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Strategien har tre hovedspor:

· Læsning, dannelse og kultur

· Læring, teknologiglæde og skaberkultur

· Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger

Formålet med den nye strategi er at nå flere nye brugere, udvikle nye metoder til at involvere og 
aktivere borgerne, samt skabe nye relationer og partnerskaber.

Med strategien 2016-19 er vi godt på vej til at udvikle bibliotek og kulturhuse til nu- og fremtidens 
udfordringer. Eksisterende tilbud er blevet justeret, og arbejdsgange optimeret. Vi huser tilbud, 
der kan levere fundamentet for livslang læring, kulturel inspiration, folkeoplysning, fordybelse, 
fællesskaber i trygge rammer og demokratisk deltagelse. Vi arbejder for at alle borgere opdager, 
oplever og tager ejerskab til kunst, kultur og viden ved at deltage, skabe og lære.

Vi er indgang til information, litteratur og viden uafhængig af medie og platform. Vi er stifinde-
re, der er klar til at hjælpe unge og voksne i alle aldre, uanset baggrund og forudsætninger, med 
at navigere og skabe mening i et komplekst informationssamfund. Et informationssamfund hvor 
medier og formidlingen af indhold forandrer sig i takt med den digitale udvikling og derfor efter-
spørger nye kompetencer. Her har biblioteket de kernekompetencer inden for kildekritik og infor-
mationssøgning, som er nødvendige.

Vi møder borgerne med åbenhed og respekt. Vi vil løbende involvere og evaluere vores indsatser 
på baggrund af både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Vi indgår i mangfoldige samar-
bejdsrelationer, for at vi kan finde nye stier til udvikling og formidling af bibliotekets tilbud.

Vi vil gøre verdensmål håndgribelige i borgernes hverdag, og bæredygtighed tænkes ind i husenes 
udvikling og daglige drift samt i vores formidlingstilbud til borgerne.

Som central aktør i lokalsamfundet vil vi gå i spidsen for at realisere Ballerups Vision 2029. Vi vil 
bedre liv for den enkelte borger og mere liv i fællesskaber.

Strategien suppleres løbende af årlige handlingsplaner med konkrete mål.

Velkommen

Ballerup Bibliotekerne er Ballerup Kommunes største kulturinsti-
tution. Hver 4. år udarbejdes der en strategi for bibliotekernes 
virke, der forankres politisk gennem Kultur- og Fritidsudvalget. 
Strategien tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes vision 2029, 
og her igennem FNs verdensmål. Strategien bygger på bibliotekslo-
ven, Ballerup Kommunes Kultur- og Fritidspolitik og er en videre-
førelse af bibliotekets strategi 2016-19.



Strategiske hovedspor 2020-2023.
Læsning, dannelse og kultur

Vores tilbud inviterer til både udvikling af fællesskaber og styrkelse af det enkelte menneske. Vi 
understøtter kultur, læring og demokratisk deltagelse med borgernes interesse og behov som 
drivkraft. Vores huse, aktiviteter og materialesamling digitale som fysiske skal understøtte bor-
gerne med inspiration og indsigt og til tider udfordre den enkeltes antagelser gennem refleksion 
og dialog med dem, de møder enten på biblioteket eller i deres dagligdag.

Læsning er en af forudsætningerne for deltagelse i vidensamfundet. Læse-kompetencen er 
under forandring, og det er nødvendigt i højere grad at kunne orientere sig i store mængder af 
tekster med visuelle og auditive virkemidler. Derfor formidler og kvalificerer vi de materialer og 
tilbud, der bedst understøtter læsning med digitale medier.

- Vi vil understøtte læsefærdigheder og læselyst på alle niveauer

- Vi vil sætte litteraturen i spil som middel til at skabe nye fællesskaber i lokalmiljøerne

- Vi vil arbejde med interaktiv læsning

- Vi vil give borgerne den bedste tilgængelige information og hjælper dem med at blive selvhjulpne

- Vi vil inddrage det legende aspekt i børns kulturelle oplevelser

- Vi vil samarbejde med uddannelses- og daginstitutioner om særligt målrettede tilbud

- Vi vil udvikle kulturtilbud til børn og unge, herunder større fokus på aktiviteter i fritiden

Ballerup Bibliotekernes kerneopgave er at formidle kultur, viden 
og oplevelser i et frirum, hvor borgerne er medskabere. Vi er sti-
findere og skaber sammenhængskraft.



Læring, teknologiglæde og skaberkultur

Vi tilbyder flere former for læringsaktiviteter, både uformelle og mere styrede, eksperimente-
rende og kreative med udgangspunkt i borgernes idéer. Vi opfordrer til litterær og teknologisk 
kreativitet med tilbud, der hjælper borgerne fra at være forbrugere til at blive medskabere.

Vi vil ruste Ballerup-borgerne til fremtidens nye teknologier, og derfor fokuserer vi på digital dan-
nelse (digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer, refleksive digitale kompetencer 
og digital formidling), ligesom vi præsenterer borgerne for eksempelvis robotteknologi og kodning.

Den udvikling vil vi forsætte ved at understøtte teknologiglæde og -forståelse, som bygger på 
borgernes nysgerrighed over for digital og teknologisk udvikling, herunder som bidragsydere og 
producenter af digitalt indhold.

- Vi vil understøtte skolebørns teknologiforståelse med målrettede tilbud til folkeskolen

- Vi vil understøtte skaberkultur og teknologiglæde hos borgerne i Ballerup

- Vi vil hjælpe borgerne til at beherske nye informationsteknologier

- Vi vil udvikle læringstilbud med samarbejdspartnere på tværs af sektorer

- Vi vil understøtte lokale ungdomsuddannelser

- Vi vil understøtte lokale og fagligt relaterede videregående uddannelser



Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger

Ballerup Bibliotekerne indbyder til at gå indenfor, slå sig ned, lade sig udfordre af tilbuddene og 
involvere sig. Her mødes man på tværs af alder, køn, social status og etnisk baggrund. Vi under-
støtter borgerne i at realisere deres potentiale, alene og i fællesskab med andre. Vi skal både 
rumme den aktive og engagerede borger, men også skabe frirum for fordybelse og være et ”helle” 
i en hverdag i højt tempo. Vi skal styrke det lokale demokrati ved at være et inspirations-, debat- 
og mødested for borgerne. Her møder vi hinanden og hele verden.

For at fremme den lokale sammenhængskraft og aktivere borgerne til at deltage i fællesskaber, 
skal vi skabe nye relationer og netværk. Vi skal udvikle og pleje eksisterende, herunder de mange 
café- og interessefællesskaber vi har i vores huse. Vi skal fremme frivillighedskulturen og være 
åbne for nye strømninger udefra, herunder sætte borgernes egne idéer og løsninger i spil.

Vi skal gøre Verdensmål til hverdagsmål og understøtte en bæredygtig udvikling gennem for-
midling og aktive indsatser, herunder nedbryde siloer på tværs af sektorer. Vi vil pleje og udvikle 
relationer til vores kernebrugere

- Vi vil skabe nye relationer ved at gå nye veje og arbejde med nye metoder

- Vi vil bidrage til borgerinvolvering ved debatskabende og engagerende møder og arrangement-

 svirksomhed

- Vi vil være et åbent, aktivt og kreativt mødested for alle

- Vi vil være synlige og aktive i at gøre byrum levende

- Vi vil arbejde aktivt som samarbejdspartnere i nationale projekter



Det nedenstående kobler til verdensmålene og Ballerups vision 2029 (med inspiration i strategi 
fra Aarhus bibliotekerne).

Læsning, dannelse og kultur

3: Sundhed og trivsel

4: Kvalitetsuddannelse

10. Mindre Ulighed

17: Partnerskab for Handling

Læring, teknologiglæde og skaberkultur

3: Sundhed og trivsel

4: Kvalitetsuddannelse

8: Anstændige Jobs og økonomisk vækst

9: Industri, innovation og infrastruktur

10. Mindre Ulighed

17: Partnerskab for Handling

Den aktive borger, relationer og bæredygtige løsninger

3: Sundhed og trivsel

7: Bæredygtig energi

8: Anstændige Jobs og økonomisk vækst

9: Industri, innovation og infrastruktur

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

13: Klimaindsats

17: Partnerskaber for Handling


