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Kompetenceudvikling og nye veje til viden
Videnssamfundet er i rivende udvikling. Det udfordrer 
det klassiske folkebibliotek og den måde som viden og 
læring tidligere har været sat i spil på. Kort sagt bliver 
der nye veje til viden og nye måder og metoder at lære 
på. Vi er nu på 2. året af vore strategi for 2016-19 og 
den gode nyhed er at vi kan følge med. Strategien tager 
udgangspunkt i Ballerup Kommunes kulturpolitik og 
Slots- og Kulturstyrelsens nationale indsatsområder 
for folkebibliotekerne.

”I en foranderlig verden er rollen som kultur-, læ-
rings- og dannelsesinstitution under hastig udvikling. 
Den mangfoldighed af kultur- og læringsoplevelser, vi 
tilbyder, 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.”

Vi arbejder og udvikler løbende på mange områder, for 
at kunne leve op til dette. Og selvom vi ”…ikke længere 
kun er bog- og mediesamlinger…”, så er det stadig en 
kerneydelse i vores daglige tilbud. Udfordringen i dag 
er at 97 % af vores samling er digital, så for at kunne 
gøre den endnu mere tilgængelig for borgerne, går vi 
nye veje. Vi har derfor i 2016 sat markant ind på kompe-
tenceudvikling indenfor de digitale samlinger, så disse 
kan bliver en naturlig del af vores tilbud og formidling. 
Herudover har vi udviklet og afprøvet forskellige former 
for digital formidling, så det også kan komme borgene 
til gode i den selvbetjente åbningstid. Dette har sam-
tidig resulteret i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens 
til et nationalt projekt omkring digital formidling i det 
fysiske rum, på tværs af flere biblioteker, som Ballerup 
Bibliotekerne står i spidsen for.

En anden indgangsvinkel til ny viden og læring er vores 
Makerspace, hvor vi både understøtter ånden og hån-
den, kloge hoveder og kloge hænder. I 2016 udvidede vi 
åbningstiden og samarbejdet med blandt andet folke-
skolerne i Ballerup. Her har vi også i 2016 sat ind med 
kompetenceudvikling, så vi får flere og bedre mulighe-
der for at kunne bidrage til at understøtte borgeren  
”… i at realisere sit potentiale, alene og i fællesskab 
med andre borgere…”.

Maria Nielsen Westbrook, Konstitueret Bibliotekschef.

2016
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Nye medier - nye veje til viden

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 2016 videreudviklede vi differentieret betjening, for i 
endnu højere grad at kunne tilpasse og målrette vores 
betjening til borgernes behov. I den daglige betjening 
på Ballerup Bibliotek opererer vi nu med funktionerne 
informationsmedarbejder, bibliotekar og vært. I 2017 
vil der yderligere blive oprettet en funktion som faglig 
bibliotekar. Derudover har vi igen i år blandt andet lavet 
skolekatalog for folkeskoleelever, workshops i opgave-
skrivning for gymnasieelever, it- og lektiecafeer, tilbud til 
daginstitutioner og været opsøgende uden for biblio-
teks- og kulturhusene.

En af bibliotekets kernekompetencer er at finde og 
formidle information og viden både fysisk og digitalt (vi 
er stifindere), og det kræver at vi hele tiden holder os 
opdaterede omkring, hvilke nye veje og kilder til viden, 
der findes og skabes. 

Samtidig står vi midt i en rivende samfundsudvikling, 
hvor tiden for fakta bliver kortere og kortere, hvor-
for mange fysiske lærebøger hurtigt bliver forældede. 
Her er det essentielt, at vi i langt højere grad end i dag, 
begynder at formidle digitale ressourcer og kilder til 
vores borgere. Derfor har vi internt, igangsat et pro-
jekt med fokus på yderligere udvikling af personalets 
informationssøgningskompetencer, hvilket blandt andet 
har resulteret i målrettede videndelingskurser, for de 
forskellige roller i den differentierede betjening. 

For at imødekomme den stigende digitale brug og for-
midling, har biblioteket i 2016 ligeledes arbejdet målret-
tet på at udvikle vores nye hjemmeside. Hjemmesiden er 
vores digitale ansigt udadtil og det er derfor vigtigt at 
gøre oplevelsen og brugen lettere og bedre. De fleste 
besøgende på hjemmesiden søger efter materialer i 
bibliotekets bestand, derfor arbejder vi på at gøre det 
endnu nemmere for brugerne at finde det, de leder efter. 
En del af dette udviklingsarbejde foregår med støtte fra 
Danskernes Digitale Bibliotek.

I  2016 er Ballerup Bibliotekernes hjemmeside bib.bal-
lerup.dk steget til 303.066 besøgende på i alt 1.545.977 
sider af en gennemsnitlig varighed på 3 minutter og 37 
sekunder.

Læsefærdigheder er en forudsætning for at kunne 
agere i videnssamfundet. Derfor understøtter vi læsning 
i forskellige livsfaser. I 2017 har vi haft fokus på early 
literacy, som dækker over det sproglige fundament som 
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børn skal have udviklet, inden de begynder at modtage 
skolens formelle undervisning i læsning og skrivning. 
Børn bruger bogstaver og leger med skriftsproget lang 
tid før skoletiden begynder og i førskolealderen er børn 
særligt modtagelige for at lære. Børns positive erfa-
ringer 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. Bibliotekets 
indsatsområde for early literacy har fået navnet Leg & 
Litteratur.

Arbejdsgruppens hovedopgave har bestået i at invitere 
kommunens børnehaver, vuggestuer og dagplejere til 
inspirerende besøg på biblioteket, der stimulerer børne-
nes interesse for bøger og gode historier, og som har en 
positiv indvirkning på deres sprogudvikling. Indtil videre 
er der udviklet tre aktivitetstilbud, der introducerer 
børnene for børnelitteraturen på en legende måde, og 
sætter gang i fantasi og medskabelse. Som supplement 
til aktiviteterne på biblioteket er der udviklet mapper til 
dagtilbuddene med supplerende materialer og forslag til 
aktiviteter, så pædagogerne let kan arbejde videre med 
emnet og de relaterede ordområder hjemme i instituti-
onerne.

Arbejdsgruppen har desuden haft særlig opmærksom-
hed på børnenes overgang fra daginstitution til skole. 
Derfor har en række 1.maj-børn og 0.klasser været på 
biblioteksbesøg og leget trafiklege med Villads i Valby, 
og i 2017 vil dette tilbud til skolestarterne komme til at 
indbefatte en flot boggave fra biblioteket i anledning af 
første skoledag.
 
Til de lidt ældre børn har Ballerup Bibliotekerne været 

med til at udvikle og undervise i ”SøgSmart”, som er et 
nyt, digitalt og interaktivt værktøj til folkeskolerne. For-
målet med SøgSmart.dk er at styrke ”eleven som kritisk 
undersøger” gennem informationssøgning, begyndende 
kildekritik og relevansvurdering. Værktøjet understøt-
ter undervisning i ”IT og Medier”, Dansk og alle andre fag 
med emnearbejde, der skal søges information om.

”SøgSmart” er udviklet i et samarbejde mellem Cen-
tralbibliotekerne/Gentofte Centralbibliotek, Ballerup 
Bibliotekerne og CFU. I august 2016 var første modul til 
mellemtrinnet klar og flere af kommunens 4.+ 5. Klasser 
er blevet undervist i SøgSmart.

For de voksne afprøvede vi nye tiltag på det skønlit-
terære område med nye kommunikationsformer og 
arrangementsformater. I starten af året oprettede vi et 
nyt digitalt nyhedsbrev med skønlitterære nyheder, der 
pt. har 130 tilmeldte. På arrangementsfronten fortsatte 
vi med faste succeser som den årlige bogcafé og intro-
ducerede med stor succes det nye arrangementsformat 
”Books & Beers”. 

Vi tog den skønlitterære formidling uden for bibliotekets 
fire vægge med Take Away-litteratur, Poetiske Pow-
er-poser og ikke mindst lysvandring i Hedeparken i sam-
arbejde med Beboerprojektet Hedegaven. Derudover har 
de medarbejdere, der arbejder med formidling af skøn-
litteratur, været tilknyttet kompetenceudviklingsforløb 
med udgangspunkt i kurset ”Litterære Makerspaces” 
og performativ formidling, hvorfor 2017 også vil byde på 
nye tiltag, nye arrangementsformater og nye samar-
bejdspartnere indenfor skønlitteraturen.
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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 til andre fæl-
lesskaber. Vi vil udfolde vores virksomhed, hvor folk 
bor - og samtidig trække nye aktiviteter og brugere 
til biblioteket og kulturhusene. Vi skal være synlige på 
skolerne (via skolereformen), på uddannelsesinstituti-
onerne og i virksomhederne gennem fælles projekter og 
partnerskaber.

Vi skal medvirke til at skabe sammenhængskraft i lokal-
samfundet og styrke det lokale demokrati ved at være 
et inspirations-, debat- og mødested for borgerne – 
både 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. I 2016 havde vi i samarbejde med 
Baltoppen LIVE et arrangement med ”Lille Nørd”, koncert 
med Jazzkatten, juleforestilling med Signe og Frække 
Rikke og oplevelsesløb med Pederstrup og Klima. Derud-
over er der rabatter til nogle af Baltoppen LIVEs arran-
gementer og biografen har forestillinger for børneklub-
bens medlemmer.

I foråret 2017 har vi haft tre mindre arrangementer i 
de tre huse og i efteråret 2017 arbejdes der på at blive 
skabt en kulturfestival kun for børneklubbens medlem-
mer. Det bliver en oplevelsesrig dag for familierne, hvor 
der både vil være teater, workshops i Makerspace og 

besøg af havbiolog Anders Kofoed. På sigt vil vi skabe en 
kulturfestival som går på tværs af kulturinstitutionerne 
i Ballerup kommune.   

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 ad hoc 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 2016 har vi fortsat projektet LAB, hvor 4.-6. klasser 
arbejdet innovativt med udfordringer fra lokale virksom-
heder. Biblioteket har taget initiativ til samarbejdet for 
at fremme viden og uddannelse, samt ruste børnene til 
fremtiden. Biblioteket er koordinator og faciliterer kur-
ser, fremlæggelser og udstillinger for lærere og elever. 
I 2016 deltog 16 skoleklasser og 5 virksomheder i LAB 
med nye spændende udfordringer: Tryg, Hjemmeplejen, 
Vandspejlet, GN Resound og GoAppified. Arbejdet kan ses 
her: https://bib.ballerup.dk/boernebiblioteket/labora-
toriet/virksomhedskatalog

Vi udsender også et institutionskatalog med ugentlige 
aktiviteter, som henvender sig til kommunens børnein-
stitutioner. Tilbuddene understøtter børns leg og læring 
med kobling til tidlig sprogindlæring (early literacy) og 
kulturel og digital dannelse. Programmet udkommer to 
gange om året og tilbuddene er gratis for institutioner-
ne at benytte. 

Samarbejde og medskaben – den aktive borger
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For unge
I 2015 gennemførte vi, i samarbejde med Rødov-
re og Øbro/Jagtvej Bibliotek og med støtte fra 
Kulturstyrelsens Udviklingspulje, demokratipro-
jektet ”Demokrati – dit valg!” for unge mellem 
14-25 år. Projektets formål var at gøre bibliote-
ket til en ressource i unges demokratiske dan-
nelse og øge deres involvering. At give eleverne 
erfaringer med at researche på og argumente-
re for politiske dilemmaer, samt at få dem til at 
blive mere fortrolige med debat og argumenta-
tion. Debatmøder og kronikworkshop skulle få 
de unge til at tage stilling til forskellige emner 
som sociale medier og elevinddragelse. Fremad-
rettet kan biblioteket trække på erfaringerne 
fra projektet ved at have et ”beredskab” til 
kommende valg. I 2016 har vi arbejdet på at have 
en ”valgpakke” klar til kommunalvalget i 2017, så 
vi kan understøtte den demokratiske proces, 
herunder at få flere, især unge, til at stemme.

2016 var året hvor Coding Pirates Ballerup 
kunne åbne dørene til deres afdeling på Ballerup 
Bibliotek. Coding Pirates i Ballerup er allerede 
en kæmpe succes med fuldt hus hver torsdag 
og en lang venteliste af børn, der også gerne vil 
lære at være kreative med computer og kod-
ning. Kreativ med computere kunne man også 
være i forbindelse med kuglebaneworkshoppen, 
hvor de deltagende børn kunne få lasercuttet 
deres egne navneskilte til den del af banen, de 
havde været med til at bygge. En del af kugle-
banen var også g jort elektronisk ved hjælp af 
Little Bits, der fik lamper til at blinke og hjul til 
at snurre. 

I starten af 2017 begyndte Ballerup Biblioteker-
ne som et forsøg at udlåne LittleBits. LittleBits 
er en måde at lære børn og familier om elektri-
ske kredsløb og kodning og giver utallige måder 
at skabe nye sjove opfindelser på, hvis man bare 
tilføjer lidt pap, LEGO, en bamse eller eksem-
pelvis en ringeklokke. Ballerup Bibliotekerne har 
udarbejdet tre forskellige kits - et begynderkit, 
et LEGO-kit og et synthkit og alle tre kits bliver 
allerede flittigt udlånt.
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For alle
I forbindelse med den udvidede åbningstid 7-22, har 
vi i 2016 øget samarbejdet med de lokale foreninger, 
rådgivningstjenester, privatpersoner og organisationer, 
der flittigt har lånt vores lokaler. En del af aktiviteterne 
foregår stadig i den betjente åbningstid, men vi ser en 
stigende del foregå i den selvbetjente åbningstid, som 
eksempelvis aftenarrangementer på hverdage og for-
skellige grupper der mødes fast om søndagen.

Kræftens Bekæmpelse, DH-Ballerup, Gigtforeningen 
og Diabetesforeningen, Tal Dansk-café og Venlig Café 
har faste møder på biblioteket. Det samme gælder for 
Demensrådgivningen og Rådgivningen for borgere med 
anden etnisk herkomst. Alle yder værdifuld hjælp og 
rådgivning.

Kommunens sundhedsplejersker har afholdt en lang 
række forældrekurser på biblioteket og i Måløv holder 
sundhedsplejersken åbent hus hver torsdag mellem kl. 
14.00 og 15.00. Her kan man få en snak om barnets triv-
sel, gode råd og få vejet sit barn.

Foreningen Sind afholder 2-4 store aftenarrangemen-
ter om åretog den landsdækkende forening Børn, Unge & 
Sorg er netop også begyndt at invitere vores unge i sorg 
og krise til at få hjælp på biblioteket. 

Hver mandag er der lang kø for at komme ind og tale 
med advokatvagten. Vi har i år måtte øge tilbuddet 

fra hver anden uge til hver uge. Vi giver også plads til 
borgermøder, hvor kommunens arkitekter fortæller 
om lokalplaner, seniorboformer og andet. Hvert forår 
afholder vi Foreningernes Dag, hvor vi sammen med for-
eninger i kommunen viser borgerne vores rige og alsidige 
foreningsliv. Hertil kommer bibliotekets faste lektie- og 
IT-hjælp i samarbejde med frivillige.

I øjeblikket er over 70 frivillige med til at sikre at Balle-
rup 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 Makerspace er i høj 
grad bygget op omkring den frivillige indsats fra lokale 
superbrugere og vi er meget glade for det store enga-
gement, som alle de frivillige udviser. 

Målsætningen for arrangementsområdet i 2016 og 
fremadrettet er både at øge billetsalget og samtidig 
lave arrangementer, der kan tiltrække borgere, som ikke 
er kernebrugere. Derfor har vi mere fokus på politiske 
emner, videnskabsformidling og debat med markante 
personligheder. Samtidig prøver vi forskellige formater 
af. Klassiske paneldebatter bliver kombineret med fore-
drag og kortere formiddagsseancer i cafeen. Samtidig 
har vi øget vores samarbejde med folkeoplysningsorga-
nisationerne AOF, FOF og LOF i forbindelse med mar-
kedsføring og fælles planlægning af arrangementer.
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Vi har i 2016 satset på debatarrangementer 
med udgangspunkt i folkeoplysning for at styrke 
det lokale, såvel som det nationale demokrati. 
Debatterne harog understøttet den aktuelle 
dagsorden i samfundet, hvor vi har inviteret 
politikere og andre relevante debattører og 
fagpersoner ind til et borgerinddragende møde.

Debatterne har haft emner som: Hvornår bliver 
man en ”rigtig dansker”? med bl.a. Mattias 
Tesfaye og Peter Skaarup og EU’s fremtid med 
Stine Bosse som debattør, ”Har landbruget 
en fremtid? ”, ”Syge sygehuse”, ”Er den danske 
samfundsmodel under pres? ”, ligesom vi også 
har afholdt et lokalt debatmøde om værdig 
alderdom i Ballerup Kommune med formand for 
social- og sundhedsudvalget Lolan Ottesen.   

Ved alle debatarrangementerne har der været 
en inddragende og livlig debat fra de invitere-
de debattører og fra borgerne selv. I 2017 vil 
vi videreføre konceptet og understøtte sam-
fundsdebatten vedr. lokale, nationale og globale 
emner. 

I forbindelse med det amerikanske præsident-
valg afholdt vi festivalen ”Kulturen går til USA” 
med masser af foredrag og aktiviteter og i 
løbet af efteråret havde vi Niels Bjerre Poulsen 
at fortælle om det amerikanske præsidentvalg.

I 2016 mødtes vores Lytteklub fast og efter-
hånden har deltagerne selv taget mere og mere 
over. I Lytteklubben mødes borgere og dyrker 
en fælles passion for musik. Man skiftes til at 
præsentere både ny og gammel musik for hinan-
den, fortælle om yndlingsbands, koncertoplevel-
ser og meget andet, for på den måde at give og 
få ny inspiration til ens individuelle musikunivers.

Af andre arrangementer kan nævnes: Folke-
køkken i samarbejde med vores café på Balle-
rup Bibliotek, foredrag om Beatles, Nick Cave, 
Johnny Cash, Björn Afzelius, ”Skandinavien rundt 
– en musikalsk rejse”, Bob Dylan og endelig Niels 
Skousen i samtale med Espen Strunk. Vi deltog 
i Sundhedsugen, blandt andet med foredrag af 
Sisse Fisker.
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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 eller ved at arbejde tættere sammen med partnere 
om at skabe nye levende pladser, for eksempel Bane-
gårdspladsen i Ballerup, Bycentret i Skovlunde og Måløv 
Bymidte.

Ved udgangen af 2016 har Ballerups Biblioteks Maker-
space været åbent i 1 år og er ved at finde sin koncep-
tuelle form. Ballerup Makerspace, understøtter maker-
kulturen med innovation og kreativitet, viden og læring. 
Her har borgerne adgang til 3D-printere, en laserskæ-

rer, vinylcutter, A0 plotter og varmepresse, samt de fri-
villige og ansattes viden på området. Syv af bibliotekets 
ansatte har derfor intensiveret deres know-how inden 
for digitale skaberkompetencer for at kunne varetage 
brugernes behov. Åbningstiderne er udvidet fra 2 til 3 
dage om ugen i 2016 og i 2017 vil der være fire åbnings-
dage om ugen. 

Makerspace bliver brugt af folk mellem 10-80 år og af 
både skoleklasser og pensionister. Forskellige instituti-
oner og omkring 600 private borgere har været igennem 
Makerspaces introducerende kurser som varetages 
af henholdsvis bibliotekets formidlere og Makerspa-
ce’s frivilliggruppe. Som en integreret del af biblioteket 
bidrager Makerspace til små og store begivenheder, 
hvor 2016 blandt andet bød på et frivilligdrevet påske-
event, forskellige sommerferieaktiviteter, deltagelse i 
USA-kulturfestival og Kuglebaneprojekt, nisseværksted 
i december og desuden facilitering af Coding Pirates.

Gennem 2016 er der på Ballerup Bibliotek blevet indret-
tet endnu flere studiepladser, men behovet er stadig 
stigende. Derfor sættes der nu målrettet ind på at øge 
kendskabet til studiemulighederne, herunder den faglige 

Biblioteket og byen – rum i udvikling
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hjælp som bibliotekerne kan tilbyde. I 2016 har kulturhu-
sene i Skovlunde og Måløv fået ny og 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, Foreninger-
nes Dag og kuglebaneprojektet.

I sommeren 2016 arrangerede medarbejdere fra Balle-
rup Bibliotek en uges byggeworkshop for børn og deres 
voksne. Målet var at give børnene en succesoplevelse og 
fællesskabsfølelse ved at arbejde sammen om et fælles 
mål: at bygge Danmarks længste kuglebane. Samtidig var 
ønsket at udbrede kendskabet blandt børn og voksne til 
digitale redskaber, hvorfor der blev brugt lasercuttere, 
3D-printere, IoT og LittleBits i byggeprocessen.

I alt medvirkede 141 børn og det lykkedes at få kugle-
banen optaget i Børnenes Rekordbog 2016. Kuglebanen 
blev 89,65 meter lang og der nåede at løbe 13.382 kugler 
igennem banen i den måned kuglebanen stod på bibliote-
ket.

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 er 

vi 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 og i forbindelse med LAB 
harflere klasser arbejdet med deres idéer til kommende 
aktiviteter på Banegårdspladsen.

I forhallen til Makerspace vil man løbende kunne følge 
processen omkring Banegårdspladsen. I juni 2016 blev 
vinderen af arkitektkonkurrencen offentligg jort på 
biblioteket og efterfølgende er deltagernes forslag 
blevet udstillet. Biblioteket indgår nu i løbende dialog 
med forskellige interessenter og der arbejdes på både 
formidling/indsatser under byggeperioden, såvel som 
på aktiviteter der vil kunne sættes i gang når pladsen 
står færdig, Der har løbende været orienteringsmøder 
på biblioteket omkring Banegårdsprojektet, hvilket vi vil 
fortsætte med byggeperioden ud.
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2016 stod i festens tegn i Skovlunde Kulturhus. Vi var 
værter ved et brag af en 5 års fødselsdagsfest for 
Skovlunde Kulturhus i september og deltog i ”Open by 
night” i Skovlunde Centret i oktober. Begge dage var hu-
set særdeles velbesøgt, og til fødselsdagsfesten valgte 
omkring 900 borgere at deltage i nogle af de mange 
aktiviteter som linedance, kunstmaling, ansigtsmaling, 
kagespisning, børneteater, koncert med Kammerkoret 
og dejlig guitarmusik, mm. Alt dette i et fantastisk godt 
samarbejde med foreninger, styregruppe, samt lokalråd. 
Dette samarbejde har medført, at der nu skal afholdes 
KULTURDAG i Skovlunde den 9. september 2017, hvor 
også lokale ildsjæle og erhvervsdrivende deltager. Ud 
over de mange gæster til festen, har vi haft besøg af 
det mobile mosteri, af Audrey Castaneda, der fortalte 
om kvinder og kærlighed, af mange fantastiske, fanta-
sifulde børneteatre, af kendte forfattere som Elsebeth 
Egholm, Katrine Marie Guldager, Niels Lyngsøe, Helle 
Vincentz, Dorrit Willumsen samt Lola Jensen, der kunne 
fortælle om, hvordan man får job, børn og familie til at 
hænge sammen. 

I samarbejde med Ældresagen har vi i de populære 
Tirsdagssaloner set på en værdig alderdom, fortidens 

Skovlunde, demens, Syrien og hørt dommerens værste 
historier. Som noget helt nyt bød 2016 på ”Smag på 
genren”, en oplæsningsrække, hvor interesserede kunne 
”smage” på emner som den store amerikanske roman, 
mens man nød en amerikansk pandekage, eller romaner 
om de rige og royale, mens et glas Asti blev serveret.

Barselscafeerne og legestuen myldrer fortsat med 
småfolk, hvis forældre deler erfaringer og bliver klogere 
på emner som tandpleje, sprogudvikling, babymassage, 
skadelige kemikalier og på hvordan man ruster sit barn 
til succes. Vi har lavet et hav af aktiviteter for daginsti-
tutionerne, såsom syng-sammen-dag, bo i en sko-pro-
jekt, besøg af Klovnen Tapé, Moster Zilettes juleshow 
og m.a. Vi har også haft besøg af skolerne, hvor de har 
mødt Jacob Martins Strids univers med Lille Frø og selv 
lavet frø-sokke-dyr. Derudover har vi afholdt bogvog-
terkurser, booktalks og hvem-styrer-din-hjerne for de 
største. 

Alt i alt et fantastisk år, hvor sammenhængskraften i 
lokalsamfundet blev cementeret, og hvor der nu er lagt 
op til endnu mere, bl.a. med etablering af byhaver i Kul-
turhuse have, samt den store Kulturdag i september. 

Skovlunde
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Et nyt koncept så i år dagens lys i Kulturhus Måløv. Under 
overskriften Måløv Mødes, sætter vi frem overfokus på det 
lokale fællesskab. En søndag i september afholdt Kulturhus 
Måløv således for første gang Måløv Mødes med underover-
skriften: kend din by og mød din nabo. Her stod museums-
leder Mette Jensen fra Ballerup Museum i spidsen for en 
byvandring rundt i Måløv, hvor der blev fortalt historier fra 
det gamle Måløv. Omkring 80 interesserede var mødt op til 
gåturen, der blev afsluttet med kaffe og kage i kulturhusets 
sal. Måløv Mødes fortsætter i 2017 som en fast tilbageven-
dende begivenhed ca. hver 3. måned, med bl.a. brætspilsdag, 
lysvandring, mv.

Der var igen stor tilslutning til de faste indslag som Kultur-
hus Måløv deltog i, såsom Måløv-løbet, loppe- og havemar-
ked og Halloween.

I december måned blev det Jul i Måløv. Med borgmesteren, 
Bjarne Rasmussens, messingblæsere og nissepiger på ladet 
kørte hestevogn og kusk gennem Måløv, mens julens sange 
g jaldede ud over byen. Hestevognen g jorde et stop ved Ho-
spice Søndergård, hvor orkestret gik indenfor og gav et par 
sange. Flere af byens butikker på Stationsvej bidrog til den 
gode julestemning med juleklip, gløgg, æbleskiver, m.m.

I kulturhusets sal sang Måløv Kirkes børne- og ungdomskor 
julen ind og udenfor serverede spejderne varm kakao og 
snobrød over åben ild. Indenfor i kulturhuset kunne store og 
små lægge hovederne i blød og deltage i en julequiz. Borg-
mesteren tændte juletræet og sammen sang byen et par af 
de gode gamle julesange. En ny juletradition i Måløv er født.

Måløv
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Besøgstallet i alle 3 huse er samlet steget med 12,6% i 
2016 fra 559.545 til 630.123 besøg. Det samlede udlånstal 
er i 2016 faldet en lille smule med -1,9%, en tendens der 
ses over hele landet – højere besøgstal – lavere udlånstal. 
Til gengæld er det elektroniske udlån af Netlydbøger og 
Ebøger steget. Vores udlånstal er i dag på 678.333 fysiske 
enheder og 33.694 digitale, tilsammen 711.027 udlån. I 2016 
udg jorde bogudlånet 77,7% af det samlede udlån (en lille 
stigning fra 2015).

Fra årsskiftet 2014/15 overgik Ballerup Bibliotekernes 
hjemmeside til den fælles nationale løsning under DDB - 
Danskernes Digitale Bibliotek. Det resulterede i en stigning 
på 10 % i besøg på hjemmesiden i 2015. I 2016 har Ballerup 
Bibliotekernes hjemmeside bib.ballerup.dk haft 303.066 be-
søg på i alt 1.545.977 sider af en gennemsnitlig varighed på 3 
minutter og 37 sekunder, hvilket på landsplan, blandt folke-
biblioteker, placerer Ballerup Bibliotekerne i Top-10, når det 
drejer sig om besøgstal på hjemmesiden.  

Vi har samlet set haft 221 arrangementer for børn og voks-
ne i 2016.

Vi glæder os til at se endnu flere borgere, både nye og ruti-
nerede brugere, i 2017.

Året i tal


