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Resumé 

Hack dit bibliotek er et projekt, 

der vil nyindrette et mindre 

bibliotek med inspiration fra 

Modelprogrammets idéer om nyt 

bibliotekskoncept. Udfordringen 

er at gøre det på lavbudget, i 

udgangspunktet 170.000 kr. 

Hovedidéen er at skabe et 

samarbejde med den lokale 

produktionsskole og Center for 

Kompetence og Afklaring.  

Processen finder sted, mens 

biblioteket har åbent, så der kan 

føres en løbende dialog med 

brugerne om løsningerne. 

Projektgruppen vil også være 

praktisk medhjælpende, og 

arbejde sammen med en 

professionel designer. 

 

Projektet: Baggrunden og idéen 

Hack dit bibliotek søgte støtte fra 

Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og 

Pædagogiske Centre til at afprøve 

Modelprogrammet på lavbudget og fik en 

bevilling på 323.000 kr. Med et 

materialebudget på 170.000 kr. inklusiv 

værdien af eget arbejde er projektets 

samlede budget på 690.000. Projektet er 

gennemført i 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af projektet 

Ved projektets start blev det aftalt, at der 

foretages en procesevaluering og en 

effektevaluering. 

Evalueringen er udført af Thorhauge 

Consulting. 

Procesevalueringen  

vil have den pragmatiske præmis, at 

projektets mål er at gennemføre den 

transformation af biblioteksrummet, som 

er idéen. Procesevalueringen har som 

mål at vurdere og formidle erfaringer og 

resultater af indsatser og relationer.  

Evalueringen bygger på en kritisk 

iagttagelse af processen, løbende dialog 

og afsluttende dialog med de relevante 

aktører.  

Projektet har som principielt mål at give mindre biblioteker idéer til at skabe 

tidssvarende tilbud, og det skal give dem mod og midler til at transformere fra 

det traditionelle biblioteksrum til Modelprogrammets bud.  

I Aars Bibliotek afprøver og udvikler projektet forskellige elementer i en redesign 

proces, som kan anvendes af andre.  Der lægges vægt på lav-budget løsninger i 

Modelprogrammets ånd og på ’kvalitet på budget’. Desuden står 

brugerinddragelse centralt, hvilket kommer til udtryk i forskellige metoder, der 

eksperimenterer med, hvordan borgerne og Modelprogrammet bringes i samspil. 
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Ved projektets afslutning kan det 

konkluderes, at processen er gennemført 

med et meget tilfredsstillende resultat: 

 Det er i høj grad lykkedes at skabe 

en nyindretning af biblioteket, der 

realiserer visionen om plads til nye 

aktiviteter og målgrupper i 

Modelprogrammets ånd. 

 

 Det er trods budgetoverskridelse 

lykkedes at realisere visionen om 

budgetkvalitet. 

 

 Det er umiddelbart lykkedes at 

etablere partnerskaber med 

produktionsskolen og skabe 

løsninger og møbler, som har en 

kvalitet, der er tilfredsstillende. Der 

er naturligvis et åbent spørgsmål om 

møblernes holdbarhed og kvalitet på 

sigt.  

 

 Den største vanskelighed har været 

at skabe processer, der har forløbet 

gnidningsløst til alles tilfredshed. 

Men projektet kom i mål til tiden. I 

procesbeskrivelsen nedenfor er der 

peget på nogle af de punkter, der 

kan tages ved lære af i 

procesplanlægningen, men der må 

påregnes knaster og uforudsete 

situationer i et projekt som dette. 

 

 Brugerne er inddraget og hørt, der 

er om muligt taget højde for deres 

ønsker, bl.a. som de er udtrykt på de 

grønne, røde og gule sedler.   

Det skal også fremhæves, at projektet er 

udsprunget af Vesthimmerland 

Bibliotekers arbejde med visionsbygning. 

Forud for projektet er der arbejdet med 

segmenter, personas og deres behov som 

udgangspunkt for dialogen med 

brugerne. Resultaterne af dette arbejde 

afspejler sig primært i rum- og 

zoneinddeling i biblioteket og i de 

efterfølgende aktiviteter på biblioteket. 

Effektevaluering  

kan afhængig af publikums spontane 

reaktion udføres efter kortere eller 

længere tids afprøvning af nyt koncept.  

Effekten er i dette tilfælde primært 

vurderet på basis af besøgstal, 

aktiviteter, observationer samt  

brugerinterviews gennemført  kort efter 

projektets afslutning. 

Evaluator vurderer 

 At der er opnået betydelig øget 

fleksibilitet i rummet. Det ses bl.a. 

på en bedre udnyttelse af 

mulighederne for børns leg; i 

brugere der arbejder i biblioteket 

samt unges øgede udnyttelse af 

biblioteket til spil og som mødested. 

  

 Den nye indretning har i væsentlig 

grad åbnet rummet for nye 

aktiviteter. Først og fremmest ses 

dette i den fleksible udnyttelse af 

torvet som scene og foredragssted, 

men også i børnebiblioteket, 

værkstedet og i gamerrummet.  

 

 Der kommer flere besøgende. I de 

første to måneder efter 

ibrugtagningen er der tale om en 

benyttelsesstigning på 5 %. 

 

 Der kommer ligeledes nye brugere, 

især børn og unge. De traditionelle 

brugere kommer stadigvæk, de 

fleste med en positiv holdning til ny-

indretningen. 

 

 Biblioteksrummet udnyttes stort set 

som tænkt. Der er ikke udført 

mapping af brugeradfærd efter 

afslutningen af projektet, men 

personalets observationer peger på 

en bedre udnyttelse og brug af 
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arealet. 

 

 Der er tendens til, at flere 

brugergrupper bliver længere på 

biblioteket, og flere begynder at 

bruge det som lege-, arbejds- og 

mødested. 

 

Evaluators anbefalinger 

1. Overvej nøje projektgruppens 

sammensætning for at sikre de 

nødvendige kompetencer. 

2. Kommunikér tydeligt med kolleger og 

brugere om, hvad der sker i projektet. 

Tegn evt. en tidslinje. Facebook er også 

velegnet som et informationsmedie.  

3. Aftaler med produktionsskole: vær så 

præcis som muligt med forventninger og 

vilkår. Respekter skolernes betingelser og 

behov for tid. 

4. Vær præcis i aftaler med designer og 

andre rådgivere, hvor er det de skal 

bruges, hvor kører I selv. 

5. Vær særligt opmærksom på 

rettigheder i forhold til brug af designers 

tegninger og idéer. Rettighederne bør 

ikke hindre biblioteket i fuld udnyttelse af 

idéerne. 

 

6. Vær opmærksom på inddragelse af 

centrale personer i hele processen. 

7. Acceptér at det er en proces med 

ukendte faktorer, men forsøg alligevel at 

lave en tidsplan, der undgår at løbe over 

sommerferieperioden. 

8. Hvis der indgår nydesignede møbler og 

installationer i projektet, så afprøv 

prototyper før produktion. 

 

 

Fakta om Aars Bibliotek 

Biblioteket er Aars Bibliotek i 

Vesthimmerland Kommune. Aars er 

kommunens største by med godt 8.000 

indbyggere. Det er en oplandsby med 

bl.a. gymnasium og museumscenter.  

 

 

Vesthimmerlands Biblioteker har siden 

2013 arbejdet intensivt med 

Modelprogram for folkebiblioteker. Det 

har ført til en ny projektorganisation, en 

lang række projekter og nye tilbud. 

Bibliotekernes fysiske rammer og 

indretning er imidlertid stadig ret præget 

af det traditionelle bibliotekskoncept.  

Med projektet i Aars sættes en proces i 

gang, som er første led i en 

grundlæggende transformering af 

biblioteksrummene i alle kommunens fire 

biblioteker (Løgstør, Aalestrup, Farsø, 

Aars).  

 

Vesthimmerlands fire biblioteker 

betjener en kommune med 37.417 

indbyggere. Biblioteksbudgettet er på 

12,4 mio. kr. Der er ansat 15,4 årsværk. 

Biblioteket har status som åbent bibliotek 

7-22 alle ugens dage. 

I Aars Bibliotek har antallet af besøg 

været faldende i 2015 indtil november 

2015, hvor nyindretningen var 

gennemført. Herfra begyndte 

besøgstallet at stige med ca. 5 %. I 

absolutte tal er der i 2014 tale om et 

besøgstal på 93.323. I 2015 falder det til 
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91.699, men det stiger altså i de seneste 

to måneder, hvor der er foretaget 

optælling, november og december 2015, 

med 5 % i forhold til besøgstallene i de 

samme måneder året før.  

Biblioteket er et etrumsbibliotek på 

644m2 med et enkelt lukket rum.  

Der er desuden en kælder, der bliver 

brugt til arrangementer af foreninger mv 

og til lektiecafeer. Der er personalerum 

på førstesalen.  

 

 

Det gamle bibliotek var mørkt, præget af 

røde murstensvægge, tæt reolopstilling 

og ringe fleksibilitet. I forhold til de 

projektidéer, som biblioteket i øvrigt 

arbejder med under inspiration fra 

Modelprogrammet og firerumsmodellen, 

ville det være ønskeligt med større 

fleksibilitet.  

 

Forarbejde 

Vesthimmerlands Biblioteker afholdt i 

2014 workshop med 80 deltagere. Forud 

herfor var der foretaget fokusgruppe-

interviews med såvel brugere som ikke 

brugere, ligesom biblioteket havde været 

med i Benchmark- undersøgelsen 2013. 

Workshoppen blev kombineret med en 

opfordring til gennem tre uger at komme 

med idéer til indretning og aktiviteter i 

bibliotekerne. Gennemgående 

dokumenterede dette arbejde ønsker om 

flere social-kulturelle aktiviteter, 

brugerinddragelse og mere rum til 

udfoldelse. 

På grundlag af dette undersøgelses-

arbejde udarbejdede Hack dit bibliotek-

projektgruppen i Aars som et første 

skridt i projektet i begyndelsen af 2015 

en række personas. Tilsammen havde 

disse personas et bredt spektrum af 

interesser, der så vidt muligt skulle 

tages højde for i designprocessen. Det 

ledte til krav om plads til workshops, til 

arrangementer samt til bedre 

spilfaciliteter.  

I forhold til børn var tilbuddet klemt i den 

eksisterende indretning. Børnebiblioteket 

var materialefokuseret med ringe 

legemuligheder for børnene.   

Biblioteket skulle også gerne virke 

attraktivt som et sted at ”hænge ud” for 

både ældre og unge, gerne med 

indbydende møbler og siddesteder.  

Endelig er Aars’ betydning som en by 

med ungdomsuddannelser vokset, så der 

var også et behov for studiepladser. 

Processen og dens elementer 

Det konkrete indretningsprojekt blev 

formelt startet i marts 2015 og løb til 

indvielsen af det ny bibliotek i december. 

Koncepter og modeller udvikledes 

undervejs i en kompleks dialog mellem 

projektgruppen (3 personer), designeren, 

brugerne, produktionsskolen og de 

kolleger, der arbejder på biblioteket, som 

ikke indgik aktivt i projektet. Det 

overordnede mål var givet med 

projektbeskrivelsen: Projektet skal give 

større fleksibilitet i udnyttelsen af 

biblioteket. Der ønskes rammer for 

aktiviteter, der matcher tænkningen i 

firerumsmodellen:  

 

 Bedre plads til arrangementer  

 Bedre plads til børns leg 

Biblioteket før 

nyindretningen 

 redesign 
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 Bedre spilmuligheder  

 En mere overskuelig materiale-

præsentation, der er i tråd med det 

åbne bibliotekskoncept 

 Gode arbejdspladser, læsesteder og 

mødesteder. 

Men den konkrete udformning af den 

nye indretning skal fastlægges i dialog 

med brugerne og designeren Anne 

Halskov. 

De centrale relationer i processen  

 brugerundersøgelse 

 aftale med produktionsskolen og 

CKA 

 designersamarbejde 

 koncept 

 samarbejde med produktionsskolen 

 udførelse undervejs  

Produktionsskolen og CKA 

Det første skridt var at få en aftale i stand 

med den lokale produktionsskole, 

Kongshøjgård, og CKA. Det skete forud 

for projektansøgning ved en henvendelse 

fra projektlederen.  

Produktionsskolen Kongshøjgaard  ville 

gerne indgå som leverandør af møbler 

o.lign. på de sædvanlige vilkår for 

produktionsskoler: de ville ikke kunne 

binde sig til for stramme leveringsfrister, 

fordi de ikke ved hvilke elever, de har 

hvor længe.  

Produktionsskolerne hjælper elever med 

at komme tættere på jobmuligheder. 

Eleverne er unge, der ikke umiddelbart 

har mulighed for at starte på en 

uddannelse. Eleverne er der i gennemsnit 

7- 8 måneder og de kan højst være der i 

et år. Der er ikke noget fast 

optagelsestidspunkt, eleverne kommer 

ind efter henvisning fra diverse 

myndigheder. Nogle elever mangler bare 

en praktikplads, nogle kan ikke komme i 

gang. Andre (ca. 15 %) har en eller anden 

diagnose, misbrug m.v. Målet er at 

udsluse de unge til ordinære 

ungdomsuddannelser. 

Produktionsskolerne har som regel både 

tekstil-, træ- og metallinjer. Idéen her er, 

at skolerne gerne vil løse opgaver, der 

ligner dem, eleverne kan møde i 

virksomhederne. Men de arbejder på lidt 

andre vilkår end det øvrige marked. Der 

betales for deres ydelser, de er underlagt 

den almindelige konkurrence, men fordi 

produktionen er et middel mere end et 

mål, bliver prisen lavere end den 

dominerende markedspris.  

Center for Kompetence og Afklaring 

(CKA) er en social-pædagogisk 

serviceinstitution, der giver et 

beskæftigelsestilbud til unge ledige. Uden 

betaling hjælper de offentlige 

institutioner med alt, hvad de har  

kompetencer til. Som i tilfældet med 

produktionsskolen ved de ikke helt, 

hvilken arbejdskraft de råder over dagen 

efter en aftale. 

Biblioteket havde tidligere samarbejdet 

med CKA og havde gode erfaringer og 

relationer med dem. 

Brugerinddragelse 

Igangsætning af en målrettet dialog med 

brugerne var et af de første skridt, da 

indretningsprocessen gik i gang. I foråret 

2015 byggede biblioteket en infomur af 

flyttekasser vinkelret på indgangsdøren, 

så det var umuligt at undgå at se den, når 

man kommer ind. 
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Budskabet var, at biblioteket planlagde 

en proces over en længere periode, og at 

brugerne gerne måtte blande sig. Det 

kunne de ved at skrive, hvad de bedst 

kunne lide, og hvad de satte mindst pris 

på i det nuværende bibliotek på et grønt 

eller rødt kort og placere kortet på det 

sted i biblioteket, som deres melding 

henviste til. Et gult kort kunne udfyldes 

med ønsker og idéer og sættes op på en 

idévæg som del af en åben brainstorm. 

Denne proces varede en måned. 

Desuden foretog projektgruppen en 

mapping af brugernes faktiske 

bevægelser i biblioteket i to dage.  

Et tredje element i brugerinddragelsen 

var gennemførelse af 20 målrettede 

brugerinterviews, der fulgte op på de 

mange idéer, der forelå.  

Resultaterne af processen med 

brugerinddragelse  

Skriftlige kommentarer 

Der blev udfyldt 41 kort, alle seriøse. 

Sedlerne blev i de fleste tilfælde brugt 

som ønskesedler: 

”bedre arbejdspladser til folk med egen 

pc (som i Aalborg!)” 

” bedre stole ved arbejdspladserne”  

”pc’ere placeret diskret, hvor man kan 

arbejde med fortroligt materiale” 

”kaffeautomat”; ”slik” 

”steder hvor man kan spise” 

” mere legetøj, flere blade, film, bøger, 

spil, mere af alt i realiteten” 

”bedre toiletter”  

”flere hyggehjørner, læsehjørner, 

meditationsrum i kælderen, særligt 

område til baby’er, stille rum” 

Interviews af borgere  

Projektgruppen udarbejdede som en 

øvelse før udarbejdelse af rumdesign 

en række personas: Familie (lærer, 

ingeniør, folkeskoleelev 6 år), dreng 10 

år, teenager dreng, midaldrende kvinde 

(akademiker), jobsøgende mand, 

håndværker/ikke bruger 37, senior 

mand.) Der blev foretaget ca. 20 

brugerinterviews, som tog højde for 

disse personas og i øvrigt fordelt på alle 

aldre. De fleste interviewpersoner var 

hyppige brugere, men der indgik også 

en håndfuld ikke-brugere. Interviewene 

går på, hvordan de bruger biblioteket, om 

de er tilfredse, om der er noget, de 

savner. Har de et bud på, hvad der skal 

til, for at de vil bruge biblioteket mere?   

Ikke-brugerne oplever generelt ikke 

behov for biblioteket, ved ikke hvorfor de 

ikke bruger det, og har ingen idé om, 

hvad der skulle til for at ændre det.  

Brugerne er grundlæggende meget 

tilfredse og ønsker ikke noget særligt 

ændret. Især de ældre brugere låner 

meget på biblioteket og finder 

overvejende deres materialer på nettet 

hjemmefra. En anden gruppe er faste 

avislæsere. De yngre bruger biblioteket 

mere varieret. De spiller, deltager i 

arrangementer, tager børnene med.  

Den mest gennemgående utilfredshed 

går på for meget støj, men de fleste 

interviewede udtrykker sig positivt 

overfor, at biblioteket bliver brugt på 

forskellige måder.  

Brugeradfærd 

Kortlægningen af brugernes færden i 

biblioteket via mapping har en helt klar 

hovedkonklusion: en overraskende stor 

del af brugerne kommer efter en bestemt 

ting; de bevæger sig kun i en lille del af 

biblioteket og bibliotekets gulvareal 

benyttes påfaldende skævt. Der er en 

tydelig ’trekantrute’, der lader mange 

hjørner og dele af biblioteket døde, som 

det tydeligt fremgår, når man ser den 

grafiske fremstilling af bevægelses- 
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mønstrene: 

 

Konceptet 

Baseret på det overordnede koncept og 

de input brugerne gav, udviklede 

biblioteket i tæt samarbejde med 

designeren Anne Halskov en 

indretningsmodel med følgende 

hovedelementer: 

 Et indgangsparti (lobby) med pc 

plads til ”kvik” funktioner, diverse 

informationer samt venteplads 

 Et skrankeområde med lille 

skranke lige indenfor 

hovedindgangen 

 et stort åbent, lyst torv midt i 

biblioteket, der er tænkt som det 

multifunktionelle hjerte i 

biblioteket.  

 ’Bibliotek klassik’ med tæt 

koncentration af materialer i 

parallelt opstillede reoler med fem 

hylder i den ene ende af 

biblioteksrummet 

 Et børne-legeområde til mindre 

børn, ’Legepladsen’ 

 Et pc- og gamerrum 

 Et værkstedsområde med 

makerspace-udstyr og IT-zoner 

Den designidé, der blev valgt som 

signatur af indretningen, var ’huse i 

byen’. Rundt omkring torvet og i de 

enkelte zoner markeres særlige rum og 

overgange med et stålstativ, der angiver 

konturerne af et hus. Husene er tænkt 

som rumopdelere og markører af særlige 

funktioner.  

Implementeringen af konceptet 

Konceptet blev fulgt i store træk.  

  

 

Langs torvets ene væg kom der faste 

bænke, der samtidig er depot for 

klapstole, som hurtigt kan ændre torvet 

til arrangementssted med plads til 100.  

Når der ikke foregår noget særligt på 

torvet, er det en lys siddeplads med fire 

gode lænestole i midten og langborde i 

periferien. 
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Voksenmaterialerne blev koncentreret 

ret tæt i den ene ende af biblioteket i den 

zone, der kaldes ’Bibliotek Klassik’. De 

gamle reoler fik nye gavle, og der blev 

indrettet roligt siddeområde fjernest fra 

børnezonen. 

 

 

I et lukket personalerum blev der 

indrettet pc- og gamerrum med pc’er, 

spilkonsoller, storskærm og pallesofa 

med flytbare hynder. 

Børnebiblioteket blev udvidet med plads 

til leg og ny materialepræsentation, faste 

bænke med flytbare hynder og skuffer 

med materialer 

 

Der blev indrettet en workshopzone 

udstyret med 3D printer, vinylskærer og 

 t-shirt printer samt langbord til alskens 

aktiviteter. 

 

I kælderen (som ikke er indgået i 

projektet) er der lektiecaféer mv, men en 

egentlig studiezone er savnet, og den er 

der ikke plads til. Det overvejes at 

inddrage et af personalerummene på 

førstesalen og indrette det som 

studierum. Men der er flere langborde i 

biblioteket, bl.a. i udkanten af torvet, der 

fungerer som arbejds- og studiepladser, 

lige som der er fritstående pc’er.  

Ved indgangspartiet i lobbyen er 

indrettet både sidde- og pc-

arbejdspladser, især tænkt som et sted 
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for korte ophold, i realiteten helt uden 

for biblioteksrummet. 

 

Derudover er indretningsgrebene enkle: 

 Hvidmaling af de røde 

murstensvægge giver rummet 

mere lys 

 Samlingen af størstedelen af 

materialerne i tæt reol opstilling 

giver mere plads og større 

overskuelighed i resten af 

biblioteket. Herunder også 

fleksibilitet i forhold til både 

arrangementer og udstillinger.  

 Borde, ’husinstallationer’ og de 

fleste reoler er på hjul og kan let 

flyttes.  

Møblerne er af to typer: dels nyindkøbte 

gedigne siddemøbler, et par sofaer og 

fire gode lænestole, der er 

hovedmøblering på torvet, og dels meget 

enkle møbler lavet af paller og hynder, og 

bænke lavet af plader. Alle de enkle 

møbler er designet af Anne Halskov. 

Bordpladerne er markante og har også 

”signatur”kvaliteter. De er lavet af 

metalplader beklædt med kvadratiske 

træstykker ca. 10X10 cm og lakeret. 

Møbler og installationer er fremstillet af 

Produktionsskolen. 

 

Tænkningen er, de traditionelle møbler 

appellerer til traditionelle 

biblioteksbrugere, mens de ’enkle’ 

hyndemøbler især appellerer til børn og 

unge, uden institutionspræg, som de er. 

Vægudsmykning 

Der er desuden arbejdet med en 

udsmykning af væggene, der både 

fungerer som dekoration og skiltning. 

Dekorationerne er udført af bibliotekets 

egen grafiske designer, Pernille, og de er 

sammen med specielt designede møbler i 

høj gad med til at give biblioteksrummet 

identitet, i lige så høj grad en signatur for 

biblioteket som husene. Bortset fra 

skylinen i gamerrummet er 

udsmykningerne flytbare, fordi de er 

lavet på Værkstedets vinylskærer.  
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Der er både humor og ironi i 

dekorationerne, fx i højhus skylinen, i 

Gamerrummet og markering af 

stikkontakter. 

 

 

Samarbejdet med designeren 

Samarbejdet mellem designeren og 

biblioteket har grundlæggende fungeret 

som en dialog om løsninger. For 

biblioteket har det været præget af, at 

designeren mest arbejdede på distance 

(hun bor i Kolding). Men de 

grundlæggende designidéer, husene, 

hvidmaling, de forskellige designede 

møbler er hendes idéer. Som hun så også 

fastholder, hun har rettighederne til, så 

de ikke uden videre kan kopieres. I den 

indledende fase var der en episode 

omkring fremstilling af møbler og 

installationer, hvor designeren opgav 

produktionsskolen og gav ordren til en 

håndværker på almindelige 

markedsvilkår. Men det rettede 

projektlederen, fordi produktionsskolens 

medvirken var helt essentiel for 

projektet.  

Produktionsskolens samarbejde med 

designeren har også haft udfordringer. 

Ifølge værkstedslederen var de tegninger, 

de fik, upræcise. På tegningerne af 

husene manglede hjul, og på andre 

tegninger var hjulene ikke regnet med i 

målene, så møblerne blev for høje. 

Identiske tegninger dækkede i et tilfælde 

over forskellige løsninger, så der var 

udfordringer.  

 

Bibliotekets overvejelse i dag er, at 

Modelprogrammet er så stærkt, at det 

måske ikke var nødvendigt at inddrage 

designeren i rumfordelingen. Og i den 

indholdsmæssige definition af rummene. 

Det der primært var og er behov for er 

hjælp til at udforme det visuelle udtryk. 

Biblioteket vurderer også, at 

designerdelen har været dyr i forhold til 

idéen om lavbudget. Biblioteket er ikke 

tilfreds med, at de ikke har haft adgang til 

at se designerens tegninger og ikke har 

rettighederne til koncept og design.  

Designerens vurdering 

Anne Halskov havde ikke tidligere 

arbejdet med hverken biblioteker eller 

produktionsskoler, men efter de 

indledende sonderinger fandt hun idéen 

med produktionsskolen helt rigtig. Hun 

mener, det er mere tidskrævende end 

traditionelle løsninger, men umagen 

værd. Efter at have fået opgaven besøgte 

hun en række biblioteker og satte sig ind i 

Modelprogrammet. Men 

Modelprogrammet vurderer hun som for 

voldsomt og kvadratmeterkrævende i 

forhold til et bibliotek af Aars’ størrelse, 

så der blev enighed om et tilpasset 

rumprogram. I forhold til processen 

vurderer Anne i dag, at hun skulle have 

været tættere involveret i processen fra 

starten, herunder dialogen med bl.a. det 

personale, der ikke deltog i 

projektgruppen. Hendes rolle var i 

udgangspunktet 

indretningskonsulentens, men hun 
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oplevede at rollen skiftede, og at hun 

blev den beroligende koordinator og var 

den faglige autoritet, der stod fast på 

idéerne, når der opstod tvivl. Hun 

vurderer, at den lange proces er 

nødvendig. Når der er tale om så 

grundlæggende en ændring af udtrykket, 

som det er tilfældet her, er det vigtigt, at 

medarbejdere og brugere forstår, hvad 

der foregår, og kan kommentere på det. 

På spørgsmålet, om biblioteket kunne 

have gennemført processen uden hende, 

er svaret nej. Det er nødvendigt med 

professionel bistand for at gennemføre, 

samt en faglig autoritet, der holder fast i 

hovedidéerne og koordinerer. Om det 

færdige resultat siger hun, at det er 

fleksible vidensrum, der er kommet ud af 

det.  At der er balance mellem det 

innovative og genkendelighed, at 

biblioteket har karakter og efterlader et 

indtryk, der huskes. Inspiration og 

jordnærhed er også i balance. 

Samarbejdet med produktionsskolen 

Produktionsskolen vil gerne have 

opgaver, der skal bruges af nogen, og 

som ikke blot er øvelser for eleverne. 

Værkstedslederne fortæller, at det er 

gode opgaver, de har. Men at de har 

nogle vilkår, man skal lære at kende for 

at samarbejdet bliver optimalt. For det 

første: at de aldrig ved, hvad de har af 

arbejdskraft. Derfor kan det være 

vanskeligt med stramme deadlines. Det 

var det faktisk i dette tilfælde, hvor flere 

af eleverne fik stress og lederen af 

metalværkstedet måtte lave mere selv 

end beregnet. For det andet skal opgaven 

gerne bestilles i så god tid, at de kan rulle 

hele processen ud  med beregninger, 

materialetyper m.v. Det er ikke bare et 

produkt, det er en undervisningscase. 

Produktionsskolen er parat til fortsat 

samarbejde. 

Tekstilafdelingens forløb var mere 

regelret. De leverede hynder og puder til 

brikse og er ligeledes parate til fortsat 

samarbejde. 

Implementeringsfasen 

Den valgte model for implementering 

havde den konsekvens, at forløbet 

tidsmæssigt blev meget langt. Der gik 

mere end et halvt år fra starten til 

indvielsen. Det var besluttet, at 

processen skulle finde sted uden at 

biblioteket lukkede, og det var ind i 

mellem stressende for personalet og 

irriterende for brugerne. Konklusionen 

er, at modellen med at gennemføre 

projektet med åbent bibliotek i den tid, 

det nu tager, er god, men at man skal 

undgå, at det sker henover en 

sommerferieperiode. 3-4 måneder havde 

været en mere passende periode. Man 

skal desuden være opmærksom på at 

kommunikere, hvad der sker både til 

kolleger og brugere. 

De største udfordringer i 

implementeringsfasen har været knyttet 

til, at første model af flere møbler ikke 

fungerede. Dels var husene for høje, dels 

var der en konstruktion i husene, hvor 

brugerne let slog hovedet og skinneben 

imod stativet. Men det blev rettet til. 

Hvilket var et ikke ubetydeligt arbejde. 

Resultatet. Virker det? 

Personaleevaluering 

Biblioteket skal kunne fungere som 

arbejdsplads for personalet og som godt 

bibliotek for brugerne. 

Personalets evaluering er grundlæggende 

positiv: biblioteket har fået et løft, der 

giver ny energi. Det, biblioteket ville med 

projektet, er helt sikkert nået. Personalet 

identificerede hurtigt en række 

småproblemer: skrankens ’indpakning’ i 

en husinstallation var uhensigtsmæssig. 
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Trods opdatering af el viste der sig hurtigt 

et endnu større behov for stik til 

brugernes egne bærbare pc’er. 

Børnebibliotekets succes afslører flere 

behov: flere udstillingsmuligheder til 

børnefagbøger, et stort multifunktionelt 

bord i børnebiblioteket. Idéen med hjul 

under møbler og reoler bør gennemføres 

helt. Personalet havde gerne set en 

endnu tydeligere information om 

aktiviteterne, mens processen stod på, fx 

en tidsplan.  

”Generelt oplever jeg, at hele 
biblioteksrummet tages i brug.  
Det er som om benyttelsen er 
blevet spændt ud i alle hjørner. 
Eksempelvis oplever jeg, at man 
kan se, at bibliotekets legeting 
har været godt brugt i løbet af 
weekenden…” (bibliotekar) 

Brugerinterviews 

Der er efter indvielsen foretaget 50 

brugerinterviews fordelt på alle 

aldersgrupper mellem 12 og 85. Brugerne 

blev spurgt om, hvor tit de kommer på 

biblioteket, hvad de synes om ny-

indretningen, hvad de især har 

bemærket, hvad de bruger biblioteket til. 

Om der er noget, de kunne tænke sig 

anderledes. Størstedelen af de 

interviewede er hyppige brugere, der 

kommer enten ugentlig eller 1-2 gang om 

måneden. Med to undtagelser er alle 

spontant rosende og mange virkeligt 

begejstrede for den nye indretning. 

Rosen går på det æstetiske udtryk. 

Biblioteket er blevet meget pænere, der 

er mere lyst, det virker større.  Der er 

også en oplevelse af bedre plads, stilen er 

hjemlig, biblioteket er blevet mere 

overskueligt. 

Der er tre indretningsforhold, som især 

fremhæves. Der er blevet bedre forhold 

for børnene, bl.a. med legemuligheder, 

for det andet gamerrummet, som især de 

unge roser, bl.a. fordi de kan være i fred 

og for det tredje opdelingen af 

biblioteket i zoner. På spørgsmålet om 

hvad brugerne laver på biblioteket, er 

’låner’ stadig det helt gennemgående 

svar, men mange sidder og læser, spiller, 

mødes, bruger pc’erne. 

Benyttelsessvarene er langt mere 

varierede end i den brugerundersøgelse, 

der blev gennemført før 

transformeringen af biblioteket.  

Brugernes kommentarer er næsten alle 

uforbeholdne: ’Det er det bedste der er 

sket for Aars Bibliotek, det er som at få et 

nyt hjem, helt ovenud tilfreds, fortæller 

vidt og bredt om det’; ’her kommer 

mange mennesker, så godt at biblioteket 

bliver delt op’, ’man kan finde rundt og 

finde det man leder efter’, ’jeg er begyndt 

at tage mine børn med herned, 

børnebiblioteket er blevet meget bedre’. 

Måden at præsentere medierne på roses 

også. 

”Hvor er det dejligt at komme 
her med børnebørn. Hver gang 
de er på besøg, plager de for at 
komme på biblioteket. Der er 
god plads til at lege (-og 
gemme), og vi slapper helt af – 
vi mærker ikke, at vi er til gene 
for andre. For resten har vi også 
altid bøger med hjem”  
(en bedsteforælder) 

Det eneste, der er lidt delte meninger 

om, er ’husene’. Nogen synes, de er i 

vejen, andre at de er flotte. Meldingen 

fra personalet er derudover, at selv om 

der i de 50 interviews udtrykkes næsten 

entydig ros til nyindretningen, så har der i 

den daglige samtale med især ældre 

kernebrugere også været knubbede ord 

om, at det gamle var bedre, deres 

yndlingsstol er væk, de støder ind i 

husene. Nogle brugere havde hellere 

beholdt det gamle bibliotek. 
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Bibliotekets samlede vurdering 

En række nye aktiviteter er realiseret i 

kraft af den ny indretning: 

 Først og fremmest flere møder og 

arrangementer på torvet, som også i 

praksis er let at forvandle til scene. 

 Flere kurser, bl.a. er  ’pop-up 

biblioteket’, der er designet som et 

it-tilbud til og i folkeskolen, blevet 

populært på biblioteket, hvor 

eleverne kommer klassevis 

 Fredagscafé 

 ’Seniorliv på valgfag’ der er 

foreningsdrevne arrangementer 

 Koncert med spisning 

 Mange flere bruger børnebiblioteket 

som værested 

 Mange flere studerer og læser i 

biblioteket 

 Spilaktiviteter er intensiveret 

Budgetoverskridelse 

 

Det lykkedes ikke at holde materiale-

budgettet på 170.000 kr. Slutsummen var 

ca. 100.000 kr. større. Den væsentligste 

overskridelse skyldes beslutningen om at 

male alle de røde murstensvægge hvide. 

Dette element var ikke tænkt ind i det 

oprindelige budget. Arbejdet blev udført 

af en lokal maler for 50.000 kr. Desuden 

var der et undervurderet behov for 

opdatering af el-installationer. Det viste 

sig også nødvendigt at hyre en lokal 

tømrer til at udføre nogle af de faste 

bænke. Slutsummen er trods 

overskridelsen meget lille. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

”Jeg er begyndt at tage mine 

børn med herned, 

børnebiblioteket er blevet meget 

bedre” 
(en yngre fars kommentar efter renoveringen 

2015) 

”Det er det bedste der er sket for 

Aars Bibliotek, det er som at få et 

nyt hjem, helt ovenud tilfreds, 

fortæller vidt og bredt om det” 
(brugerkommentar efter renoveringen 2015) 

Skitse af nyindretningen 


