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OVERORDNEDE MÅL FOR
BCF
Inspirere til ny udvikling og
profilering af
folkebibliotekerne

HANDLINGER

SUCCESKRITERIER

ANSVAR

Afholde medlemsmøde(r)
med om- drejningspunkt i

Medlemsmøder afholdt

Afholde og arrangere
medlemsmøder:

Måles på deltagelse og
til- fredshed
Digitale medarbejdere og digital ledelse - mindset og
kompetencer
Forpligtende samarbejde med
folkeskolen og ungdomsuddannelserne. På hvilke
præmisser skal samarbejdet
foregå?
Folkebiblioteket og førskoleindsatsen

Adressere de væsentligste
udfordringer, som
bibliotekscheferne har
identificeret i BCF’s
undersøgelse

Gennemføre undersøgelse
blandt bibliotekscheferne

Sætte en politisk dagsorden for bibliotekernes
samfundsmæssige
nødvendighed i forhold til
aktuelle samfundsmæssige
ændringer

Deltage i Folkemødet i Allinge
Deltage i Kulturmødet på
Mors

Svarprocent over 80

a. Digitale medarbejdere
Jakob + Pernille/
efterårsmøde
b. Forpligtende
samarbejde Britta +
Mette/ efterårsmøde

Lars og Pia/Bettina +
Jakob (teknik)
Inden sommerferien
Indhold:
-Hvad er ledernes
udfordringer?
-Samarbejde med
skoleområdet
-nyt bibliotekssystem/
forretningsmodel- hvem
betaler/ unilogin/ eReolen go/
betjeningsaftaler med
ungdomsuddannelser

Styrke kommunikation til
offentligheden
Udnytte afholdelsen af Eblidamøde og Next library til at
profilere bibliotekerne i
pressen

Deltagelse i de to
”festivaler” To
avisartikler

Kulturmødet Mors: Britta
Kulturmødet Allinge:
Mette/ Pia
Next Library: Mette
forsøger at få billet
Forslag: skrive artikel
offensivt. Mikkel
(København) kan levere
input
Eblida: Pia deltager
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Opnå størst mulig
indflydelse på udvikling og
profilering af
biblioteksområdet.

Søge generel og løbende
dialog og
Indflydelse på DDB samt
SLKS
Søge indflydelse i
forbindelse med den
fremtidige udvikling af
over-bygningsfunktionerne
Markere foreningens
synspunkter i debatten om
forretningsmodeller af ebøger
Markere foreningens syn på
DBC’s rolle i den nationale
infrastruktur
Overvåge
implementeringen af et nyt
fælles bibliotekssystem

Kontinuerlig dialog
med formænd for
styre- og
koordinationsgruppe
og ledende
embedsmænd i
organisationerne
Indgå i arbejdet med at
definere hvad en
digital overbygning
egentlig betyder og
konkret består af
Deltagelse i den
offentlige debat om ebøger i medierne
Udarbejde
positionspapir om en
effektiv og
sammenhængende
infrastruktur med
fokus på data- og
lånesamarbejde
Fremme dialog og
videndeling om
ledelsesmæssige
udfordringer ved
udvikling af systemet

Indgå i fortsat dialog med
politikere og embedsmænd
i folketinget, KL,
Kulturministeriet og
Kulturstyrelsen mv.

Søge repræsentation i
relevante udvalg og
arbejdsgrupper mv. Afvikling
af repræsentation i ikke
relevante udvalg og
arbejdsgrupper.

Afrapporteres konkret

Styrke kommunikationen
og dialog ift. medlemmerne

Sikre regelmæssig udgivelse af
nyhedsbrev
Profilere BCF på de sociale
medier
Fastholde og udvikle
årsmødet som et centralt
biblioteks- og ledelses-fagligt
årsmøde

Min. 4 nyhedsbreve
udsendt i 2016
BCF nyheder/historier
delt/liket xx gange på
Facebook
Søge input blandt
medlemmerne til
udvikling af mødet

Årsmøde drøftelser:
Måske skal det ændres
inden medlemmer bliver
utilfredse –mere dialog
færre oplæg
Invitere medlemmer til at
hjælpe med programmet
Konklusion: Mette,
Pernille og Lars arbejder
med næste årsmøde
Mette ansvar for
medlemsinvolvering

