejdes videre med konceptet ”Ungezonen” som potentiel ramme - organisatorisk 

og/eller fysisk - om ovennævnte arrangementer og om udviklingen af nye, meningsfulde 

arrangementer og tilbud for målgruppen. 

 

Formidling 

Udover denne projektrapport i Fonden for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentres 

projektbank vil projektets resultater og læring vil blive søgt delt på følgende måder:   

- Oplæg eksternt til andre biblioteker på faglige konferencer mm. 

- Artikler i biblioteksfaglige og skolefaglige tidsskrifter  

- Oplæg internt i Frederiksberg Kommune 

-for andre kulturaktører 

-for skoler 

- Evt. oplæg af projektgruppe for andre unge(afhængigt af interesse fra andre 

unge samt af projektgruppens lyst til at formidle) 

 

 


