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1 (Åben) 2. møde i opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse 
den 8. december 2020
 
Sags ID: EMN-2020-06331

Resumé
Formålet med mødet er at udvalget på baggrund af to oplæg drøfter udviklingsretningen for 
bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. 

Det første oplæg handler om Gentofte Bibliotekerne med fokus på fakta, hvilke pejlemærker 
bibliotekerne ledes efter i dag og aktuelle udfordringer. 

Det andet oplæg er ved Lærke Harbo, leder af Byens Hus og bestyrelsesmedlem i foreningen 
Kulturhus Danmark. Oplægget vil handle om definitioner og typer af kulturhuse i Danmark samt 
deltagelsesformer. 
Lærke Harbo vil også fortælle kort om Byens Hus.

Endelig skal opgaveudvalget også drøfte, hvilke emner det ønsker at blive klogere på og hvordan 
det kan ske.

Baggrund
Dagsordenen for opgaveudvalgets andet møde er:

1. Velkommen og introduktion til digital mødedeltagelse
2. Dagens program
3. Gentofte Bibliotekerne – oplæg og drøftelse
4. Kulturhuse i Danmark – oplæg og drøftelse
5. Aktiviteter frem til næste møde – drøftelse 
6. Kort evaluering af dagens møde
7. Tak for i aften

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse:

1. At udvalget på baggrund af oplæg om Gentofte Bibliotekerne drøfter udviklingsretning for 
bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse.

2. At udvalget på baggrund af oplæg om kulturhuse i Danmark drøfter udviklingsretning for 
bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse.

3. At udvalget drøfter, hvilke emner man ønsker at blive klogere på frem til næste møde den 
9. februar 2021 og hvilke aktiviteter der skal igangsættes.

Tidligere beslutninger:
.
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Fakta om bibliotekerne i Danmark og Gentofte Bibliotekerne

Gentofteplanen 

”Et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud der skaber rammer om fællesskaber for 

borgerne”. Således beskriver Gentofte Kommune sin vision for opgaveområdet Kultur, Unge og 

Fritid som Gentofte Bibliotekerne hører under.

Nøgletal for Gentofte Bibliotekerne: Udlån, besøgstal, arrangementer kan ses på s 63 i 

Gentofteplanen .

Folkebibliotekerne i tal
Rapporten Folkebiblioteker i tal 2019 viser udviklingen på en række af folkebibliotekernes tilbud

på landsplan med udgangspunkt i statistikker og undersøgelser. Publikationen udgives årligt af 

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet.

I 2019 blev der udlånt 24,4 millioner fysiske bøger på folkebibliotekerne og 5 millioner e-bøger og 

net-lydbøger på bibliotekernes digitale platforme. Mens udlånet af fysiske materialer har været 

faldende i en årrække, dog ikke i 2019 hvor det steg lidt, er det digitale udlån fortsat stigende, fra 

2018 til 2019 en stigning på 32%.

Gentofte Bibliotekerne har landets højeste udlån pr indbygger med 9,6 fysiske udlån og 1,5 

digitale udlån.

Fra 2018 til 2019 steg forbruget af bibliotekernes elektroniske ressourcer med 30% så brugen af 

elektroniske ressourcer nu udgør 29% af alle udlån.

I 2019 havde Gentofte Bibliotekerne 726682 besøgende. Folkebibliotekerne i Danmark var med 

deres samlede besøgstal på 37,4 mio. fortsat blandt de mest besøgte kulturinstitutioner i 

Danmark.

Kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen dækker danskernes kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter og 

gennemføres af Danmarks Statistik og Kulturministeriet. 

Her svarer 43% danskere, at de har besøgt biblioteket fysisk inden for en tremåneders periode i 

2019. Kulturvaneundersøgelsen viser også, at kvinder i højere grad end mænd benytter 

bibliotekernes tilbud. Derudover kommer personer med lang videregående uddannelse oftere på 

biblioteket end personer med kortere uddannelse.

Folkebibliotekerne byder på en lang række forskelligartede aktiviteter og arrangementer. Der blev 

i 2019 afholdt 25646 arrangementer, flere end nogensinde før.               

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Biblioteker/Biblioteksstatistik/Folkebiblioteker_i_tal_2019.pdf
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Gentofte-Plan/Budget/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Politik%20og%20indflydelse/Budget/Budget%202021/Forslag%20til%20GentoftePlan%202021%20%204%20september%202020.ashx
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I 2019 havde Gentofte Bibliotekerne 1296 arrangementer med 39862 deltagere, desuden deltager 

skoleklasser og dagtilbud i undervisningstilbud på bibliotekerne.  

National bruger- og benchmark-undersøgelse på folkebiblioteksområdet (2016) 

Hovedpointer:

 I Gentofte Kommune er der flest kvinder, som anvender bibliotekerne. Det er samme 

billede på landsplan. 

 Brugernes gennemsnitsalder i Gentofte Kommune er 57 år, hvilket er højere end på 

landsplan. 

 Flest bruger biblioteket i tidsrummet 16-19 i hverdagen. 

 Fordelingen af brugerne er: 14 % hyppige-brugere, 68 % brugere og 18 % minimal-brugere. 

 Gentofte scorer 89,7 ud af 100 point i tilfredshed. Dette er over scoren på landsplan. 

Bogpanelets rapport (2018) 

Hovedpointer:

 De flittige læsere af skønlitteratur er blevet færre. 

 Det er især de 30-59-årige, der læser skønlitteratur med en lavere frekvens end hidtil. 

 Blandt de 20-29 årige er der flest, der læser faglitteratur ugentligt, men de 15-19-årige 

læser næsten lige så ofte. 

 Andelen af personer, der aldrig læser e-bøger, er faldet 6,9 procentpoint siden 2014. 

 Den samlede andel af danskere, der læser skønlitteratur er stort set uændret fra 2010-

2017, men de læser ikke nær så ofte, som de plejede 

 Uddannelsesbaggrund har betydning for, hvor meget vi læser. Det er blandt personer med 

de længste uddannelser, at andelen af personer, der læser skønlitteratur ugentligt eller 

hyppigere, er højest. Men det er også blandt de højest uddannede, at de største fald i 

andelen af ugentlige læsere kan konstateres.                        

”En stærk læsekultur hos børn og unge” fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Hovedpointer:

 Læsning og litteratur er i skarp konkurrence med mange andre aktiviteter i dagens 

samfund. 

 Tendensen er at børn og voksne læser mindre, og at børn holder tidligere op med 

fritidslæsning.

 Hvert tredje barn læser sjældent eller aldrig i fritiden.

 I 4. klasse læser 41% på højeste niveau og 15% på laveste niveau, i forhold til 2011 en lille

stigning i bedre læsere men også i de svageste læsere. 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdfer-lselyst/EnstrklsekulturhosbrnogungeOplgtilennationallsestrategijuni2019.pdf
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 Da læsning skærper evnen til fordybelse og tilegnelse af viden og da barnets træning i 

læsning og skrivning er en forudsætning for en senere aktiv deltagelse i et mere og mere 

informationskrævende samfund, har en lang række publikationer fokus på børns læselyst 

og læsevaner.

Danmarks statistik

Mere detaljeret statistik på kulturområdet findes på  Danmarks Statistik                                                                                           

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-kirke/biblioteker
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