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• Hvad er fremtidens bibliotek – ”Det store valg”

• Den justerede organisation

• Fælles forhandlede standarder, handleplaner og målbare mål

• ”Faglighed” og kompetenceudvikling

• Opgaveportefølje(r)

• LIS – løbende målinger

• Udfordringer, erfaringer so far, spørgsmål og kommentarer

Herning Bibliotekerne - indhold



Det store valg – biblioteket anno 2014 og frem
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Det store valg – biblioteket anno 2014 og frem

LEGE
LÆRE
VÆRE
INSPIRERERS



Det store valg – biblioteket anno 2014 og frem

Super god 
service og 
laaaange
åbningstider!



• Eksponering af den fysiske og digitale samling

• Læring

• Kulturelle aktiviteter

Fuld skrald prioritering af ressourcer, 

kompetencer og en organisation, der kan løfte!

Det store valg – strategiske fokusområder



Den justerede
organisation



Den justerede
organisation



• Ledelsen: Bibliotekschef, vicebibliotekschef, udviklingschef, formidlingschef,

• Områder: EDU, EVENT, EXPO, FLOW

• Funktioner – materialeindkøb, børneformidling, lokalbiblioteker, biblioteket-
kommer, bogen kommer mm.

• Backstage/støttefunktioner: Administration og IT Drift, Centralbibliotek & 
Udvikling og IT Udvikling

Den justerede organisation



• Ledelsesbeslutning: 30% til de store indsatser

• Proces: Ledelsen og eksterne konsulenter rykker organisationen. 

Medarbejderne skaber indholdet….

Den justerede organisation



Overordnet: Hvad er det, vi kan love at levere inden for den tid, vi har afsat til 
opgaven?

• Vision og mission

• Målgrupper

• Typer af aktiviteter

• Mål 

Serviceontologi/fælles forhandlede standarder 



”The rest” fik reflekteret over, hvad deres service til huset er, og hvad 

deres grundlæggende opgave er som serviceleverandør til de områder i 

huset som arbejder med borgerrettede opgaver i Ø8 (fokus på det 

enkelte område som serviceleverandør)

Handleplaner for ”The rest/the best”



• Afdækning af kompetencebehov – ditto i gangsætning af initiativer på individuelt 

plan og gruppeniveau 

• Ø8-backstage kompetenceloop: Feedback, værtskab, personlighedstest, 

mødekultur…senere kommer kreativitet osv.

Opfordring: Lederne skal være klar i mælet om, hvor det er man

skal bevæge sig hen - man kan ikke bede folk om at ændre

faglighed ud i det blå…

Kompetenceudvikling – og faglighed



• Hvis der skal være 30% til Edu, Event og Expo – så skal der jo findes tid til det 

– tid, som ikke nødvendigvis er der i dag

• Overblik over bibliotekets samlede opgaveportefølje – fravalg/tilvalg

• Aftale den enkelte medarbejders portefølje på minutter – og løbe stærkere for 

resten af pengene

Opgaveportefølje(r)



5 servicefunktioner

• Vært

• Info

• B1B

• BøH-landet

• Telefon/mail

• Flow, book-IT, søndagsformidler

Service, bemanding og værtskab



LIS (ledelsesinformation system)

• Kvantitative målinger

• Besøgstal

• Udlånstal

• Betjeninger

• Arrangementsdeltagere

• Kvalitative målinger

• Brugertilfredshed med 
besøget

• Situative målinger
• Mersalgskampagner –

rating



• Ny organisering

• Drift contra udvikling

• Kompetenceudvikling af formidlerne

• Udvikling i fællesskab

De største udfordringer



Spørgsmål eller kommentarer


