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Forslag til dialogbaserede aftaler 2023-2024 
 
 

FOKUSOMRÅDE EFFEKTMÅL HANDLING SAMMENHÆNGSMODEL VERDENSMÅL 

Kultur og sundhed 
 
 

Styrke borgernes 
livskvalitet og 
trivsel. 

Udbygning og yderligere 
afsøgning af bibliotekets 
rolle i forhold til 
sundhedsfremmende 
aktiviteter. 
 
Lokalsamfundene skal 
også besøges (‘kultur i 
hele kommunen’). 
 

Mindst 80% af alle borgere i 
Viborg Kommune vurderer 
deres generelle trivsel og 
livskvalitet som høj i 2025. 
 
Færre i Viborg Kommune føler 
sig ensomme. 
 

VM 3: Sundhed og 
trivsel 
 
VM 11: Bæredygtige 
byer og 
lokalsamfund 
 

Børns læsekultur 
 
 

Øge læselysten 
hos børn. 
  

Leg med litteraturen. 
 
Indsats vedr. 
sprogstimulering for børn 
i førskolealderen. 
 
Indsats vedr. læselyst for 
børn i 
grundskolealderen. 
 
Indsatser for både børn 
og familier i fritiden. 
 
Lokalsamfundene skal 
også besøges (‘kultur i 
hele kommunen’). 
 

Andelen af eleverne i 9. klasse 
som opnår mindst 2 i dansk og 
matematik ved 9./10. klasse-
prøven hæves til 92 % i 2025 
 
Borgernes uddannelses-
/kompetenceniveau skal højnes 
 
Vi ønsker at højne 
sprogkundskab og social trivsel 
blandt de 0-6-årige. 

VM 4: 
Kvalitets-uddannelse 
 
VM 11: Bæredygtige 
byer og 
lokalsamfund 
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Tilbud og aktiviteter 
til unge under 
uddannelse  
 
 
 

Flere 
arrangementer 
målrettet unge. 
 
Afsøge 
muligheden for at 
skabe et såkaldt 
’subbrand’ for 
biblioteket, så det 
fremstår som et 
attraktivt tilbud for 
unge. 
 
OBS på at der er 
mange forskellige 
ungegrupper. 
 
 

Samarbejde med 
Karriereby Viborg og 
Viborg kommunes 
ungemedarbejdere. 
 
Samarbejde med alle 
uddannelsesinstitutioner. 
Samarbejde med 
relevante ildsjæle, 
foreninger og andre 
relevante aktører. 
 
Vi vil fx afprøve 
debatter/fællesskaber 
efter VM i debat koncept 
(respekt for uenighed) 
 
Lokalsamfundene skal 
også besøges (‘kultur i 
hele kommunen’). 
 

Vi vil tiltrække flere uddannelser 
til Viborg Kommune, og antallet 
af unge, der vælger Viborg som 
uddannelsesby, skal øges 
 
Færre føler sig ensomme 

VM 3: Sundhed og 
trivsel 
 
VM 4: 
Kvalitetsuddannelse 

Viborg Bibliotekerne 

som demokratiets 

og dialogens hus 

 

 

Udvikling og 
afholdelse af 
dialogskabende 
arrangementer 
som har til formål 
at bygge bro og 
nedbryde 
fordomme. 
 
Både ’klassiske’ 
debatter samt 
dialog- og 
debatskabende 
aktiviteter. 
 

Aktiviteter i forbindelse 
med topaktuelle emner. 
 
Fx afprøve metoder og 
afholde arrangementer, 
der understøtter dialog 
og debat blandt 
borgerne. 
 
Tilstræbe aktualitet og 
alsidighed. 
 
Lokalsamfundene skal 
også besøges (‘kultur i 
hele kommunen’). 
 

Højne kompetenceniveau 
 
Færre føler sig ensomme 
 
 
 
 

VM 11: Bæredygtige 
byer og 
lokalsamfund 
 
VM 16: 
Fred, retfærdighed 
og stærke 
institutioner 
 



   
 

 4 

Biblioteksrummet 

 

 

Vi er i oplevelses- 
og 
vidensbranchen 
 
Brugere af vores 
huse skal have 
gode oplevelser i 
velholdte rammer 
som er up to date. 

Arbejde med etablering 
af et ‘temabibliotek’ i 
Houlkær sammen med 
VG, Houlkærskolen, 
Medieskolen m.fl. - fokus 
er Viborg Creative City 
 
Nyt take på børnekultur 
og oplevelser for børn og 
børneaktører i 
samarbejde med LOA 
fonden (HB- 
børnebiblioteket er den 
fysiske ramme) 
 
Gentænkning af de 
fysiske rammer på 1. sal 
i forhold til unge 
uddannelsessøgende og 
fordybelse. 
 
Undersøge muligheder 
for finansiering af de 
forbedrede fysiske 
rammer. F.eks. fonde, 
bidrag fra anlægspuljen, 
intern finansiering via 
omlægning af ressourcer 
mm.  

  

Værtskab 

 

 

Brugerne skal, i 
mødet med Viborg 
Bibliotekerne, altid 
føle sig velkomne. 

Fokus på 
medarbejdernes rolle 
som formidlere både i 
det fysiske rum og 
digitalt. 
 
Tilstræbe at brugerne 
altid får ‘det lille ekstra’. 

  

 


