
MORS
Samskabelsen mellem Morsø Folkebibliotek og PPR og Sundheds-
plejen på Mors har haft det helt konkrete og synlige resultat, at en 
gruppe unge mødre med deres babyer er mødtes foreløbig én gang 
på biblioteket. Mødrene havde taget imod opfordringen fra biblio-
teket og deres sundhedsplejerske. I samskabelsesgruppen har vi nu 
mødtes tre gange. Det har åbnet op for samskabelse på andre om-
råder end med udsatte børnefamilier. Talekonsulenterne er blevet 
opmærksomme på, at biblioteket kan inddrages i indsatsen med at 
styrke sprogudviklingen hos de 0-2-årige børn. Det betyder konkret, 
at biblioteket involverer sig i Projekt Vi lærer sprog - i dagplejen og 
vuggestuen, som Morsø Kommune er i gang med.

RINGKØBING-SKJERN
Her arbejder vi på at få Familiecentrets man-
dagsgruppe; en gruppe på 35 børn og voksne 
af ”udsatte familier” Fokus på at ”Biblioteket 
kan bruges som en gratis aktivitet for børne- 
familier – højtlæsning, inspiration, pc-er m.m”. 
(citat Familiecentret).
Tove Lauritsen fra Tryllestaven, en forening 
hvis formål er at støtte medlemmernes kunst-
neriske udfoldelser, der holder til på Mejeriet, 
Tarm kulturhus, instruerede i ”dekoration på 
sten” og alle gik til det med krum hals. Der var 
18 børn i alderen 7-15 år og 5 voksne. Der ar-
bejdes på et godt samarbejde med familiecen-
tret i fremtiden. De foreslog allerede i går om 
vi kunne fortsætte efter projektet med møder 
f. eks. kvartalsvis.

BRØNDERSLEV
I Brønderslev har vi arbejdet hårdt på 
samarbejdet med projekt varige spor, 
som er en kommunal indsats for sårba-
re familier. Projektet har givet os rigtig 
gode samarbejdsrelationer til projektets 
socialrådgivere. Vi har fået stor indsigt i, 
hvad biblioteket skal kunne for at imø-
dekomme familierne. Det har betydet 
vi i Dronninglund har igangsat en ny-
renovering af børnebiblioteket, så det 
er mere fokus på det uformelle rum. Vi 
har fået et samarbejde med den lokale 
familieklub ved Røde Kors, som har 25 
familiemedlemmer, som er inviteret på 
biblioteket til tre arrangementer. Arbej-
det har biblioteket en synligrolle i stra-
tegien for de lave indsatstrin for sårbare 
familier.

VESTHIMMERLAND
På baggrund af vores indledende co-creation-møde i marts med 
kommunens fritidskonsulent, faglige leder af Familieafdelingen 
og lederen af forebyggelsesafdelingen, indkaldte vi til vores 
andet co-creation-møde i maj. Her inviterede vi alle kommun- 
ens familiekonsulenter til et møde/workshop, hvor de blev 
præsenteret for biblioteket – både som fysisk sted, men også 
om vores projekter og roller vi bl.a. spiller i lokalområdet.  
Familiekonsulenterne har den direkte kontakt til mange sårbare 
børn og familier, og har dem fx en time af gangen til overværet 
samvær. Her kunne de fx se biblioteket som et oplagt møde-
sted. Planen nu er at vi samarbejder med tre familiekonsulenter
om at afprøve testforløb af i efter-
året med deres efterværnsgruppe 
(unge, der skal lære at stå på egne 
ben) hvor de mødes på biblioteket 
fem gange, hvor vi som bibliotek 
byder ind med indhold en gang.  
Derudover er en anden konsulent 
tilknyttet, som fortæller os mere om 
den enkelte families brug af vores 
tilbud - fx arrangementer.

AABENRAA
I Aabenraa arbejder vi på en far/søn 
(6-7 år)-pakke med forskellige ople-
velser a la ”Kinderoverraskelse”. Vi 
vil lave ca. 4-5 arrangementer med 
et tema og med involvering af an-
dre aktører i kommunen. Temaerne, 
formidlingen mm. er lavet / laves 
bl.a. i samarbejde med hovedsagligt 
distriktsvejlederne hos PPR. Det har 
bare været et givende samarbejde, 
med engagerede medarbejdere og 
mange gode ideer og råd. I processen 
med ”Småt brændbart”, er vi med til 
at facilitere en brobygning og sam-
hørighed mellem forskellige aktører i 
kommunen, herunder også kommu-
nale aktører. I forbindelse med vores 
samarbejde med PPR, har vi fået en 
forståelse for hinandens arbejdsopga-
ver og formål OG ikke mindst hvordan 
vi kan bruge hinanden. 

Projekt Småt Brændbart har kastet sig over anden målgruppe 
fra Tænketanken Fremtidens Bibliotekers segmentundersøgelse, 
denne gang er der fokus på børneforældre med særligt med blik 
for sårbare familier. Bibliotekerne har alle arbejdet med bruger-
inddragelse og metoder inspireret fra vores samarbejdspartner 
MindLab, og der er fokus på samskabelse og strategier i kommu-
nen.
Projektet har været kåret som 1 ud af 3 trendspotterprojekter, 
og deltog i Danmarks Biblioteksforenings årsmøde med en stand. 
Desuden er projektet optaget med en poster på IFLA konference i 
Ohio til august, ligesom du kan møde projektet på Folkemødet på 
Bornholm.
Her kan der læses om, hvad de forskellige biblioteker har 
arbejdet med. Husk bibliotekerne altid kan kontaktes, hvis du 
vil høre mere.


