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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse. Aflevering fra opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2021-06116

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens pkt. 12, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde. 

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på 
et fællesmøde den 25. oktober 2021 med henblik på, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og 
Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dennes møde i november måned.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens 
pkt. 12, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse. Kommissoriet er vedlagt som bilag. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020, dagsordenens pkt. 8, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med et forslag til retning for 
bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse sammenholdt med og i sammenhæng med 
kulturpolitikken. Og herunder: 

 Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv. 

 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte 
Bibliotekerne. Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra 
andre typer kulturhuse og der skal tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og 
kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre kulturelle genrer. 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem 
bydelsbiblioteker. 

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at 
understøtte fællesskab, dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte 
Kommune. 

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på 
bibliotekerne. Disse skal være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper, 
der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i 
samskabelsen mellem borgere og kommune. 

Opgaveudvalget har udarbejdet vedlagte ”Anbefalinger fra opgaveudvalget Bibliotekernes videre 
udvikling som lokale kulturhuse”, som består af tre dele:

1) Udviklingsretning for Gentofte Bibliotekerne
2) Vi skaber sammen på Gentofte Bibliotekerne og
3) Idékatalog.



Side 4

Opgaveudvalget har mødtes syv gange.

Der har været tre arbejdsgrupper om ”Samskabelse”, ”Unge” og ”Synlighed”. Arbejdsgrupperne
bestod af medlemmer af opgaveudvalget.

Der har også været afholdt tre såkaldte åbne møder, hvor medarbejdere fra de fem 
bydelsbiblioteker og hovedbiblioteket holdt oplæg og havde dialog med opgaveudvalget om
bibliotekernes udvikling.

Opgaveudvalget var endvidere til stede til Gentofte Mødes med debatten ”Hvor skal bibliotekerne 
hen i fremtiden?”. Debatten var åben for alle interesserede, som kunne møde op og give deres 
mening til kende. Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet modtog invitation til 
arrangementet. Det samme gjorde alle borgere, der havde søgt om, men ikke blev valgt til, at være 
med i opgaveudvalget.

Integrationsrådet afgav høringssvar på rådets møde den 14. september 2021 (se vedlagte uddrag 
af referatet).

Et udkast til opgaveudvalgets anbefalinger blev i perioden mellem opgaveudvalgets næstsidste og 
sidste møde sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet, som herefter begge har indsendt 
skriftlige høringssvar (se vedlagte høringssvar).

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At ”Anbefalinger fra opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse” 
vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Anbefalinger opgaveudvalg Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse (4200467 
- EMN-2021-06116)
2. Kommissorium opgaveudvalg Bibiliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse 
(4191983 - EMN-2021-06116)
3. Uddrag af referat af Integrationsrådets møde den 14 september 2021 (4186428 - EMN-
2021-06116)
4. Høringssvar fra Seniorrådet (4198537 - EMN-2021-06116)
5. Høringssvar fra Handicaprådet (4198540 - EMN-2021-06116)

2 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-00541
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Gentofte Kommune

Udviklingsretning for Gentofte 
Bibliotekerne
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Gentofte Kommune

Indledning 
Udviklingsretningen for Gentofte Bibliotekerne er udarbejdet af et opgaveudvalg bestående af fem politikere og 10 

borgere.

Opgaveudvalgets hovedopgaver har været at:

• Have fokus på, hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv.

• Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte Bibliotekerne. 

• Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem Hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker. 

• Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på Gentofte Bibliotekerne. 

• Komme med ideer til, hvilke typer aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at understøtte fællesskab, 

virkelyst, dannelse og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte Kommune.

I det følgende kan du læse opgaveudvalgets anbefaling af udviklingsretning for Gentofte Bibliotekerne. 

Udviklingsretningen skal levendegøres af alle – både borgere, politikere, foreninger, regionens øvrige biblioteker og 

medarbejdere. Så når der i det følgende står ”vi”, er det et bredt ”vi”, der inkluderer alle de forskellige aktører. 

I bilag 1 kan du læse ‘Vi skaber sammen på Gentofte Bibliotekerne’, der rammesætter samskabelse mellem borgere 

og biblioteker. 

I bilag 2 kan du læse det idekatalog, som opgaveudvalget har udarbejdet.  
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Gentofte Kommune

Udviklingsretningens elementer

Vision: Udviklingsretning for Gentofte Bibliotekerne

Bærende værdier i udviklingsretningen: Fællesskab – Virkelyst –
Dannelse - Mangfoldighed

Konkrete udviklingspunkter
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Gentofte Kommune

Vision: 
Udviklingsretning for Gentofte 
Bibliotekerne
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Gentofte Kommune

Vision: Udvikling af Gentofte Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne er kulturhuse, som er en synlig del af hverdagen og skaber lokal værdi. Gentofte Bibliotekerne udvikler 

fællesskaber og skaber mulighed for virkelyst, dannelse og mangfoldighed ved at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Litteratur og viden er kernen, og Gentofte Bibliotekerne arbejder bredt med forskellige kulturelle udtryk. 

I det følgende kan du læse en uddybning af de bærende værdier i visionen, og de konkrete udviklingspunkter, som opgaveudvalget 

peger på.
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Gentofte Kommune

Bærende værdier i udviklingsretningen: 
Fællesskab – Virkelyst – Dannelse -
Mangfoldighed
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Gentofte Kommune

Gentofte Bibliotekerne udvikler fællesskaber

• Bydelsbibliotekerne fokuserer på lokale fællesskaber, hvor Hovedbiblioteket også fokuserer på det store 

fællesskab i Gentofte. 

• Hvert bibliotek har en synlig profil, der gør det muligt at finde det bibliotek, der matcher ens behov. 

• Gentofte Bibliotekerne er mødesteder. Her er rammer for samvær og fællesskab for alle generationer. 

Atmosfæren er præget af let tilgængelighed, imødekommenhed og hensyntagen til hinanden.

• Gentofte Bibliotekerne skal have et særligt fokus på, at unge i deres frie tid føler sig velkomne og oplever, at 

der er plads til deres fællesskaber og kulturelle aktiviteter. 

• Vores børn skal vokse op med biblioteker. Gentofte Bibliotekerne spiller en rolle både i børnenes liv i 

dagtilbud og skole, og i deres frie tid. 

• Gentofte Bibliotekerne har fleksible rum. Det er enkelt at skabe plads til forskellige aktiviteter og grupper. 

Bibliotekerne rækker ud af husene og til omgivelserne. 

• Gentofte Bibliotekerne er også digitale kulturhuse. Bibliotekerne udvikler og tilbyder digitale fællesskaber og 

formater. 
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Gentofte Kommune

Gentofte Bibliotekerne bidrager til virkelyst

• Vi skaber sammen på Gentofte Bibliotekerne, og sammen udvikler og fornyer vi kulturelle oplevelser, der 

inspirerer til eftertanke, nysgerrighed og refleksion.  

• Gentofte Bibliotekerne hjælper virkelyst og ildsjæle på vej – uanset om idéen er lille eller stor. Der er plads til 

at eksperimentere og succes er ikke målet i sig selv. Når det er relevant, henvises der også til andre arenaer 

fx Byens Hus, Kulturskolerne, Ungemiljøerne, Musikbunkeren, kirker og foreninger. 

• Gentofte Bibliotekerne følger principperne for samskabelse i ‘Vi skaber sammen på Gentofte Bibliotekerne’. 

• Alle generationer skal have muligheder for at udleve deres virkelyst inden for bibliotekernes kulturelle felt.

• Gentofte Bibliotekerne griber unges egen virkelyst, og skaber nye muligheder og aktiviteter for unge. 
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Gentofte Kommune

Gentofte Bibliotekerne arbejder for dannelse

• Gentofte Bibliotekerne understøtter oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og sikrer fri og lige adgang til viden for 

alle. Dermed har bibliotekerne en central dannelsesopgave – både i samfundet og over for den enkelte. 

• Kvalitet, alsidighed og aktualitet præger både kulturhusaktiviteter og bibliotekernes fysiske og digitale samlinger. 

Bibliotekerne skal – både fysisk og digitalt – rumme debat og diversitet.   

• Gentofte Bibliotekerne er Centralbibliotek, og går derfor foran i biblioteksudviklingen, både regionalt og nationalt. 

• Gentofte Bibliotekerne har fokus på alle litteraturens genrer, men tilbyder også oplevelser og mulighed for dannelse 

inden for kunst, musik, teater, kulturhistorie mv. 

• Gentofte Bibliotekerne samarbejder bredt med dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser for at sikre, at alle har 

mulighed for at deltage i mødet med kunst, kultur og viden. 

• Gentofte Bibliotekerne skal styrke deltagelseskulturen og sammenhængskraften i samfundet og understøtte 

muligheden for at være aktiv medborger i samfundet.

• Gentofte Bibliotekerne 'sætter unges dagsorden på dagsordenen', og unges kulturforbrug og interesser afspejles i 

bibliotekernes dannende kulturudbud, både rettet mod unge som gruppe og på tværs af generationer.
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Gentofte Kommune

Gentofte Bibliotekerne er for alle og støtter 
mangfoldighed

• Gentofte Bibliotekerne er inkluderende mødesteder for alle. 

• Det skal være let at deltage på Gentofte Bibliotekerne. Der er mange måder at bruge biblioteket på, men det 

skal altid være let at træde over dørtærsklen. 

• Gentofte Bibliotekerne arbejder med sine tilbud, sit værtskab samt forskellige kulturelle formater og 

deltagelsesformer, så alle oplever et for dem relevant bibliotek. 

• Gentofte Bibliotekerne sikrer, at man kan få indblik i det, man ikke kender. Gentoftes mangfoldighed skal 

afspejles i samling såvel som kulturhusaktiviteter, så den enkelte får nye perspektiver og udsyn, der skaber 

refleksion. 

• Der er et særligt fokus på, at også Gentoftes internationale borgere oplever, at bibliotekerne er relevante for 

dem. 
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Gentofte Kommune

Konkrete udviklingspunkter
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Gentofte Kommune

På baggrund af udviklingsretningen peger opgaveudvalget på tre konkrete udviklingspunkter:

1. Unge skal have bedre mulighed for at anvende Gentofte Bibliotekerne i deres frie tid.

• Derfor etableres et faciliteret ungenetværk, som råder over midler til aktiviteter.

• Derfor er der i 2022 mindst én ny aktivitet for unge om måneden.

2. Synligheden af Gentofte Bibliotekernes tilbud skal øges.

• Derfor gennemføres et servicetjek af synligheds-indsatserne med et fokus på at øge synligheden af  alle 

de tilbud, bibliotekerne har, bl.a. ud fra en undersøgelse af borgernes kulturvaner.

3. Samskabelsen mellem Gentofte Bibliotekerne og borgerne skal på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek.

• Derfor afholdes der årligt et åbent dialogmøde på hvert bibliotek, hvor muligheder for samskabelse er på 

dagsordenen, og hvor udviklingen af en synlig profil for hvert bibliotek drøftes set i lyset af den generelle 

udviklingsretning for bibliotekerne. 
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Gentofte Kommune
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Side 13

Vi skaber sammen på Gentofte Bibliotekerne



Gentofte Kommune

Baggrund

I Gentofte skaber borgere, politikere og kommunens medarbejdere de gode løsninger 

sammen. Kommunalbestyrelsens vision er, at Gentofte skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Det sker 

ved, at vi tager fælles ansvar for vores kommune og for i fællesskab at skabe den bedste kvalitet inden for 

velfærd.

I Gentofte guider seks principper os, når vi skaber sammen. De seks principper er formuleret af borgerne og 

politikerne i opgaveudvalget Vi skaber sammen. Principperne fortæller, hvad der er vigtigt for, at vi lykkes med 

at skabe sammen. 

Principperne gælder alle – både borgere, politikere, foreninger, virksomheder og medarbejdere i kommunen. Så 

når der i det følgende står ”vi”, er det et bredt ”vi”, der inkluderer de forskellige aktører, der er med i 

samskabelsen. 

I det følgende er principperne for samskabelse foldet ud i forhold til samskabelse på Gentofte Bibliotekerne. 
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Gentofte Kommune

Lytter først

• Vi er åbne og nysgerrige over for hinandens 
ideer og initiativer. Vi lytter åbent og spørger 
ind, fordi nye muligheder ofte opstår i 
dialogen.  

• Gentofte Bibliotekerne er med afsæt i 

bibliotekets udviklingsretning i dialog med 

borgerne om ideer og initiativer til gavn for 

fællesskabet. Gentofte Bibliotekerne støtter og 

er en katalysator for at fremme ideer og 

virkelyst. 
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Bygger bro

• Vi kobler os til hinanden, så vi får 
glæde af hinandens ressourcer og 
udvikler sammen. Vi skaber kontakt til 
alle, der kan bidrage. 

• Gentofte Bibliotekerne hjælper 

borgere med at netværke og skabe 

kontakt til andre borgere, foreninger, 

virksomheder m.fl. og til relevante 

medarbejdere, som kan deltage i at 

udvikle initiativet. 



Gentofte Kommune

Skaber fremdrift

• Vi fortæller løbende hinanden, hvad vi arbejder 
med, og hvornår vi tager næste skridt. Vi 
prøver sammen ting af i det små, for hurtigt at 
finde ud af, hvilken vej vi kan og skal gå. 

• Gentofte Bibliotekerne sikrer en hurtig 

forventningsafstemning i forhold til, om der er 

et match imellem et initiativ og den 

udviklingsretning og de rammer, bibliotekerne 

har. 

• Gentofte Bibliotekerne deltager proaktivt i at 

forme initiativet.

• Vi sikrer alle en kontinuerlig dialog. Vi melder 

ind til hinanden hvor vi er kommet til og vi 

laver klare aftaler.
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Gør det nemt

• Vi møder hinanden dér, hvor vi er. Vi 
gør det nemt at engagere sig på flere 
måder og være aktiv, hvor man har 
lyst. 

• Gentofte Bibliotekerne tilbyder 

muligheder for at borgerne kan dele 

ideer og initiativer, og gør det nemt at 

deltage.

• Gentofte Bibliotekerne synliggør 

mulighederne for at samskabe med 

bibliotekerne – og hvordan det kan 

ske.

• Gentofte bibliotekerne afsætter 

ressourcer af til samskabelse med 

borgerne. 



Gentofte Kommune

Fastholder virkelyst

• Vi bygger på initiativtagerens engagement, så 
ejerskabet bevares. Det er relationer mellem 
mennesker og muligheden for at gøre en 
forskel, der fastholder virkelysten. 

• Gentofte Bibliotekerne bygger på 

initiativtagerens engagement og indgår som 

aktiv medspiller i et gensidigt samarbejdet, så 

der er gensidigt ejerskab til initiativet. 

• Virkelyst fra initiativtagerens side er en 

forudsætning for at samskabelse med 

Gentofte Bibliotekerne kan lykkes. 
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Tydelig ramme

• Vi gør det klart for hinanden, hvad vi 
gerne vil, og hvordan det gør en forskel 
for flere. Vi inviterer hinanden tidligt i 
processen. 

• Gentofte Bibliotekerne tydeliggør med 

afsæt i udviklingsretningen 

mulighederne for, hvordan borgerne 

kan engagere sig på bibliotekerne. 

• Der udarbejdes i fællesskab en 

køreplan for samarbejdet, så der er en 

konkret forventningsafstemning, som 

løbende kan justeres.  



Gentofte Kommune

Idekatalog
Forslag til aktiviteter, der kan understøtte udviklingsretningen
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Gentofte Kommune

1. Styrk generelt fokus på de unge – Særligt fokus på målgruppen af unge i alderen 18-25 år

• Der er i dag få kulturtilbud på bibliotekerne, som appellerer til unge på 18-25 år. Ungemiljøet i Byens Hus henvender sig 

primært til unge, der er yngre end 18 år. Unge på 18-25 år er sværere at nå, end gymnasieelever, men det kan også være en 

ressourcestærk gruppe, som er interessant at samarbejde med.

2. Etabler et faciliteret ungekulturnetværk med budget

• Med inspiration fra advisory boards og ambassadør-tanken etableres et netværk af unge, som hjælper med at udvikle og 

kommunikere kulturtilbud til andre unge. Målsætningen er at udvikle tilbud, som er både indholdsmæssigt interessante og 

kommunikeres “rigtigt” til unge, hvad angår kommunikationskanaler, grafisk og sprogligt udtryk mv.

3. Minimum én ny aktivitet for unge hver måned

• Det anbefales, at der afholdes minimum en ny aktivitet for unge på Gentofte Bibliotekerne hver måned. Konkrete forslag til 

arrangementer for unge kunne være:

• Man kan blive inspireret af SMK, som laver fredagsbar mellem værkerne.

• Oplæg for unge, hvor unge er med i planlægningen.

• Bandaftener med gymnasiebands.

• Få unge til at anmelde bøger. 

• Forfatterskole eller skriveworkshops for unge.

• Kunstworkshops og oplæg for unge i samarbejde med Tranen. 

• Koncerter i Vangede, som planlægges af unge og Vangedes frivillige i samarbejde.
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Gentofte Kommune Side 20

4. Det er vigtigt, at fokus på det litterære bibeholdes
• Der må gerne være flere internationale forfattere på programmet. 

5. Tema om mangfoldighed fx med overskriften ‘Mød en fordom’

6. Tema om bæredygtighed og klimaudfordringer
• Ud fra en vidensbaseret tilgang, der kan skabe håb og handling.

7. Skabe flere fora, hvor man kan dele erfaringer 
• F.eks. ift. sygdomsforløb, hvor man kan dele sine erfaringer med andre, f.eks. mentorer. 

8.  Styrk synligheden og tilgængeligheden over for alle generationer ift. alle bibliotekernes forskellige tilbud, ikke kun arrangementerne
• Bibliotekernes digitale ressourcer og muligheder skal i højere grad være synlige. 

9. Bogbørserne kan i højere grad være med til at synliggøre bibliotekerne i byrummet
• F.eks. kunne arrangementskataloget Oplev og læseklub-kataloget altid står i dem.

10. Analyse af den litterære oplevelse på bibliotekerne med fokus på mangfoldighed og særlige gruppers behov. 
• F.eks. kunne der være fokus på ordblindes behov og man kunne bl.a. arbejde med mere sanselige litteraturoplevelser såsom poetry

slam og andet. Det må gerne være mere kantet og sjovt.

11. At hvert bibliotek skærper sin profil i samarbejde med de lokale borgere
• F.eks. kunne Jægersborg Bibliotek fokusere på arkitekturen i området, Dyssegård Bibliotek kunne fokuserer på børneaktiviteter etc. 
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GENTOFTE KOMMUNE  
 

 

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG BIBLIOTEKERNES 

VIDERE UDVIKLING SOM LOKALE KULTURHUSE 

1. BAGGRUND 

Gentofte bibliotekerne har i en årrække været i gang med en udvikling fra traditionelle bibliotekstilbud til biblioteker 

med en bredere kulturhusprofil, der udover litteratur rummer musik, film, kunst, teater og lokalhistorie mv. 

Bibliotekerne som kulturhuse rummer derfor en lang række forskellige aktiviteter, der på hver deres vis bidrager til at 

fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 
 

Fællesskab og samskabelse har også stået centralt i udviklingen af bibliotekerne som kulturhuse. Bibliotekerne fungerer 

som kulturelle mødesteder for borgerne – et sted hvor man kan mødes eller hvor man bare kan være. Bibliotekerne har 

hvert år en lang række borgerskabte kulturarrangementer, og over 200 frivillige er tilknyttet bibliotekerne. Især 

bydelsbibliotekerne er søgt udviklet i et tæt samarbejde med de lokalsamfund, som de er placeret i. Bibliotekerne er i 

dag på den måde kulturhuse, hvor man både selv kan skabe, og hvor man kan komme og nyde det andre har skabt. 

 
 
 

2. FORMÅL 

Formålet med opgaveudvalgets arbejde er at udarbejde et forslag til en ny samlet retning for bibliotekernes videre 

udvikling som kulturhuse. Forslaget skal tage afsæt i Gentofte kommunes kulturpolitik ’Sammen om kulturen’, som blev 

udarbejdet af et opgaveudvalg, med visionen: ”Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv 

udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.” 
 

I kulturpolitikken lægges vægt på, at kultur skal skabe undren, nysgerrighed og refleksion for alle generationer. Der 

lægges i forlængelse heraf særlig vægt på, at børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag - både som en 

del af deres skole-, dagtilbuds- eller ungdomsuddannelsesliv og som en del af deres øvrige liv. 
 

I det videre arbejde på bibliotekerne er det en vigtig udfordring at sikre, at hovedbiblioteket og hvert af de fem 

bydelsbibloiteker udvikler sig dynamisk og i tæt kontakt med det, der optager borgerne i de respektive lokalområder 

samtidig med, at der er en fælles rød tråd i udviklingen af alle husene, og at sammenhængen mellem de forskellige huse 

overvejes. Bibliotekerne skal være med til at skabe levende bydele sammen med borgerne, erhverslivet, de lokale 

foreninger mv. 
 

Bibliotekerne indgår også i det samlede kulturlandskab i Gentofte, hvor sidste nye skud på stammen er ’Byens hus – Vi 

skaber sammen’. Bibliotekernes udvikling skal ses i sammenhæng med dette kulturlandskab, så de seks bibliotekshuse 

bidrager til mangfoldigheden i det samlede kulturtilbud i kommunen. 

 
 
 

3. UDVALGETS OPGAVER 

Opgaveudvalget skal komme med et forslag til retning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse sammenholdt 

med og i sammenhæng med kulturpolitkken. Og herunder: 
 

 Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv. 
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 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte bibliotekerne. 
Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra andre typer kulturhuse og der skal 
tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre 
kulturelle genrer. 

 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker. 
 

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at understøtte fællesskab, 
dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte Kommune. 

 

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på bibliotekerne. Disse skal 
være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper, der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi 
skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i samskabelsen mellem borgere og kommune. 

 

 

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i 

lov om kommunernes styrelse. 
 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 

10 borgere fordelt således: 

 En borger med et aktivt engagement i et eller flere lokalsamfund f.eks. i foreningsaktiviteter 

 En biblioteksbruger, der hyppigt bruger bibliotekerne til afhentning af bestilte bøger og som opholdssted 

 En biblioteksbruger, der hyppigt deltager i bibliotekets arrangementsaktiviteter 

 En biblioteksfrivillig 

 En borger med et stor kulturforbrug, der ikke i dag bruger biblioteket i nævneværdig grad 

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en skolebestyrelse 

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en dagtilbudsbestyrelse 

 To unge under 25 år, gerne en der anvender biblioteket som studerende og en der ikke gør 

 En professionel kulturproducent eller en kulturel iværksætter. 
 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

 

 

5. UDVALGETS ARBEJDSFORM 
 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 

øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder. 

 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 
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Udvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, kulturformidlere, videnspersoner mv., der ikke er 

medlemmer af udvalget, i udvalgets opgave. 

 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 

de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

 

6. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i fjerde kvartal 2020 og afsluttes i tredje kvartal 2021. 

 

7. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget. 
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Uddrag	af	Referat	af	Integrationsrådets	møde	tirsdag	den	14.	
september	2021
Mødet blev afholdt på rådhuset 

Til stede: 
 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand 

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand

 Birgit Jensen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Ane Palsberg, skoleområdet 

 Michael Dall, Håndværkerforeningen

 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 

Fra forvaltningen:
 Bo Sund, Erhverv, Beskæftigelse og Integration, Social & Sundhed

 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 

 Ida Juhler, Stab & Udvikling, Social & Sundhed (sekretær)

Afbud: 
 Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen 

 Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant

 Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Gæster:
 Karl Bøtker, Stab & Udvikling, Social & Sundhed

 Kristoffer Kaack, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

2. Kort orientering 
 Opgaveudvalg om Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse: Facilitator og 

tovholder for opgaveudvalget Kristoffer Kaack var inviteret til at fortælle om opgaveudvalgets 
arbejde og for at få Integrationsrådets input til det videre i arbejdet i opgaveudvalget fra rådet. 
Der fremkom følgende:   

 Mange i Integrationsrådets målgruppe er ikke vant til at benytte bibliotekerne og ved ikke, 
hvad man kan der; det vil være godt, hvis bibliotekerne rækker ud til dem.

 Lektiehjælp og fællesspisninger for alle er aktiviteter, der kan fremme integration.

 Samarbejd gerne med skolerne og særligt gerne Ungdomsskolen, som har unge der ikke 
bruger bibliotekerne, men kan få meget ud af det.

 Det er vigtigt med den klassiske biblioteksservice for at kunne begå sig og være aktiv 
medborger i nutiden; litteratursøgning og kritisk sans

 Hjælp til litteratursøgning i forbindelse med skoleopgaver.
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From: Karl Kristian Bøtker (KARB)

Sent: 8. oktober 2021 11:21

To: Kristoffer Kaack (KCC)

Cc: Inger Hee

Subject: VS: Vedrørende bibliotekerne

Follow Up Flag: Opfølgning

Flag Status: Completed

Categories: GO: saved

Hej Kristoffer - nedenfor er tilbagemelding fra Seniorrådets formand, Inger Hee. 

Med venlig hilsen
Karl Bøtker

Gentofte Kommune | Social & Sundhed | Stab & Udvikling Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 98 00 00 | Dir.: 39 98 60 40 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Inger Hee <ingerhee1@gmail.com>
Sendt: 8. oktober 2021 11:14
Til: Karl Kristian Bøtker (KARB) <karb@Gentofte.dk>
Cc: Alf Wennevold <alfwennevold@hotmail.com>; Per Bjarvin <perbjarvin@gmail.com>; Preben Bildtoft 
<preben.bildtoft@gmail.com>; Ole Scharff-Haabye <scharff.haarbye.ole@gmail.com>; Susi Alsfelt Riise-Knudsen 
<susi.alsfelt@hotmail.com>; Susanne Borch <sb@embolex.dk>; Else Ørsted <elseorsted@gmail.com>; Mona 
Gøthler <mgfm@webspeed.dk>
Emne: Vedrørende bibliotekerne

Kære Karl
Jeg har følgende bemærkninger:
Materialet er fint sat op og det er meget tydeligt, at de unge er i fokus, lige som bogen stadig er vigtig, hvilket jeg 
kun kan støtte, da det er afgørende at unges læselyst stimuleres, og at de nye bøger hurtigt kommer på hylderne. 
Det bliver spændende at se, hvor mange unge,  der kommer til de månedlige arrangementer!
For de ældre er læseklubberne meget vigtige, og her kan vi foreslå, at der forsøgsvis oprettes klubber på 
lokalbibliotekerne, så man ikke skal så langt for at komme i læseklub.
Med venlig hilsen
Inger Hee

Sendt fra min iPad
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From: Jacob monies <jdmon@webspeed.dk>

Sent: 11. oktober 2021 11:29

To: Kristoffer Kaack (KCC)

Cc: Berit Rask (bers); 'Dh Handicapråd '

Subject: Høring om opgaveudvalg Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse

Categories: GO: saved

Kære Kristoffer Kaack

DHs medlemmer af Handicaprådet takker for muligheden for at udtale os om produktet fra opgaveudvalget 
”Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse”

Vi vil gerne understrege, at det er afgørende, at borgere med et handicap på lige fod med andre kan benytte og 
deltage i fællesskabet om bibliotekerne. 

Derfor bør det sikres, at disse borgere har adgang til de fysiske omgivelser og den informations- og 
kommunikationsteknologi og øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for - og gives -kommunens øvrige borgere.

Med venlig hilsen

Jacob Monies
Formand for Handicaprådet i Gentofte Kommune


