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Generelt om dialogbaserede aftaler
Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed. I KU er det
ambitionen, at der i aftalerne på sigt tages udgangspunkt i en 2-årig udviklingsplan, med angivne effektmål. Disse mål skal
have en god sammenhæng med både Biblioteksloven og Sammenhængsmodellen.
De valgte mål skal som udgangspunkt nås inden for den økonomiske ramme, der er tildelt enheden. Kerneydelse og
enhedens service til brugerne fortsættes og videreudvikles sideløbende med, at der arbejdes med de skitserede mål.
Aftalen tjener således flere formål:
• Den skal fungere som et dialogredskab mellem forvaltningen og driftsenheden
• Skabe synlighed og sammenhæng mellem de politiske prioriteringer, budget og driftsenhedens aktiviteter
• Sikre en systematisk opfølgning på Sammenhængsmodellen og mål på området.
Nedenstående aftale mellem Viborg Bibliotekerne og KU omhandler følgende indsatser:
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Udviklingsmål Viborg Bibliotekerne 2020 – 2021
FOKUSOMRÅDE

EFFEKTMÅL

Øge børn læselyst
og
læsekompetencer

Fokus på initiativer, som skal fremme
læselysten hos førskole- og skolebørn.

MÅLTAL
Justeres efter
projektmål

Iværksætte indsatser omkring
sprogstimulering og læselyst for børn
med særligt fokus på fritidslæsning.
Dette med afsæt i erfaringer og
resultater fra læsevaneundersøgelsen
’Børns læselyst’, 2017.
Særlige målgrupper er:
• Ordblinde
• Familier
• SFO’er

HANDLING
Projekter:
Indgår som projektpartner i
B&U projektet
’Ordblindeindsats’ (17 mio)

SAMMENHÆNGSMODEL
Læring & Uddannelse
Oplevelse & Fællesskaber
Vækst & Socialt ansvar

Projektleder på et projekt i
Slots- og Kulturstyrelsens pulje
’Læselyst og
læsefællesskaber’ (SFO børn)

Sundhed

Nye markedsføringskanaler
Nye samarbejdspartnere og
frivillige
Alle indsatser sker i tæt
samarbejde med B&U

Øge tilbud og
aktiviteter til unge
under uddannelse

De fysiske rammer for studerende på
Hovedbiblioteket forbedres via en
brugerinddragende proces, således at
de understøtter både studieaktivitet og
studiefællesskab.
Styrket samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne herunder
Midtbyens Gymnasium omkring
studierelevante læringstilbud og
services.
Flere arrangementer for og med unge,
både fysiske og digitale.

Min. 9 arr. i
samarb. med
unge

Brugerinddragelsesprocesser

Læring & Uddannelse

Større synlighed overfor unge

Oplevelse & Fællesskaber

Brugere ml
15-25 år der
deltager i arr.
er 300

Undersøge unges behov og
interesser

Vækst & Socialt ansvar

Brugertilfredshed
stiger 10 %
500 B1B

Sundhed
Værtsskabsindsats m fokus på
målgruppen unge
Opsøgende indsats overfor
uddannelsesinstitutionerne og
synliggørelse af bibliotekets
tilbud
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Flere
debatskabende
arrangementer

Øge antallet af
frivillige

Flere nye
biblioteksbrugere

Biblioteket skal tage initiativ til og
afholde flere debatskabende
arrangementer. Arrangementerne skal
give borgerne mulighed for at
debattere aktuelle problemstillinger i
samfundet.

Min. 9 arr.

Anvende flere frivillige til f.eks.:
• Biblioteket kommer (reducere
ensomhed)
• Højtlæsning (fokus på
læselyst)
• Sprog- og lektiecaféer (øge
borgernes kompetenceniveau,
fællesskaber)
• Enkeltstående event og
arrangementer

Min. 50 frivillige

Flere nye biblioteksbrugere opnås
bl.a. gennem indsatserne vedr. flere
frivillige, debatskabende
arrangementer, ordblinde og unge.

Vi skal min have
5 % nye ’aktive
lånere’
(44.000 pr
1.1.20)

Ikke-bruger-undersøgelse forår
2020

Min. 1000 nye
brugere.

Optælling af nye brugere til
arrangementer

Der iværksættes desuden en ekstern
ikke-bruger-undersøgelse, som
afdækker ikke-brugere og hvorfor de
ikke bruger biblioteket.

Kompetenceudvikling af
bibliotekspersonale
Samarbejde med interne og
eksterne partnere f.eks.
Frirummet og ny mediepartner

Min 20 % af
aktiviteterne
afvikles i
samarb. med
frivillige

Samarbejde med relevante
interesseorganisationer,
ildsjæle, uddannelsessteder,
Landsbypedeller, LDU o.a.

Læring & Uddannelse
Oplevelse &
Fællesskaber
Sundhed

Læring & Uddannelse
Oplevelse &
Fællesskaber
Bæredygtighed
Vækst & Socialt ansvar
Sundhed

Nye arrangementsformer (bl.a.
debatter)

Læring & Uddannelse
Oplevelse &
Fællesskaber
Bæredygtighed

Nye markedsføringskanaler (fx
i Bilka med ’smagsprøver’,
sundhedsplejersker o.a.)

Vækst & Socialt ansvar
Sundhed

Kompetenceudvikling af
bibliotekspersonale
Nye samarb.partnere bl.a LDU
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Udvikling,
kortlægning og
implementering af
’den moderne
biblioteksmedarbejders’
kompetencer

LF definerer og udarbejder sammen
med lokal-MED en kompetenceprofil
på ’den moderne
biblioteksmedarbejder’ og målretter
kompetenceudviklingen herefter.

Udarbejde en
Profilen udarbejdes i tæt
kompetenceprofil samarbejde med Lokal-MED.

Læring & Uddannelse
Oplevelse &
Fællesskaber
Bæredygtighed

Lederforum VB/20.05.2020
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