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Biblioteket som institution er under forandring. I løbet 
af 2015 blev der derfor arbejdet på en ny strategi for 
årene 2016-19. Arbejdet tog udgangspunkt i Ballerup 
Kommunes nye kulturpolitik og Slots- og Kulturstyrel-
sens temadage om nye nationale indsatsområder for 
folkebibliotekerne. Strategien blev i april 2016 godkendt 
af Kulturudvalget. I strategien står der blandt andet:

”I en foranderlig verden er rollen som kultur-, lærings- 
og dannelsesinstitution under hastig udvikling. Den 
mangfoldighed af kultur- og læringsoplevelser, vi til-
byder, kan være et omdrejningspunkt for den enkeltes 
personlige udvikling og dannelse. Vi kan bidrage til det 
gode liv, både for den enkelte og lokalsamfundet som 
helhed.

Ballerup Bibliotekerne er ikke længere kun bog- og 
mediesamlinger. Det er også steder, hvor man mødes 
på tværs af alder, social status og etnicitet. Her er rum 
for inspiration, udfordring og involvering. Borgerne kan 

deltage i den demokratiske debat og i kulturelle begi-
venheder og møde forskellige former for læring. Her 
kan man få hjælp til selvhjælp og blive understøttet i at 
realisere sit potentiale, alene og i fællesskab med andre 
borgere.”

Kort sagt, det er vigtigt at vi tilpasser os nye tider. 
Derfor fulgte hovedbiblioteket efter kulturhusene og 
blev Nordens (og måske verdens) største selvbetjente 
bibliotek med åbningstid 7-22 alle ugens dage.

Det var også året hvor Ballerup Bibliotekerne fik sit 
eget Makerspace, så vi i dag både kan understøtte ån-
den og hånden, kloge hoveder og kloge hænder.

Vi ser frem til 2016 hvor vi med borgerne i centrum 
yderligere vil videreudvikle eksisterende- og nye tilbud.

Ravinder Kaur-Pedersen, Bibliotekschef.

2015
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Vores klassiske bibliotekstilbud med udlån af fysiske 
materialer skal i stigende grad kobles til det digitale 
videns- og læringsindhold. For at fremme oplysning, ud-
dannelse og kulturel aktivitet er det ikke længere nok 
at basere sine tilbud på fysiske materialer. Vi vil stille 
det bedst egnede materiale til rådighed for borgeren 
uafhængigt af medie- og platform. Der findes uanede 
ressourcer og tilbud, som den almindelige borger ikke 
selv har mulighed for at afdække. Derfor skal vi i klas-
sisk forstand være stifindere for borgerne i en samling, 
der er blevet uendeligt meget større i kraft af inter-
nettet.

I 2015 påbegyndte vi arbejdet med differentieret 
betjening, for i endnu højere grad at kunne tilpasse og 
målrette vores betjening til borgernes behov. Det blev 
blandt andet til et skolekatalog for folkeskoleelever, 
workshops i opgaveskrivning for gymnasieelever, it- og 
lektiecafeer, tilbud til daginstitutioner og 3D-works-
hops.

I løbet af 2016 indføres der endnu flere specialistfunkti-
oner, så alle de forskelligartede henvendelser, borgerne 
kommer med, bliver besvaret kompetent af netop de 
medarbejdere, der ved mest om emnet.

Nye medier - nye veje til viden

VI SKAL VÆRE STIFINDERE  
FOR BORGERNE...
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Læsefærdigheder og Early literacy
Læsefærdighed er stadig en af forudsætningerne for 
det gode liv, for at mestre livets kompleksitet og for 
at deltage i videnssamfundet. Derfor understøtter vi 
samtidig læsning i forskellige livsfaser og som noget nyt, 
har vi øget vores fokus på early literacy. Early literacy 
dækker over det sproglige fundament som børn helst 
skal have udviklet, inden de begynder at modtage skolens 
formelle undervisning i læsning og skrivning. 

Børn bruger og leger med skriftsproget lang tid før 
skoletiden begynder og i førskolealderen er børn sær-
ligt modtagelige for at lære. Børns positive erfaringer 
med alle mulige former for tekst, før de selv kan læse og 
skrive, har en afgørende indflydelse på deres skolegang 
og senere muligheder i livet.

I efteråret 2015 gik vi i gang med at beskrive og tilrette-
lægge det videre forløb. Her bliver opgaven at give viden 
og inspiration til forældre, arbejde med empowerment 
af småbørnsforældre i forhold til early literacy, under-
støtte de forskellige dagtilbuds arbejde med sprog og 
samarbejde med boligsociale medarbejdere, sundheds-
plejersker og andre fagligheder, der har tæt kontakt 
med familier.

For at sætte fokus på læsning for unge og voksne havde 
vi i 2015 bogcafé med brunch, litterære saloner, krimica-
feer, guidet fælleslæsning og besøg af forfatterne Sara 
Blædel, Maren Uthaug, Lars Johansson, Morten Brask 
og Maria Helleberg. Verdens Bogdag og Danmark Læser 
blev fejret med gratis bøger og bogsnak i hele landet. I 
hele Ballerup delte frivillige boguddelere bøger ud i gader 
og stræder for at nå ud til folk, som måske normalt ikke 
læser så meget.

I efteråret afholdt vi litteraturfestivalen Skrivelyst i 
samarbejde med Litteratursiden.dk; en hel dag blev litte-
raturen hyldet med besøg af forlæggere, debutanter og 
begejstrede borgere. 

EN FORUDSÆTNING FOR 
AT DELTAGE I

VIDENSSAMFUNDET
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Biblioteket og kulturhusenes tilbud skal være synlige 
over hele byen. Vi skal opsøge og formidle kontakt til 
nye brugergrupper i boligområder og andre fællesska-
ber. Vi vil udfolde vores virksomhed, hvor folk bor - og 
samtidig trække nye aktiviteter og brugere til biblio-
teket og kulturhusene. Vi skal være synlige på skolerne 
(via skolereformen), på uddannelsesinstitutionerne og 
i virksomhederne gennem fælles projekter og partner-
skaber.

Vi skal medvirke til at skabe sammenhængskraft i 
lokalsamfundet og styrke det lokale demokrati ved at 
være et inspirations-, debat- og mødested for borger-
ne – såvel på individuelt initiativ som i foreningsregi.

For børn
I 2015 startede vi Ballerup Børneklub i samarbejde med 
Baltoppen LIVE og Baltoppen BIO. Børneklubben er et 
kulturtilbud målrettet børn i alderen 0 – 6 år og deres 
voksne, og det er gratis at være medlem. De mere end 
1000 medlemmer modtager løbende nyhedsbreve og 
bliver inviteret til en række tilbud, specielt skrædder-
syet til børneklubben. Vi håber i 2016, at kunne byde 
flere stærke kulturkræfter fra Ballerup Kommune ind i 
Børneklubben, hvor medlemstallet er stadig stigende og 
potentialet stort. 

Hvert halve år får skolerne tilsendt et skolekatalog 
med nogle faste tilbud, samt specialtilbud, der peger 
ind i bestemte temaer skolerne arbejder med. De fleste 
af tilbuddene kan bookes løbende i løbet af et skoleår, 

når det passer ind i klassernes undervisning. Tilbuddene 
dækker over alt fra almen biblioteksintroduktion over 
digital og litterær dannelse til eleven som medskaber 
af innovative løsninger. Vi udvikler løbende nye tilbud og 
får dem kvalificeret via vores tætte samarbejde med 
de pædagogiske læringscentre (PLC) ude på skolerne. 
Dermed understøtter vi den nye skolereform.

I projektet LAB har 4.-6. klasse arbejdet innovativt med 
udfordringer fra lokale virksomheder. Biblioteket har 
taget initiativ til samarbejdet for at fremme viden og 
uddannelse samt ruste børnene til fremtiden. Bibliote-
ket er koordinator og faciliterer kurser for lærere og 
elever, fremlæggelser og udstillinger. I 2015 deltog 14 
skoleklasser =322 elever (fra 4 forskellige skoler) og 4 
virksomheder.  

Vi udsender også et institutionskatalog, med ugentli-
ge aktiviteter i de enkelte huse, som henvender sig til 
kommunens børneinstitutioner. Tilbuddene understøt-
ter børns leg og læring i kobling til tidlig sprogindlæring 
(early literacy) og kulturel og digital dannelse. Program-
met udkommer to gange om året og tilbuddene er gratis 
for institutionerne at benytte. 

Samarbejde og medskaben – den aktive borger

I 2015 DELTOG 322 ELEVER 
I LAB



6

For unge
I efteråret 2015 havde vi Pigeklubben for piger i 7. og 8. 
klasse. Her kunne de eksperimentere med hjemmelavede 
skønhedsprodukter, makeup og styling, sammen med 
forfatter, stylist og realitystjerne Inez Gavilanez. Hun 
lærte dem en masse om såvel indre som ydre skønhed, 
hvor hun trak på sin erfaring med at afholde selv-
værds-workshops. Pigerne fik en masse positive ople-
velser og redskaber med hjem.

Hvis man i 2015 var til kreativitet med computere, kunne 
lide at tegne, bygge, være opfindsom og få skøre idéer 
og var en pige mellem 12 og 15, så kunne man også blive 
kodekat! Man lærte at bygge opfindelser med Little Bits 
(elektroniske byggeklodser) eller tegne og programmere 
interaktive historier eller spil med programmet Scratch. 
Herudover havde og har vi løbende workshops hvor alle 
børn og barnlige forældre kan gå til digitalt ”Dimseri” 
(Little Bits).

For alle
I november måned åbnede Café Venlig på Ballerup Bib-
liotek. Caféens formål er blandt andet at understøtte 
et aktivt medborgerskab, et godt fællesskab og faci-
litere mødet mellem mennesker – herunder nytilkomne 
flygtninge i kommunen. Caféen blev startet af et bredt 
udvalg af Ballerups råd og foreninger, men bliver nu med 
stor succes videreført at frivillige kræfter, der mødes 
en gang om ugen på biblioteket.

I øjeblikket er 70 frivillige med til at sikre, at Ballerup 
Bibliotekerne kan tilbyde et relevant bibliotekstilbud 
til alle borgere i kommunen.  De frivillige er involveret i 
mange forskellige indsatser og bidrager med alt fra it-
hjælp til kaffebrygning. Ikke mindst det nye Makerspace 
er i høj grad bygget op omkring den frivillige indsats fra 
lokale superbrugere og vi er meget glade for det store 
engagement som alle de frivillige udviser. 

I efteråret 2015 tog vi så småt fat på at styrke arran-
gementsprofilen i vores tre huse med en mere debat-
skabende arrangementsvirksomhed. Der var blandt 
andet over 150 borgerne der mødte frem og deltog i et 
debatmøde om integration og danskhed.

Målsætningen for arrangementsområdet i 2016 og 
fremadrettet er både at øge billetsalget og samtidig 
lave arrangementer, der kan tiltrække borgere, som 
ikke er vores traditionelle kernebrugere. Derfor har vi 
mere fokus på politiske emner, videnskabsformidling og 
debat med markante personligheder. Samtidig prøver vi 
forskellige formater af. Klassiske paneldebatter bli-
ver kombineret med debatmiddage med foredrag eller 
”Scenen er din” og med kortere formiddagsseancer i 
cafeen. 

Cafeen er med det nye permanente lydanlæg blevet en 
lille scene, og det giver nye muligheder for liv på biblio-
teket. Samtidig øger vi vores samarbejde med folkeop-
lysningsorganisationerne AOF, FOF og LOF i forbindelse 
med markedsføring og fælles planlægning af arrange-
menter.

De tidligere seniortræf er genskabt i 2015 som Tirs-
dagssalonerne, og er meget populære. Vi har blandt 
andet haft besøg af tidligere borgmester Ove E. Dals-
gaard, der fortalte om sin pilgrimsrejse, og tidligere 
fængselspræst Inge Glahn, der berettede om sit liv 
”inden for murerne”.

I 2015 startede vi en Lytteklub op i Ballerup. I Lytte-
klubben mødes borgere og dyrker en fælles passion for 
musik sammen. Man skiftes til at præsentere både ny og 
gammel musik for hinanden, fortælle om yndlingsbands, 
koncertoplevelser og meget andet, for på den måde at 
give og få ny inspiration til ens  individuelle musikunivers.
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Demokrati
I forbindelse med folketingsvalget 2015 udviklede Balle-
rup Bibliotekerne konceptet Børnevalg.  Det var oprin-
deligt kun tiltænkt børnene i Ballerup Kommune, men vi 
valgte at gøre al materialet frit tilgængeligt for andre 
folkebiblioteker og samtidig kørte vi en målrettet presse 
og markedsføringskampagne. Derfor spredte Børneval-
get sig til 33 kommuner fordelt over hele landet og val-
get og Ballerup Bibliotekerne fik fin omtale i både lokale 
og landsdækkende medier. Idéen med børnevalget var at 
introducere børn i alderen 4 – 8 år til de demokratiske 
valgprocesser pakket ind i litteraturformidling. Børnene 
havde mulighed for at gå ind i en stemmeboks og afgi-
ve deres stemme på en af de 14 kandidater hentet fra 
børnelitteraturen. I alt stemte 805 børn i Ballerup og på 
landsplan 7500 børn. I Ballerup kommune var det Pippi 
Langstrømpe, der gik til valg på sloganet ”Nej til kedelige 
ting” som vandt og på landsplan var det Gummi-Tarzan, 
der sagde ”Nej til mobning”, som trak flest stemmer. 
Siden valgte de færøske biblioteker at bruge konceptet i 
forbindelse med det færøske lagtingsvalg

I 2015 gennemførte vi, i samarbejde med Rødovre og 
Øbro/Jagtvej Bibliotek og med støtte fra Kulturstyrel-
sens Udviklingspulje, demokratiprojektet  ”Demokrati 
– dit valg!” for unge mellem 14-25 år. Projektets formål 
var at udvikle biblioteket som ressource i unges demo-
kratiske dannelse og øge deres involvering. At give ele-
verne erfaringer med at researche på og argumentere 
for politiske dilemmaer samt at få dem til at blive mere 
fortrolige med debat og argumentation. Debatmøder og 
kronikworkshop skulle få de unge til at tage stilling til 
forskellige emner som sociale medier og elevinddragelse. 
Fremadrettet kan biblioteket trække på erfaringerne 
fra projektet ved at have et ”beredskab” til kommende 
valg.

7500 BØRN STEMTE TIL  
BØRNEVALGET PÅ  

LANDSPLAN 
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I den digitale tidsalder efterspørger brugerne i stigen-
de grad rum med stemning, atmosfære og oplevelser. 
Rum med plads til både digitale medier, aktiviteter og 
involvering frem for kun udlån og aflevering af bøger. 
Biblioteket skal balancere mellem at huse et aktuelt, 
alsidigt og kvalitetsbaseret medietilbud og være et 
mødested med plads til samvær omkring oplevelse, læ-
ring og skabelse. Vi skal udvikle huse med plads til både 
levende, interaktiv formidling og til fordybelse.

Biblioteker og kulturhuse skal være aktive og synlige 
i bybilledet og være med til at understøtte et byrum 
der er til for borgerne. Det kan ske ved systematisk at 
trække aktiviteter og tilbud fra biblioteket ud i byrum-
met, ved at arbejde tættere sammen med partnere om 
at skabe nye levende pladser, for eksempel Banegårds-
pladsen i Ballerup, Bycentret i Skovlunde og Måløv 
Bymidte.

Ballerup Bibliotek
Den 16.november åbnede Ballerup Bibliotekernes ny-
este tiltag – Ballerup Makerspace, der understøtter 
”makerkulturen” med innovation og kreativitet, viden 
og læring. Her har borgerne fået adgang til 3D-printe-
re, laserskærer, vinylcutter, A0 plotter og varmepresse, 
samt de frivillige og ansattes viden på området. Der 
afholdes løbende kurser og aktiviteter for alle alders-
grupper, for at øge borgernes viden og interesse, og på 
sigt få skabt en sprudlende iværksætterkultur. I april 
2016 har vi haft over 500 borgere igennem introkursus.

Gennem 2015 er der på Ballerup Bibliotek blevet ind-
rettet flere studiepladser og hyggekroge til samtaler 
og fordybelse. Børnebiblioteket i Ballerup har fået nye 
møbler og en bedre skiltning, så børn og forældre bedre 

kan orientere sig. I 2016 får kulturhusene i Skovlunde og 
Måløv ligeledes bedre skiltning. 

Den fleksible indretning kom til sin ret, da der i løbet af 
året skulle skabes plads til flere større samarbejdspro-
jekter blandt andet LAB-præsentationer, Ballerup Mu-
sikfestival, Foreningernes Dag og et Star Wars event.

1600 begejstrede borgere besøgte Ballerup Bibliotek 
en lørdag formiddag i december, da bibliotekets marke-
ring af premieren på Star Wars VII kulminerede med et 
besøg af figurerne fra Star Wars- universet i form af 
501st Legion. En del af gæsterne blev eskorteret ned i 
Baltoppen Bio til en visning af filmen og de, der blev til-
bage kunne gå på opdagelse i den store Star Wars-ud-
stilling, der fyldte biblioteket hele december måned. 
Udstillingen var skabt af lokale Star Wars-entusiaster 
og nogle af Danmarks største samlere. Selve eventen 
blev til i samarbejde mellem Baltoppen Bio og Ballerup 
Bibliotek samt en masse sponsorer. 

Biblioteket og byen – rum i udvikling

INNOVATION OG  
KREATIVITET, VIDEN  

OG LÆRING. 
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En stor del af 2015 blev brugt til at gøre biblioteket i 
Ballerup klar til at følge efter Måløv og Skovlunde med 
selvbetjent åbningstid 7-22. Ifølge vores leverandører 
det største selvbetjente bibliotek i Norden (og dermed 
nok også i Europa og verden). Det har sammen med vo-
res nyindretning og Makerspace foranlediget indtil flere 
udenlandske biblioteksbesøg, hvor kollegaer fra ind- og 
udland vil høre om vores idéer og erfaringer.

I forbindelse med den kommende udvikling af Bane-
gårdspladsen i Ballerup deltog biblioteket i et samar-
bejde med ”Kontoret for Kunst i Byen” omkring synlig-
gørelse af det kommende projekt. Der er blevet afholdt 
workshop for de 9-12 årige, hvor de byggede deres 
idéer omkring pladsen i Minecraft. Hertil har biblioteket 
deltaget i opstartsworkshops og holdt oplæg omkring 
bibliotekets mulige rolle i forhold til den fremtidige 
plads. I forhallen til Makerspace vil man løbende kunne 
følge processen omkring Banegårdspladsen, herunder 
udstilling af 3D-printede Minecraft-modeller, skulpturer 
fra Billedskolen, ”Kontoret for Kunst i Byen”, tidsplaner 
med mere. I juni vil vinderen af arkitektkonkurrencen 
blive offentligg jort på biblioteket og efterfølgende vil 
deltagernes forslag blive udstillet.

Kulturhus Måløv
En solskinslørdag i juni klippede borgmesteren snoren 
over til indvielsen af Kulturhus Måløvs nye sal med plads 
til ca. 80 mennesker. På Stationsvej vrimlede det med 
boder og handlende til børneloppemarked og bag kultur-
huset blev der byttet ærenpris, akeleje og solsikker til 
Haveselskabets og Kulturhusets Bytte-plante-marked. 
Foran huset var Ballonmanden i fuldt sving med at lave 
fantasifulde balloner til alle byens børn. Måløv Idræts-
forening lavede karate, spillede badminton og g jorde 
god reklame for deres forening i den lille park foran 
salen. En rigtig Måløv-Dag. Borgere fra hele Ballerup har 
siden flittigt booket salen til møder og workshops. Børn 

fra 6. klasse har lavet fremtidsværksted, og kulturhuset 
har afholdt foredrag, kunstudstillinger, filmforevisninger, 
halloween-arrangementer, teater for børn og meget 
andet. 

Den sidste lørdag i august snørede 200 løbere i alderen 
2 til 80 år løbeskoene og deltog i landets hyggeligste 
motionsløb: Måløv-Løbet. I oktober rullede Hallow-
een igen henover Måløv. Søndagen før Halloween skar 
kreative Måløv borgere uhyggelige og sjove græskar til 
hele byen, og da Halloween endelig oprandt, kunne alle 
børn i byen få lagt en uhyggelig maske af professionelle 
sminkører. I december måned sænkede freden sig og alle 
pustede ud til Måløv Kirkes børne- og ungdomskor, der 
med klare stemmer sang julen ind. 

Skovlunde Kulturhus
Udover at vi i Skovlunde Kulturhus i 2015 blev klogere 
på arv og testamente og Leonora Christine, deltog vi i 
børnerytmik, sang skønne, gamle viser og plaskede med 
vand sammen med de mindste, moste en masse æbler, 
afholdt legetøjsloppemarked, fik viden om vægttab, 
mødte Guldlok og de tre bjørne, havde ZOO på visit med 
en masse slanger og mus og lærte om Signes hjem-
komst. Vi fik også et nyt tilbud, hvor nybagte forældre 
kan tage deres baby under armen og komme til foræl-
dre/barn-hygge og deltage i relevante foredrag én gang 
om måneden. Det var også i 2015, at hjemmegående 
forældre og bedsteforældre kunne begynde at tage 
deres børn eller børnebørn med til legestue i Skovlunde 
Kulturhus, hver fredag. Her er der god plads til højt-
læsning, fagtesange, dans og fri leg i fællesskab med de 
øvrige gæster i kulturhuset. Og så er det gået op for 
borgerne, at Skovlunde Kulturhus har gode mødelokaler 
og en stor sal, hvis de vil afholde møder, arrangementer 
og andet.
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Besøgstallet i alle 3 huse er samlet steget med 7% 
i 2015, de første tal for 2016 tyder på en yderligere 
stigning (15,3% i 1. Kvartal). Udlånstallet er i 2015 faldet 
med -6.5%, en tendens der ses over hele landet, høje-
re besøgstal – lavere udlånstal. En forklaring på noget 
af faldet kan forklares med at CD-udlånet er faldet 
drastisk efter de fleste borgere er begyndt at benyt-
te streamingtjenester. Til gengæld er det elektroniske 
udlån af Netlydbøger og Ebøger næsten fordoblet fra 
2014 til 2015. Fra årsskiftet overgik Ballerup Bibliote-
kernes hjemmeside til den fælles nationale løsning under 
DDB - Danskernes Digitale Bibliotek. Det resulterede i 
en stigning på 10% i besøg på hjemmesiden. På landsplan 
placerede Ballerup Bibliotekerne sig i Top-12, i forhold til 
besøgstal for hjemmesiden, sammenlignet med landets 
øvrige folkebiblioteker. I 2015 udg jorde bogudlånet 76% 
af det samlede udlån (det samme som i 2014).  I 2015 
blev der samlet set afholdt over 140 arrangementer og 
masser af udstillinger i alle 3 huse, lige fra Star Wars 
over Banned Books Weeks og borgermillionen til flygt-
ningetema og meget, meget mere…

Vi glæder os til at se endnu flere borgere, både nye og 
rutinerede brugere, i 2016.

BESØGSTALLET STEG 
I 2015 MED 7%

2015 i tal


