
Fra bøger til borger: status og potentialer



Emneliste

• Status: bibliotekets arbejde i dag
• Huse, services og medarbejdere
• Nøgletal
• Lovgivning
• Kommunalbestyrelsens og udvalgets pejlemærker
• Fremtidige muligheder
• Udfordringer
• Fremadrettet?
• Dialog 



Hedensted ”bibliotekerne”



Bibliotekets arbejde pr september 2022

Samarbejde med 
sundhedsplejen

Samarbejde med 
vuggestuer, dagplejere og 

børnehaver 
Skoletjeneste Ferie og fritidstilbud for 

børn og deres familier

Foredrag og wokshops for 
børn og voksne - ofte 

sammen med andre aktører 

Læsekreds, fælleslæsning, 
brætspilsklubber, 

håndarbejdsgrupper

Bogvandring, 
naturformidling, praktisk 

grøn omstilling, videnskab 
og teknologi

Elevrådsdag, ungemiljø og 
samarbejde med ungdoms-

og kulturskolerne. 

Udlån af lokaler til 
foreninger og andre 

borgergrupper (fra yoga til 
ungementor)

Deler lokaler med 
borgerservice og politi i 
Tørring og Juelsminde

Låner 145.000 tusind fysiske 
materialer og 67.000 

digitale  ud pr år
Har ca. 120.000 gæster i 

husene  

Trækker midler og 
aktiviteter til Hedensted 

kommune gennem 
samarbejder med andre 

kommuner, staten og fonde



Huse, services og 
medarbejdere

• 5 bibliotekshuse (Hedensted, Tørring, 
Juelsminde, Uldum og Hornsyld)

• To udleveringssteder (Glud og Lindved 
Brugsforeninger)

• Digitalt folkebibliotek (e-reolen, e-reolen Go, 
filmstriben, biblioteket (app))

• Bogen kommer (handicapservice)

• 18 medarbejdere + en vikar + en praktikant + 
en håndfuld ungarbejdere



Fem huse: Åbne fra kl. 06.00-22.00*

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Hedensted 10-18 10-18 10-18 13-18 10-16 10-13

Juelsminde 10-17 10-17 10-17 10-16 10-13

Tørring 10-17 10-17 13-17 10-16

Uldum 10-14 13-17

Hornsyld 10-16 13-17

* Undtagen Hornsyld

Betjent åbningstid



Nøgletal for borgernes brug af biblioteket 
(august 2021-juli 2022)

Udlån Fysisk
145.000

Digitalt
67.000

Borgere i husene Hedensted
48.780

Juelsminde 
36.418

Tørring 
19.333

Uldum
9.982

Hornsyld
8.400

I alt
122.913

Deltagere ved 
arrangementer 

Ca. 2.615



Økonomi overordnet

Materialer og digitale services Uden løn 2.140.000,00 kr. 
Drift af bibliotekets huse Inkl. betjening 4.192.205,13 kr. 

Kulturelle aktiviteter 
Netto udgift inkl. 
løn 133.127,20 kr. 

Øvrige opgaver
Se slide 4 8.746.123,87 kr. 

Samlet budget 2021 15.078.329,00 kr. 



Lovgivning
• Der skal være et biblioteksvæsen i kommunen
• Der skal være fri og lige adgang 
• Biblioteket skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
• Biblioteket formidler statslig og kommunal information og information om 

samfundsforhold i øvrigt 
• Biblioteket  skal tilrettelægge sit arbejde efter følgende kriterier:

• Kvalitet
• Alsidighed
• Aktualitet



Kommunalbestyrelsen

Vækst i balance
Forpligtende fællesskaber
Smidige processer

Udvalget for Fællesskab

• Varieret udeliv for både borgere og besøgende

• Flere i aktive fællesskaber

• Den mangfoldige hverdagskultur

• Det attraktive foreningsliv

• Kommunale bygninger, der understøtter kerneopgaven. 



Fremtidige
muligheder

Fællesskab 
og kultur

Huse og aktiviteter 
som overrasker 

tilflyttere positivt (og 
holder deres 

fritidsbudget inden for 
kommunegrænsen)

Systematisk 
samarbejde med 
læringsområdet

-læselyst giver læse 
selvtillid

Kulturen mod social 
ensomhed – fokus på 

ældre og personer 
uden for 

arbejdsmarkedet -
noget meningsfuldt at 

mødes om

Oplysning, uddannelse 
og kulturel aktivitet i 

og om naturen 
En praktisk vej mod 
den grønne fremtid

Flexible ungemiljøer
Være-huse

Krea = noget konkret 
at blive god til
dem som ikke 

kommer i 
idrætsforeningerne

Den bedste mulige 
samling til alle dem 

der elsker 
fortællinger, spil og 

videni hele 
kommunen



Udfordringer
1. Der er brug for smidigere processer i driften, så 

endnu flere timer kan tilbringes sammen med 
borgerne

2. Medarbejdernes kompetencer har forsat overvægt 
mod den mere klassiske biblioteksdrift

3. De tre store huse mangler stadig udvikling for at 
kunne indfri potentialet i forhold til at bidrage 
mærkbart og målbart til visionen om de levende 
bymidter

4. Frivilligheden er forandret efter covid
5. Samarbejdet med de andre forvaltningsområder er 

ikke strategisk forankret (og bliver ikke målt)



Fremadrettet
Vi har brug for JER til at sætte retning, åbne døre og følge op på beslutninger og resultater
hvis vi i fremtiden skal have et biblioteksvæsen som:

1) Spiller en tydelig rolle for det gode liv i hele Hedensted kommune

2) Skaber mod og handlekraft i forhold til de svære dagsordner

3) Er drevet sikkert og kosteffektivt



Tak for ordet
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