
1

BIBLIOTEK &
BORGERSERVICE
ÅRET 2019



2

Indledning ........................................................... 3
Resultat på mål for 2019 ....................................... 4
Økonomi 2019...........................................................5
Mål for 2020..............................................................6
Arbejdsmiljø..............................................................8

BIBLIOTEKET
Biblioteket i tal 2019 ....................................... 10
Arrangementer på Biblioteket  ......................... 12
Arena for Viden & Læring ................................ 14
Arena for Værtskab ........................................ 18
Arena for Demokrati & Samskabelse ................. 20
Arena for Læselyst ......................................... 26

BORGERSERVICE
Værtskab  ..................................................... 32
Myndighed  ................................................... 36

ADMINISTRATION & SERVICE
Administration & IT ........................................ 44
Fællesskabet ................................................. 45
Kommunikation & PR ...................................... 47
Projekt & Proces ............................................ 51

INDHOLD



3

2019 blev året, hvor Bibliotek & Borgerservice 
for alvor fusionerede. Efter to år som bofæller 
med enkelte fælles berøringsflader, som de fælles 
indsatsområder fra udviklingsplanen Inviteret og 
Inkluderet med fokus på forskellige målgrupper, 
undergik Bibliotek & Borgerservice i foråret 2019 
en gennemgribende organisatorisk tilpasning. 

Bibliotek & Borgerservice blev inddelt i tre afdelinger; 
Biblioteket, Borgerservice og stabsfunktionen 
Administration & Service. Sidstnævnte afdeling 
tæller både medarbejdere fra Biblioteket og 
Borgerservice, som er inddelt i teams på tværs 
af Biblioteket og Borgerservice. De udfører de 
mange opgaver, som ligger inde bagved uden det 
direkte møde med borgerne. De andre to afdelin-
ger består fortsat hver især af medarbejdere fra 
henholdsvis Biblioteket og Borgerservice. Begge 
afdelinger er desuden bygget op af underafdelin-
ger, teams og arenaer. Især hos Biblioteket er der 
tale om en noget anderledes måde at arbejde på, 
da afdelingen er ændret fra opdeling i børne- og 
voksenbibliotek, FabLab og lokalbiblioteker til at 
være opdelt i fire arenaer, der arbejder på kryds 
og tværs af de tidligere inddelinger. 2019 har der-
for været præget af omstillingen til nye arbejds-
gange.  

2019 har også været et travlt år. Bibliotek & Bor-
gerservice yder året rundt en stor indsats for at 
løfte kerneopgaven, der taler ind i målaftalen ved 
at hjælpe den enkelte borger med at mestre egen 

tilværelse og indgå i relevante fællesskaber. I 
2019 har Biblioteket særligt haft fokus på opstart 
af Dannelsesrygsækken, hvor der undervises i 
digital dannelse på 4. klassetrin og Sprogelefanter 
for de 2årige. 
Biblioteksbetjeningen i det nye bibliotek i Stor-
strøms Fængsel er kommet endeligt på plads og 
alle steder arbejdes der med litteratur, viden og 
fællesskaber. I Borgerservice henvender mange 
borgere sig til Callcenteret og ekspederes med 
en straksafklaring eller klædes på til det videre 
forløb. Endelig står Fronten klar til at tage imod 
de personlige henvendelser og hjælpe borgere, 
der ikke selv kan. Det er en service Bibliotek & 
Borgerservice yder dagligt. Faktisk flere hundrede 
gange om dagen, hvis vi ser på det årlige besøgs-
tal og statistikken. Sammen servicerer vi borgere 
i alle aldre fra alle samfundslag med mange for-
skellige behov. 

I Årsberetningen kan du læse mere indgående 
om, hvad Bibliotek & Borgerservice tilbyder 
borgerne og om, hvordan vi lever op til målafta-
lerne. Beretningen dækker dog ikke alt, vi gør, da 
vi umuligt kan nævne hver enkel aktivitet, men 
den skulle gerne give et godt overblik over vores 
daglige arbejde og de indsatser vi sammen arbejder 
med for at give borgerne de bedst mulige tilbud.
Derudover giver Årsberetningen et indblik i vores 
visioner og strategier for 2020.

Rigtig god læselyst!

CHARLOTTE MØLLER
LEDER AF BIBLIOTEK & BORGERSERVICE

INDLEDNING
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I 2019 arbejdede Bibliotek & Borgerservice med 
forskellige mål ud fra målaftalerne.

• Etablering af et ungebibliotek 
Projektet blev udsat til 2020, da det i årets 
løb viste sig at blive muligt at etablere unge-
bibliotek i den nyrenoverede Kulturfabrik.

• Samarbejde og samskabelse med borgere 
i lokalsamfundet (KTB 13) 
Fokus på lokalt samarbejde i tråd med orga-
nisationsændringen i april 2019. Arena for 
Demokrati & Samskabelse arbejder målrettet 
med samskabelse og brugerinddragelse.  
 
1. FabLab udvidede samarbejdet i 2019 med 
Superbrugerne med nøglebriksadgang til 
Fablab’et. I januar 2020 blev brugermøder 
sat i værk og afholdes ca. kvartalsvist. 
   
2. Fortsat samarbejde og samskabelse med 
Brugerrådet i Landsbyordning Sydfalster. 

• Guldborgsund Kommune – et godt sted 
at leve (andre 14) 
Kulturtilbud i nærområder. 
 
Deltagelse i lokale begivenheder; Frugtfesti-
valen i Sakskøbing, Festival Kun for Forrykte 
i Stubbekøbing, Havnens Dag i Stubbekø-
bing, Poesifestivalen i Nysted, Kulturnatten i 
Nykøbing.

RESULTAT PÅ MÅL
FOR 2019

• Alle elever bliver så dygtige som de kan 
og trives, uanset hvem de er og hvor de 
kommer fra (BFU 34) 
Dannelsesrygsækkens kulturpakker betyder, 
at alle 2årige møder sprogstimulering og alle 
folkeskolernes 4. klasser undervises i Digital 
Dannelse. Undervisning på Katedralskolen er 
gennemført på alle årgange i fx søgning af 
materialer og kildekritik.  

• Den frivillige indsats skal opleves som 
et godt supplement til kommunale tilbud 
(FO 20) 
Årligt drøftelsesmøde med Frivillighedscente-
ret om eksisterende og nye tiltag. Det årlige 
møde blev afholdt i starten af 2020, hvor 
samarbejdet blev drøftet. I 2019 er der blevet 
samarbejdet med frivillige om afholdelse af 
fælles temadag for målgruppen ”Ny i Danmark” 
til afholdelse primo 2020. Samarbejdet med 
frivillige blev evalueret til at være rigtig godt 
og konstruktivt. Der har i 2019 sammen med 
Frivillighedscenteret fortsat været samarbejde 
om socialt udsatte.
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ØKONOMI
2019
BIBLIOTEKET
I 2019 har Biblioteket opnået et forventet min-
dreforbrug på kr. 363.714, der var budgetteret til 
etablering af et ungebibliotek. Da ungebiblioteket 
er udskudt til budgetår 2020, er mindreforbruget 
søgt overført til budget 2020. 

BORGERSERVICE
Mindreforbruget hos Borgerservice i regnskab 
2019 kr. 152.550 skyldes, at planlagt omlægning 
af administrative pc’ere fra stationære til bærbare 
ikke nåede at blive fuldt realiseret. 

BIBLIOTEKET

(1000 kr.)
Korrigeret budget 

2019

Regnskab 

2019
Afvigelser

Total 28.433.000  28.069.286 363.714

BORGERSERVICE

(1000 kr.)
Korrigeret budget 

2019

Regnskab 

2019
Afvigelser

Total 17.678.000  17.525.450 152.550
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MÅL FOR 2020

Bibliotek & Borgerservice arbejder ud fra mål-
aftaler, lokal og national biblioteksstrategi samt 
egne afdelingsmål.

I Målaftalen for 2019-2023 byder Bibliotek & Bor-
gerservice ind i følgende indsatser:

• At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af 
hverdagen

• At turismen understøttes
• At landdistrikterne prioriteres og udvikles
• At vi tilbyder dannelsesanledninger for alle

MÅL FOR BIBLIOTEKET 2019-2023
Biblioteket har udmøntet målaftalens indsatser 
i lokale mål, som er en 4-årig indsatsorienteret 
plan for arenaernes arbejde. I perioden 2019-2023 
arbejder de enkelte arenaer med følgende ind-
satser:

Arena for Demokrati & Samskabelse:
• Kortlægge og byde ind i lokale netværk med 

lokalpersoner  
• Kontakt til lokalsamfundet
• Facilitere og moderere aktuelle og lokale 

debatter
• Udvælge og prioritere deltagelse i lokale 

begivenheder

Arena for Læselyst: 
• Kompetenceudvikling inden for fælleslæsning
• Formidlingsfokus på mænd og fædre
• Ud i naturen med læsning
• Litteraturfestivalen KærLitt

Arena for Viden & Læring: 
• Læring om cybersikkerhed
• Ungebibliotek
• Bib2Go
• Formidling om mulighederne og teknologien i 

FabLab til afgrænsede målgrupper

Arena for Værtskab:
• Eksterne øjne på biblioteksrummene
• Afsøgning og implementering af sprog-app til 

hjælp for fremmedsprog
• Kortlægning af turister og turisters behov
• Målrettet synliggørelse af muligheder
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MÅL FOR BORGERSERVICE 2020
Borgerservices vision og mål for 2020 er at fremme 
borgernes digitale færdigheder, så flere kan 
mestre egen tilværelse hjemmefra. Det gøres 
dels gennem guidning i de telefoniske henven-
delser og dels ved at hjælpe de borgere, som 
møder personligt frem i Borgerservice til bedre 
digitale færdigheder. For de borgere som ikke 
besidder digitale færdigheder, er Borgerservices 
vision at hjælpe borgerne med en helhedsorien-
teret vejledning, så borgeren er klædt så godt 
på som muligt i deres videre forløb. For at kunne 
yde denne helhedsorienteret guidning har Værts-
skabsgruppen fokus på løbende kompetence-
udvikling – både for at kunne have viden om de 
forskellige fagområder og deres digitale løsninger 
og for at kunne yde så god en service som mulig.

Automatisering af arbejdsprocesser er et fokus-
område, hvor det i de enkelte teams undersøges, 
om der er arbejdsgange, der er egnet til roboti-
sering. Målet for 2020 er, at to processer bliver 
automatiseret. 

Udover de generelle mål for 2020 har følgende 
teams også opsat egne mål for 2020:

Folkeregisterets fokus og mål i 2020:
• Indsats i forhold til tilflytning til adresser i 

gettoområde 
Mål: At få tilmeldt de korrekte personer, der 
bor på pågældende adresser

• Indsats i forhold til borgere uden fast bopæl 
Mål: At få tilmeldt personer uden fast bopæl, 
hvis de har bopæl

Kontrolgruppens fokus og mål i 2020:
• Flere virksomhedsbesøg hos sygemeldte  

borgere med selvstændig virksomhed 
Mål: At få delt eller helt raskmeldt de virk-
somhedsejere, der arbejder trods sygemelding

• Besøg i relevante afdelinger internt i kommunen 
Mål: At udbrede kendskabet til Kontrolgrup-
pens arbejde og det samarbejde, der skal 
være mellem afdelingerne og Kontrolgruppen 

Opkrævningens fokus og mål i 2020:
• Udsendelse af restanceopgørelser samt tele-

fonisk opfølgning 
Mål: At få flere til at betale

• Optimering af arbejdsgange: 
Kommunale krav 
Mål: Samarbejde med tilhørende afdelinger 
Daginstitution  
Mål: Øget indsats for nedbringelse af restancen  

• Onboarding af krav til Gældsstyrelsen 
Mål: Parkeringsafgifter, KMD Aktiv, KY, Bib-
liotekssystem, Kommunerne sygedagspenge, 
Daginstitution. 

MÅL FOR ADMINISTRATION & SERVICE 2020
Efter organisationsændringen blev implementeret 
i april 2019, hvor vi samlede alle stabsfunktioner 
for Bibliotek & Borgerservice i en ny afdeling, har 
vi i 2020 fortsat behov for at tydeliggøre den nye 
organisation og opgaverne i afdelingen. Det er en 
igangværende proces i forhold til mødestruktur 
og placering af opgaver i de enkelte teams og 
samlet i afdelingen. 

Administration & Service består af fem teams. I 
primo 2020 er det planlagt at afdelingen holder 
teamformiddage for de fem teams. Dels for at få 
en fælles forståelse for organisationsændringen 
i 2019, og dels for at få en fælles forståelse for 
målet med afdelingen. På teamformiddagene 
vælger hvert team prioriterede indsatser for må-
let med teamet og finder derudover muligheder 
for, hvordan teamet kan bidrage til, at afdelin-
gen ser sig som én afdeling med blikket rettet 
fremad. 

Målet for Administration & Service i 2020 er 
at sikre, at hvert team sparrer med kollegaer 
med samme faglige interesse og kan overlappe 
hinanden. Med flere på opgaverne giver det nye 
og flere muligheder i forhold til vidensdeling og 
udvikling sammen med sikker drift og vil dermed 
give mindre sårbarhed. Ved at samle stabsfunk-
tionerne i én afdeling giver det derudover større 
mulighed for at tænke nyt, være mere agile og 
handlekraftige. 

Målsætningen for afdelingen er derudover, at 
kollegaerne i de to andre afdelinger kan møde en 
større sammenhængskraft og professionalisme 
i afdelingens opgaver, som er væsentlige forud-
sætninger for, at vi alle i Bibliotek & Borgerser-
vice på bedste måde kan udføre vores arbejde. 



8

ARBEJDSMILJØ

NY ORGANISATION 
Bibliotek & Borgerservice gennemgik i 2019 en 
organisationsændring, hvor vi gik fra at være to 
afdelinger til tre afdelinger, da vi fik tilføjet  
Administration & Service. Der blev i den forbindelse 
udnævnt tre assisterende ledere til henholdsvis 
Borgerservice, Biblioteket og Administration & 
Service.

Medarbejderne fik mulighed for at komme med 
input til organisationen i form af en workshop, 
hvor vi havde fokus på opgaveløsningen, ledel-
sesnærvær og struktur.

Organisationsændringen blev implementeret i 
april 2019 og er fortsat en igangværende proces 
i forhold til mødestrukturer og placering af opga-
ver i rette afdelinger.

BRANDØVELSE OG STEMMEVARSEL 
I forbindelse med at arbejdsmiljøgruppen i 
samarbejde med Beredskabet havde planlagt en 
brandøvelse, blev det konstateret, at der ikke var 
tonevarsling ved brand i biblioteksområdet samt 
i dele af bygningen i Rosenvænget. Der blev der-
for ansøgt om ændring af brandanlægget, så der 
i stedet ville være stemmevarsling ved brand. 
Dette også med henblik på at sikre, at brugere 
uden for normal åbningstid ville blive varslet, 
hvis der var brand i bygningen. 

Da der stadig ikke var kommet en løsning på 
problematikken efter et år, rettede arbejdsmiljø-
repræsentanterne henvendelse til Arbejdstilsy-
net, som gav et påbud med en frist for opsæt-
telse af anlægget senest marts 2020. Arbejdet er 
nu i fuld gang.

Derudover har alle medarbejdere fået tilbud om 
at deltage i et brandslukningskursus, hvor vi blev 
undervist i slukning af mindre brande. 

TILSYN FRA ARBEJDSTILSYNET
Både Bibliotek & Borgerservice har haft uanmeldt 
besøg af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet fandt, 
at det psykiske arbejdsmiljø i Biblioteket gav 
anledning til en opfølgning efter organisations-
ændringen var trådt i kraft. Ved besøget vurde-
rede Arbejdstilsynet, at Biblioteket levede op til 
kravene for et psykisk godt arbejdsmiljø. 

Arbejdstilsynet besøgte senere også Borgerser-
vice, hvor de efter samtale med medarbejderne, 
kom med stor ros til indsatserne for det psykiske 
arbejdsmiljø. Her lagde de vægt på, at medar-
bejderne var bekendt med arbejdsmiljøarbejdet 
og gav særligt ros til, at vi afholdte psykisk APV 
som et fællesmøde, da dette kun var muligt i et 
trygt og tillidsbaseret arbejdsmiljø.

FYSISK APV
I 2019 er der afholdt fysisk APV i Bibliotek & 
Borgerservice. Den afholdte APV gav anledning 
til oprydning flere steder for at sikre flugtveje og 
overholdelse af Arbejdstilsynets vejledning om 
indretning af kontorarbejdsplads.

Ved gennemgangen af den fysiske APV blev det 
særligt bemærket, at rengøringen generelt er 
mangelfuld og at flere henvendelser til rengø-
ringsselskabet ikke har haft den ønskede effekt. 
Det vurderes, at den mangelfulde rengøring 
– især i influenzasæsonen – har indflydelse på 
sygefraværet. Problematikken er bragt videre til 
HR & Arbejdsmiljø. 
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BIBLIOTEKET
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BIBLIOTEKET 
I TAL
BESØGSTAL
I 2019 havde vi på Biblioteket 348.605 besøgende, 
som fordeler sig som ses nedenfor på alle seks bib-
lioteker. Besøgstallene dækker både over besø-
gende til Borgerservice og til Biblioteket. 

NYKØBING F NYSTED NØRRE ALSLEV SAKSKØBING STUBBEKØBING VÆGGERLØSE

2019 2019 2019 20119 2019 2019

Januar 17315 2623 2606 2958 1912 2063

Februar 16938 2402 2000 2672 ** 1881

Marts 17936 2671 2087 2824 2510 1984

April 16596 2296 1869 2445 2960 1573

Maj 19412 2332 2011 2817 3637 1739

Juni 18126 2503 1668 2436 2342 1783

Juli 18157 3227 1884 2768 2388 1515

August 16550 2500 1884 2959 2337 2003

September 17925 2585 2035 2797 2388 2069

Oktober 20033 2433 2180 2971 2493 2060

November 18388 2573 1987 2830 2187 1621

December 15298 2066 1714 2390 1890 1593

Total 212674 30211 23925 32867 27044 21884

  

Et mål for 2020 er at arbejde mere målrettet 
med, hvordan vi kan bruge statistikken fremad-
rettet. 

TABEL: BESØGSTAL
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ÅBENT BIBLIOTEK - SELVBETJENING
Rigtig mange af vores lånere benytter sig af 
Åbent Bibliotek, hvor de selv kan lukke sig ind 
hver dag mellem kl. 7 og 22. 

TABEL: UDLÅN AF E-BØGER

låne e-bøger og lyd-bøger via Biblioteket. 

I december 2019 kørte vi en større kampagne 
på netop eReolen. Kampagnen kan du læse mere 
om under afsnittet PR & Kommunikation på side 48.  

2018 2019

Udlån i alt 7784 11465

Heraf unikke titler 4491 6330

Heraf unikke lånere 1927 2472

2018 2019

Udlån i alt 16003 21853

Heraf unikke titler 5343 6919

Heraf unikke lånere 1929 2535

TABEL: UDLÅN AF LYD-BØGER

UDLÅNSTAL AF FYSISKE MATERIALER
Bibliotekets fysiske samling tæller alt fra bøger 
og magasiner til dvd’er, cd’er og bræt- og kon-
solspil. 

I 2019 var det samlede udlånstal 364.082 ud-
lånte materialer. Sammenlagt med stigningen 
på digitale materialer har 2019 i den grad været 
et flot udlånsår.

Målet for 2020 er at oprette brugerråd på lokal-
bibliotekerne, så vi sammen med brugerne kan 
sikre det bedst mulige bibliotekstilbud.

EREOLEN I TAL
Igennem årene har eReolen vundet indpas og 
flere og flere benytter sig af muligheden for at
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Bibliotekerne har de sidste mange år udviklet 
sig fra ”blot” at være biblioteker til også at være 
reelle kulturinstitutioner, der lægger rum til og 
faciliterer alt fra arrangementer som foredrag, 
koncerter og forestillinger til strikke- og lektieca-
feer og meget, meget andet til stor glæde for 
stort set alle målgrupper. 

2019 har været et begivenhedsrigt år med mange 
spændende og lærerige arrangementer på pro-
grammet for både børn, unge og voksne.

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
I årets løb har vi afholdt 129 arrangementer 
for voksne, som 3880 glade publikummer har 
haft fornøjelsen af. 

Arrangementerne tæller alt fra spændende fore-
drag af forfattere som Helle Helle, Katrine Engberg, 
Morten Pape, haveguruen Claus Dalby og de 
mere kantede som Morgenthaler & Tüxen samt 
komikeren Geo, der talte om noget så alvorligt 
som kræft. Vi har også budt på alt fra fællessang 
og koncerter til debataftener og lytteklubber.  

Derudover har vi haft seks strikkecafeer og 
deltaget i ti større arrangementer. Blandt andet 
Kulturnatten, Frugtfestivalen i Sakskøbing og 
Multimessen i Nykøbing F Hallen. Du kan læse 
meget mere om de forskellige større arrange-
menter under afsnittet Fællesskabet på side 45. 

Foruden de sporadiske arrangementer har vi faste 
tilbagevendende cafeer som fx strikkecafeen, 
slægtscafeen og lektiecafeen. 

ARRANGEMENTER 
PÅ BIBLIOTEKET 

UDSTILLINGER
Hvert år udstiller lokale kunstnere deres værker 
på vores biblioteker i Nykøbing, Nysted, Sakskø-
bing og Stubbekøbing. 

I 2019 har vi haft fornøjelsen af 30 udstillinger 
plus ”de løse”, som opstår på Hovedbiblioteket.
Du kan læse mere om et udpluk af dem på side 18.
  
ARRANGEMENTER FOR BØRN  
Også børneprogrammet har budt på et hav af 
oplevelser for både små og store børn. 

I 2019 har vi afholdt 65 børnearrangementer, 
som 2889 børn og deres voksne har deltaget i. 

I årets løb har børnene kunne boltre sig i krea-
tive workshops, spændende interaktive udstil-
linger, teaterforestillinger, rytmiske koncerter, 
højtlæsninger, forfatterforedrag med blandt 
andet Kristina Aamand og hyggelige arrange-
menter som Pandekagedagen, bamseteselskab 
og filmhygge.

Derudover har vi lagt hus til 12 babycafeer 
for Sundhedsplejen og afholdt 13 selvkørende 
kreative workshops med alt fra perler til smyk-
ker samt 9 G.B. Gamers arrangementer for de 
spillelystne, der gerne vil spille i fællesskab med 
andre.   

Vi byder også på et hav af skoleforløb til elever 
på forskellige klassetrin. Det kan du læse mere 
om på side 22 og side 28. 
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ARENA FOR
VIDEN & LÆRING
VISION OG STRATEGI FOR 2020
Arena for Viden & Lærings primære ønske for 
2020 er at arbejde med læringstilbud og formidle 
viden til Guldborgsunds borgere og derved skabe 
engagerede og vidende indbyggere. 

Vi ønsker at informere flere borgere om FabLab 
Guldborgsund og inspirere dem til at lege, lære, 
udvikle, afprøve og arbejde med spændende og 
kreative idéer. Enten i FabLab på Hovedbiblio-
teket, til workshops på lokalbibliotekerne eller 
andre steder i kommunen, når vi deltager ved 
forskellige arrangementer.

Vi vil styrke borgernes digitale dannelse og sætte 
særlig fokus på cyber-sikkerhed ved at rådgive 
og hjælpe vores borgere til sikker digital færden.
Vi vil skabe rum for leg og læring med nye og 
anderledes tilbud og samtidig komme i kontakt 
med nye brugere – lokale som turister.

UNDERVISNING I TEKNOLOGIER
Som en del af vores indsats for at styrke frivillig-
heden og samskabelsen i FabLab har et af vores 
store mål været – med inspiration fra Vording-
borg Bibliotekerne – at tilbyde kurser og under-
visning med eksterne eksperter til vores brugere. 

Dette mål blev nået i december 2019, hvor det 
første kursus i 3D-designprogrammet Fusion 360 
løb af stablen i FabLab med den selvstændige 
programmør og underviser, Lars Larsen, som vi 
fik varmt anbefalet af Vordingborg Bibliotekerne.

Det første kursus som talte 12 deltagere, var 
en ubetinget succes hos vores brugere. Et fast 
samarbejde er nu på plads, hvor Lars kommer i 
FabLab en gang om måneden og tilbyder under-
visning til alle interesserede brugere.

Ligeledes har vi også afholdt et arrangement 
med undervisning i brug af vores laserskærer. 
Til arrangementet lærte både vi og vores bru-
gere om de mange funktioner og muligheder, vi 
slet ikke var klar over fandtes. Vi arbejder på at 
kunne tilbyde lignende undervisning i brugen af 
vores CNC-fræser i 2020.

 

KNAPPEWORKSHOP I FABLAB 
Knappeworkshoppen er et arrangement, som 
FabLab har lavet gentagne gange på foranledning 
af brugerne. Det har primært været de lokale 
strikkeklubber, som har ønsket et FabLab arran-
gement, hvor deltagerne kan få hjælp og vejled-
ning til at designe og printe deres egne unikke 
knapper. Strikkeklubberne og –caféerne drives  
af frivillige, men afholdes på lokalbibliotekerne.

FabLab-personalet underviser deltagerne i 
brugen af 3D-printere og introducerer til pro-
grammer, hvor man kan lave sin egen knap fra 
bunden eller printe en knap, der allerede er 
designet.

De knapper, deltagerne ikke når at printe i 
workshoppen, kan de komme og printe i FabLab 
på Hovedbiblioteket – og måske samtidig blive 
inspireret til at lave masser af andre spændende 
ting, så det er en rigtig fin måde at få markeds-
ført FabLab’et.

23 MAKER TING
1. juni 2019 færdiggjorde og leverede vi projektet 
23 Maker Ting. Projektet er en vidensdelingsplat-
form for maker-tilbud på de danske folkebiblioteker 
som fx FabLabs eller MakerSpaces.

Projektet er kørt af Biblioteket i samarbejde med 
Ballerup Bibliotekerne, Vordingborg Bibliotekerne 
og LollandBibliotekerne. Midlerne til projektet er 
fra Kulturministeriets udviklingspulje for de dan-
ske folkebiblioteker. 

SPIL DANSK UGEN 
I anledning af den landsdækkende Spil Dansk 
uge i uge 44 arrangerede vi på Biblioteket som 
noget nyt morgensang fra mandag til fredag.

Hver morgen blev der sunget ca. seks sange fra 
bl.a. Højskolesangbogen med et par frivillige 
pianister til at akkompagnere på klaver. Fremmø-
det var stort med 20-25 deltagere hver morgen 
til fællessang. Folk var meget glade for tiltaget 
og efterlyste fast morgensang på Biblioteket. Det 
er naturligvis taget til efterretning og er indtænkt 
i 2020 med flere forskellige fællessangsarran-
gementer. Blandt andet en guidet fællessangs-
gruppe. 
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G.B. GAMERS
G.B. Gamers er et spilfællesskab for alle 10-17 
årige, som interesserer sig for computerspil og 
nye teknologier. Fælleskabet blev oprettet i  
sensommeren 2018 og der har siden oprettelsen 
været stor tilslutning af medlemmer. Klubben 
mødes ca. 4-5 lørdage på Hovedbiblioteket i løbet 
af en sæson. 

Spillet Super Smash bros. Ultimate tog de unge 
med storm ved sidste klubmøde i december 
2018. Det var derfor oplagt at have det med 
første gang ved opstart i 2019. Det blev efterføl-
gende aftalt sammen med klubmedlemmerne at 
holde en Super Smash bros. Ultimate turnering 
næste gang vi mødtes. 

Udover Super Smash Bros. Ultimate blev der 
udforsket andre spil inden for samme genre, 
heriblandt My hero - One Justice, som udfordrer 
spilleren på en ny måde, da man ud over knap-
perne skal bruge controllerens motion-sensorer. 
 
Super Mario Maker 2 tager udgangspunkt i de 
gamle 2D Mariospil og giver mulighed for at 

bygge egne baner med udfordringer. I den sam-
menhæng er der opstået et onlinefælleskab/sub-
kultur, hvor det gælder om at lave de bedste og 
sværeste baner, men også være den hurtigste og 
bedste spiller til at gennemføre dem. 

Nintendo udkom med to nye spil i det populære 
Pokémon univers Pokémon shield og Pokémon 
Sword. G.B. Gamers mødtes for at udforske det 
nye Pokémon univers, men med en lille twist. I 
forlængelse af Super Mario Maker 2 og speedrun 
kultur, blev der sat en konkurrence om, hvem 
der kunne komme længst og fange flest Poké-
mons inden for to timer. Deltagerne blev sat i 
hold og skulle samarbejde og dele viden for at 
blive det hurtigste hold, så her var der især fokus 
på samarbejde. 

Hvad der ellers sker i klubben afhænger af trends 
og udvikling, samt ønsker fra medlemmerne, der 
foruden at deltage i fællesskabet også har indfly-
delse på valg af spil. Det kan være konkurrencer, 
træning, undervisning, introduktion til nye spil 
eller udstyr osv. 
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DR KLUB KLASSISK 
DR Klub Klassisk er et tilbud om klassisk musik 
fra landets musikbiblioteker, der tilbyder fælles-
skaber omkring den klassiske musik til interesse-
rede og nysgerrige i lokalt forankrede lytterklubber.

Lytterklubberne er bygget op omkring seks kon-
certer om året. Koncerterne er udvalgt på for-
hånd og der bliver tilbudt materiale og baggrund 
til musikbibliotekarerne, så der kan komme 
tyngde i lytningerne af de seks koncerter. Kon-
certerne knytter sig til P2 koncerten. Vi har seks 
klub klassisk arrangementer om året og 2019 har 
budt på temaer som Michala Petri og barokken, 
Hans Abrahamsen og værket ”let me tell you” og 
Anna Netrebko. 

Der er mellem 18 og 25 deltagere pr. gang.

SOMMERSYSLER
I sommeren 2019 havde vi ikke mange forskel-
lige arrangementer planlagt. Dog viste det sig, at 
der var et stort ønske om og behov for forskellige 
aktiviteter for børn og familier henover sommer-
ferien. Dette resulterede i, at vi lavede flere pop-
up-workshops med forskellige aktiviteter. Det var 
typisk nogle aktiviteter som hurtigt kunne sættes 
frem, og som ikke krævede tilmelding. 

På den måde kunne familier og SFO’er komme 
og gå, som de ville. Det var workshops som fx 
smykke- og perlepladeværksteder. Arrangemen-
terne var en succes, som vi derfor har valgt at gå 
videre med i sommeren 2020. Denne gang med 
en separat folder til uddeling med en oversigt 
over de forskellige aktiviteter henvendt til bør-
nefamilierne. Det er stadig uformelle kreative 
værksteder, som vi havde i 2019, da det virkede 
så godt, men der vil denne gang også være ar-
rangementer med eksterne undervisere som fx 
naturvejledere mm.
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OFFENTLIGE FOREDRAG OM NATUR- 
VIDENSKAB - LIVESTREAMS
Med foredragsserien Offentlige foredrag i Natur-
videnskab kommer publikum tættere på de nyeste 
opdagelser og erkendelser inden for naturviden-
skab. Det er forskere som holder foredragene og 
selvom niveauet er højt, kan alle få udbytte af 
alle foredrag uanset faglige forudsætninger.

Aarhus Universitet står bag foredragene, som 
livestreames fra Søauditorierne i Universitetsparken 
ved Aarhus Universitet til biografer, biblioteker, 
folkeuniversiteter, kulturhuse, foreninger, for-
samlingshuse, gymnasier, skoler, spisesteder mv. 
i en lang række byer i Danmark og udlandet. 
Hver sæson tæller omkring 6-7 foredrag.

Det er gratis at deltage i de livestreamede 
foredrag, som primært tiltrækker ældre med en 
jævn fordeling af mænd og kvinder. Afhængigt af 
emne, som tæller alt fra klimaændringer til hva-
lernes skjulte liv, bakterier og solsystemet, har vi 
ofte besøg af unge og studerende samt udskolin-
gens folkeskoleklasser, og foredragene indgår på 
den måde som en del af elevernes undervisning. 

Livestreams i Væggerløse fra 2020
Som en udvidelse af visningen af foredragsserien 
vil det i 2020 også være muligt at se de live-
streamede foredrag på Sydfalster Skole. Her er 
målsætningen, at Biblioteket er med til at starte 
initiativet op sammen med frivillige med en  
vision om, at de frivillige efterfølgende overtager 
faciliteringen af foredragsserien på sigt.   

UNDERVISNINGSGRUPPEN
Undervisningsgruppen har fokuseret på, at  
biblioteksintroduktionen på Katedralskolen er 
blevet diversificeret, så hvert klassetrin bliver 
introduceret for forskellige aspekter af, hvad 
Biblioteket tilbyder. Dette har vist sig at være 
nødvendigt, da 45 minutter ikke er nok tid til 
at fortælle om alle Bibliotekets muligheder. Det 
betyder samtidig, at der ikke vil være gentagel-
ser fra år til år. Derfor vil nogle tilbud, som fx at 
søge bøger på guldbib.dk, ikke bliver forklaret i 
dybden de efterfølgende år. Dette for samtidig at 
undgå, at eleverne har en følelse af, at vi genta-
ger os selv hvert år og spilder deres tid.

Den nye struktur giver også mulighed for at ind-
drage eleverne i aktiviteter som fx at vurdere en 
bog som kilde og lære at finde de afsnit, de har 
brug for til en given opgave. Tanken er at indlæ-
ringen øges ved at afprøve ting, og det ser ud til 
at virke i dette tilfælde.

Vi har desuden haft stor succes med at gøre 
eleverne opmærksom på vores service Book 
en Bibliotekar. Både ved at tale om servicen i 
introduktionen, men også i skriftlig form på en 
handout sammen med andre relevante kilder som 
guldbib.dk og Biblioteksvagten. 

13 LIVESTREAMS 
I 2019 
 
I 2019 HAR VI AF-
HOLDT 13 OFFENT-
LIGE FOREDRAG I 
NATURVIDENSKAB. 

584 GÆSTER TIL-
EGNEDE SIG NY 
VIDEN TIL DISSE 
LIVESTREAMEDE 
FOREDRAG. FLEST 
TIL FOREDRAGET OM 
KLIMAÆNDRINGER, 
HVOR HELE 87 PER-
SONER DELTOG.
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ARENA FOR
VÆRTSKAB
VISION OG STRATEGI FOR 2020
Arena for Værtsskab fungerer i høj grad som 
Bibliotekets maskinrum og som sådan er en stor 
del af arbejdet at forudse og afhjælpe problemer, 
der opstår løbende og komme med tilpasninger 
af arbejdsgange. 

I 2020 vil vi arbejde med at få strømlinet arbejds-
gange, optimere værtsskab over for brugeren og 
tilpasse biblioteksrummet yderlige til brugernes 
behov. Derudover vil vi starte op på et projekt, 
der skal gøre bibliotekstilbuddet mere appetitligt 
for turister i kommunen. 

FLYTNING AF AVISHJØRNET
I juli flyttede vi aviserne og de tilhørende læse-
pladser til en mere afskærmet del af bibliotekets 
rum. Det har længe været et ønske blandt 
avislæserne at få en mere rolig placering med 
mulighed for fordybelse. Pladsen bruges også af 
studerende, der søger et roligt hjørne at arbejde i. 

UDSTILLINGER I BIBLIOTEKSRUMMET
I løbet af året arbejder vi med at lave udstillinger 
af Bibliotekets fysiske materialer. Ofte er udstil-
lingerne knyttet til et arrangement i biblioteket, 
aktuelle begivenheder eller temaer i tiden. 

Vi har altid 6-9 udstillinger i gang samtidigt i 
voksenafdelingen på Hovedbiblioteket. I 2019 
skiftede vi udstillingerne 116 gange. 

Vi arbejder målrettet med at lånerne altid skal 
møde interessante, aktuelle, sjove og relevante 
udstillinger i alle afdelinger – også når Biblioteket 
er selvbetjent. 

Dertil kommer, at vi ligger rum til andre typer 
udstillinger, hvor vi samarbejder med lokale 
organisationer for at gøre opmærksom på tilbud 
i lokalsamfundet.  I 2019 har vi haft smykkeud-
stilling fra Seniorklubben, udstilling i forbindelse 
med Flagdagen i samarbejde med Danmarks 
Veteraner, Hjertestarterdag med Hjerteforeningen, 
Organdonationsdag med Dansk center for organ-
donation samt Vi elsker Lindholm.
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BOGSALG
Bibliotekets kasserede bøger får nyt liv og der 
støttes op om genbrugstanken, når vi sælger ud 
af brugte materialer, som må vige pladsen for nye.

I efterårsferien fyldte vi Glassalen på Hovedbib-
lioteket med bøger, tidsskrifter, musik og mange 
andre spændende materialer og som altid var 
åbningsdagen et tilløbsstykke.  

Vi valgte at sende invitationer ud til byens 
genbrugsbutikker med tilbud om gratis at hente 
de resterende materialer efter endt bogsalg og 
enkelte repræsentanter dukkede op og fik fyldt 
butikkernes lagre op med fine bøger og tidsskrif-
ter. 

I løbet af året sælger vi ud af kasserede materialer 
på både Hovedbiblioteket og ude på lokalbiblio-
tekerne, og alle steder meldes om tilfredshed fra 
borgere og personale med denne ordning. 

BIBLIOTEKET I FÆNGSEL
Siden december 2017 har Biblioteket betjent de 
indsatte i Storstrøm Fængsel.

Betjeningen foregik i begyndelsen på en enkelt 
afdeling, og er nu gældende på alle fem afdelin-
ger i fængslet.

I november 2019 åbnede vi vores egentlige 
bibliotekslokale i fængslet, hvor vi tilbyder udlån 
af biblioteksmaterialer, som på ethvert andet fol-
kebibliotek (med enkelte undtagelser). Materialer 
tæller bøger, tidsskrifter, tegneserier, CD’er og 
DVD’er. De indsatte har også muligheder for at 
skrive bestillingsseddel til Biblioteket. Derudover 
har Biblioteket opsat et lille depot med børne- og 
voksenbøger i fængslets besøgsområde.

Der er betjening i fængslet 1-2 gange om ugen.
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ARENA FOR
DEMOKRATI & SAMSKABELSE
VISION OG STRATEGI FOR 2020
Efter 2019 hvor der har været stor fokus på den 
nye organisationsstruktur, bliver 2020 et år, hvor 
Arena for Demokrati & Samskabelse kommer 
til at have fokus på at skabe rum for fælleskab, 
samtale og samskabelse.

Dette skal blandt andet udmønte sig i, at Biblio-
teket samarbejder med Business Lolland Falster 
om projektet Startup Lab. Fablab Guldborgsund 
blev i december 2019 partner i projektet, der har 
til formål at understøtte og inspirere unge iværk-
sættere på Lolland og Falster.

Ligeledes skal dette fokus også resultere i, at 
Biblioteket bliver endnu bedre til at skabe rum 
for lokale og nationale samtaler. Vi vil fokusere 
på at være agile således, at vi hurtigt kan skabe 
rum for aktuelle debatter eller 
foredrag med meget kort varsel. 

Vi har også fokus på at skabe nye debatformer 
og vil i 2020 arbejde på at videreudvikle vores 
nuværende koncept med debatcafeer med ud-
gangspunkt i bogserien ”Tænkepauser”. Herud-
over er målet desuden at få skabt et tilbud med 
unge som målgruppe.

Oven på et hårdt men lærerigt 2019, glæder alle 
seks medarbejdere sig til at være med til at give 
kommunen så godt og relevant et bibliotekstilbud 
som overhovedet muligt i 2020.

BØRNEVALG 2019 
Hvad er demokrati og hvordan fungerer det i 
praksis? Hvorfor hænger der pludselig en masse 
plakater med ansigter og bogstaver i lygtepæ-
lene? For mange danske børn kan valg og valg-
kamp være svært at forholde sig til. De voksne 
taler om politik, partilinjer, mærkesager og 
valgflæsk. Ofte går det lidt hen over hovedet på 
børnene. 

Ifølge direktør for Danmarks Biblioteksforening 
Michel Steen-Hansen mangler danske børn og 
unge politisk selvtillid og han vurderer, at det 
er vigtigt at begynde tidligt med at give bør-
nene lyst til at deltage, og oplagt at bruge noget 
de kender og er trygge ved fra deres litterære 
univers. Børnevalget 2019, der er et samarbejde 
med en masse forlag og Danmarks Biblioteks-

forening, er et skridt på vejen til børnenes de-
mokratiske dannelse og derfor havde vi selvføl-
gelig også børnevalg på Biblioteket, da det løb af 
stablen sideløbende med de voksnes valg.

Genkendeligt fra de voksnes valg, har Børneval-
get en række kandidater – kendt fra børnelittera-
turen – som hver har et slogan de går til valg på. 
Børnene får en stemmeseddel med kandidaterne, 
og så kan de kigge på alle valgplakaterne med 
kandidaternes slogans som fx ”Ja til at passe på 
naturen”, ”Nej til mindre skærmtid” eller ”Nej til 
stress om morgenen”. Så skal børnene ellers ind 
i deres egen stemmeboks og sætte et kryds ved 
deres favorit – ganske som de voksne gør det. 
Den der får flest stemmer, vinder valget.

På Biblioteket etablerede vi stemmesteder på 
samtlige filialer. Der blev printet plakater med 
alle kandidater, lavet fine stemmebokse og små 
valgquizzer. På Hovedbibliotekets parkeringsplads 
fik vi lov til at hænge valgplakater op – så Børne-
valget 2019 i den grad blev sammenligneligt med 
de voksnes valg.
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Børnevalget blev vel modtaget af målgruppen. 
Der blev talt og summet omkring de forskellige 
valgslogan. Der skulle virkelig mærkes efter, 
hvor det ene kryds skulle sættes. Var det ”Nej 
til numsekløe” eller ”Ja til at passe på hinanden” 
der føltes mest  
ønskeligt? Flere voksne ville også gerne stemme 
på børnenes kandidater – men her måtte de 
valgtilforordnede bibliotekarer sætte foden ned 
og fortælle, at til det her valg var det kun børn, 
der var stemmeberettigede. 

Kommunens fælles kerneopgave lyder: Vi skal 
styrke borgernes muligheder for at mestre egen 
tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, 
at alle kan indgå i relevante fællesskaber. 

Da stemmeurnerne blev talt op kunne Guldborg-
sund videresende sit valgresultat. I alt blev der 
på vores seks filialer afgivet 207 stemmer. 

Vinderen i Guldborgsund med 63 personlige 
stemmer blev Clara fra Vildheks med sit valgs-
logan ”Ja til at passe på naturen” efterfulgt af 
Gamerz ”Nej til mindre skærmtid” og Nomerne 
”Ja til at passe på hinanden”.

OVERSIGT OVER STEMMEFORDELING TIL BØRNEVALG

Vi ser Biblioteket som institutionen der i høj grad 
udtrykker det mangfoldige demokrati – i alle 
aldre. Derfor afholder vi børnevalg. Det er en 
fantastisk vinkel på arbejdet med formidlingen 
af såvel litteratur som demokrati. Vi gør valget 
konkret og vedkommende for børn – skaber en 
dialogramme de voksne let kan hoppe ind i. Det 
åbner for gode snakke om holdninger, uenighed 
og enighed. Hvad mener jeg? Hvad mener du?

Ved at lade børnene få plads til deres egne 
refleksioner, give dem deres helt egen stemme 
til deres helt eget valg er målet og håbet, at 
børnene får en større forståelse for, hvordan et 
demokrati fungerer i praksis.  

I alt deltog 88 kommuner i Børnevalget 2019, 
som sluttede samtidig med afholdelsen af Folke-
tingsvalget 2019.

17.092 gyldige stemmesedler har børn over hele 
landet afleveret, og med 4.491 stemmer blev 
Clara fra Vildheks ikke blot vinder i Guldborg-
sund, men den samlede vinder af Børnevalget 
2019, efterfulgt af andre stemmeslugere som 
Antboy og Nomerne. Om Claras valgslogan ”Ja 
til at passe på naturen” var udslagsgivende for 
sejren må stå hen i det uvisse, men nogle kunne 
sikkert genkende de voksnes fokus på klimaet.
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BIBLIOTEKSKLUBBEN
Biblioteksklubben blev etableret i efteråret 2014 
med en vision om et fællesskab på Biblioteket 
med arrangementer i fællesskabets ånd, som 
var til at betale for alle. Siden opstarten er der 
løbende kommet nye medlemmer til og klubben 
trives i bedste velgående. Klubben tæller om-
kring 1600 medlemmer. 

En gang om måneden modtager klubbens med-
lemmer et nyhedsbrev om kommende arran-
gementer, inspiration til læsning, fif til gode 
tjenester og info om særlige VIP arrangementer. 
2-4 gange om året afholder vi disse særlige ar-
rangementer, som primært er for medlemmer. De 
to af dem er faste såkaldte Release arrangemen-
ter med spisning, hvor vi byder på lidt lækker 
mad og underholdning, mens medlemmerne får 
et smugkig på vores arrangementsprogram og 
adgang til billetsalget før alle andre. 

I 2019 har vi afholdt tre VIP arrangementer; 2 
x Releases samt et VIP arrangement med fore-
drag af Leif Davidsen, hvor vi bød på bobler og 
tapaskager. Den ene Release var udsolgt, mens 
der var tre ledige billetter til den anden (dvs. 
henholdsvis 72 og 69 billetter, som er max antal 
pladser ved et arrangement med spisning.) Fore-
draget med Leif Davidsen kørte vi som et semi-
bibllioteksarrangement med forkøbsret til en 
billigere pris for medlemmer. Arrangementet var 
stort set udsolgt med 138 solgte billetter (max er 
144 billetter). 

DANNELSESRYGSÆKKEN
Kulturtjenestens Dannelsesrygsæk er visionen 
om, at alle børn der går i kommunale dagtil-
bud og skoler, får lige muligheder for at indgå i 
kvalificerede kunst-, kultur- og naturoplevelser 
uanset dagtilbuddets/skolens ressourcer. Biblio-
teket udbyder to tilbud til hhv. 2årige og børn på 
4. klassetrin.

Digital Dannelse
Børn i dag bruger en stor del af deres tid bag ved 
en skærm. Det kan være en computerskærm, 
en tablet eller en mobiltelefon. Her mødes de i 
onlinefællesskab. Men når man færdes på nettet, 
skal man lære nogle færdselsregler og de er ikke 
skrevet ned på samme måde som de færdsels-
regler, man lærte da man var lille og skulle sikkert 
over vejen. Men det gør dem ikke mindre vigtige!
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Vores opgave lød på at konstruere en rygsæk 
med fokus på digital dannelse. Vi gik derfor i 
tænkeboks og reflekterede over, hvad vi gerne 
ville putte i elevernes rygsæk med på deres 
videre vej i det digitale liv. Ud fra vores overve-
jelser konstruerede vi et forløb med inspiration 
fra bl.a. Medierådet for Børn & Unge, Red Barnet 
og Børns Vilkår.

Til lærerworkshoppen den 7. august 2019 be-
nyttede vi den enestående mulighed for at have 
24 lærere som sparringspartnere. Vi gennemgik 
forløbet og i konstruktiv dialog fik vi efter mange 
gode didaktiske vinkler tilrettet det til 4. klasse. 
Lærerne var meget positive og rigtig gode til at 
give feedback og det var en god arbejdsform som 
gav en god føling af ejerskab. Forløbet er derfor 
VORES fælles bud på, hvordan vi understøtter 
den digitale dannelse hos eleverne i 4.klasse.

Forløbet om digital dannelse kommer omkring:
Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi skal 
være sammen på nettet?

• Digitale fodspor – hvad sker der når du går 
på nettet?

• Adfærd når du er online – en skærm til forskel!
• Billeddeling – hvad er ok?
• Klassens digitale bud
• Der er så meget forældre ikke forstår – hvor-

dan kan vi blive klogere sammen?

Forløbet tager 2 ½ time og veksler mellem 
forskellige aktiviteter og dialogformer. Vi har i 
efterår/vinter 2019 haft 13 ud af 22 klasser igen-
nem forløbet. Dvs. 283 elever.
Forløbet er planlagt frem til 1. april 2020, hvor vi 
har haft alle kommunens 22 4. klasser igennem.

Fra skoleåret 20/21 ændres forløbet, da vi indgår 
i samarbejde med SSP for at understøtte indsatsen 
omkring digital trivsel yderligere. Forløbet vil 
herefter tage udgangspunkt i Center For Digital 
Dannelses forløb ”Dit liv på nettet”. Kulturryg-
sækken ”Digital dannelse” er planlagt til at skulle 
afholdes i 3 år – til og med skoleåret 21/22.

Sprogelefanterne
Den tidlige sprogudvikling hos 0-3årige børn 
er afgørende for barnets udvikling. Sproget er 
knyttet til vores identitet, forståelse af verden og 
hvordan vi passer ind i den. Forskning viser, at 
effekten kan aflæses op igennem barnets liv ved 
både faglige og sociale udfordringer, når sprog-
udviklingen går skævt og ikke hjælpes på vej.

Vi tager på Biblioteket denne problemstilling 
alvorligt. Vi er et hus fyldt med litteratur og op-
levelser for alle. Uanset alder og om du vil lege 
eller lære, har du livet igennem brug for sprogets 
begreber. Sprogelefanterne indtog derfor i 2019 
manegen sammen med historien om elefanten 
Elmer af David McKee. Forløbet afvikles i 2020, 
men er planlagt sådan, at børnebibliotekarerne 
besøger daginstitutionerne med et sprogstimule-
ringsforløb med dialogisk højtlæsning af billedbogen 
om elefanten Elmer, som har ternede farver i 
stedet for de andre grå elefanter, som han leger 
med. Børn og voksne hjælper sammen hinanden 
med at sætte ord på følelser som glad eller trist, 
genkender dyr og farver og vi lærer ord fra dyre-
riget som hale og snabel.

Efterfølgende udstyres børnene med maling og 
forklæder og farvelægger en elefantfigur i pap-
mache, mens vi taler videre om elefanterne fra 
historien, yndlingsfarver og -dyr.

Børnene får den farvelagte elefant med hjem og 
vi opfordrer til at snakken om børnenes ople-
velser med dyr, venner og følelser fortsætter i 
institutionen og i børnenes hjem. Undervejs i forløbet udformer eleverne sammen klassens egne 

digitale bud, som de skriver ind i taleboblen på den specielde-

signede plakat, som de får med hjem til at hænge op i klassen. 
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FABLABSTERE I FABLAB
Et af de primære og meget målbare mål vi i 
FabLab gruppen havde sat os selv for 2019, var, 
at øge fokus på frivillighed i FabLab, og samtidig 
øge antallet af frivillige ”Superbrugere”, som i 
udgangen af 2019 talte 10 meget aktive af slag-
sen. Et helt centralt element i den samskabelse 
som FabLab gerne skulle favne, er netop tanken 
om at overgive så meget af rummet som muligt 
til vores brugere – og styringen af det – hvilket 
netop er, hvad vi har forsøgt at opnå med de 
tiltag vi har igangsat i 2019 og som fortsætter 
ind i 2020.

Først og fremmest har vi valgt at gentænke vores 
tidligere ”Superbruger” koncept, da vi frygtede, 
at titlen måske kunne intimidere potentielle 
frivillige, eller skabe utilsigtede forestillinger 
om interne hierarkier i FabLab, som vi forsøger 
at undgå. I stedet bliver alle brugere af FabLab 
samt de ansatte i FabLabteamet fremover til det 
mere inkluderende ”Fablabstere”. De brugere 
som måtte være interesserede i det, får muligheden 
for at blive udstyret med egen nøgle gennem en 
nyudtænkt proces; den såkaldte nøglebrugerprøve. 
Nøglebrugerprøve er todelt og består af en teore-
tisk og en praktisk prøve, der begge skal bestås. 

Den teoretiske prøve består af en 10-spørgsmåls 
multiple-choice quiz, der tages efter brugeren 
har gennemgået en rundvisning i FabLab. Prøven

tester, at brugeren har hørt efter under rundvis-
ningen, og er i stand til at svare på elementære 
spørgsmål om sikkerhed og regler i FabLab. En 
drejebog til rundvisningen er blevet fremstillet 
med den tanke, at frivillige Fablabstere på sigt 
selv vil være i stand til at afholde rundvisningen 
for nye brugere.

Den praktiske del af prøven består ganske enkelt 
i, at brugeren skal lave et navneskilt til sig selv. 
Hvor lang tid der bruges på det, hvilken form og 
størrelse skiltet får og hvilke maskine det laves 
på, er helt op til brugeren selv. Det eneste krav 
er, at det skal gøres helt uden hjælp fra andre.
Hvis begge dele af prøven bestås, vil brugeren  
få udleveret sin egen nøgle, der tillader adgang 
til FabLab mandag til søndag fra kl. 7-22, når 
Fablabsteren har underskrevet en nøglebruger-
kontrakt.

Det andet primære fokus i vores strategi for 
at øge frivilligheden og samskabelsen i FabLab 
har været at afholde Fablabstermøder, hvor alle 
brugere inviteres. Det første møde blev afholdt i 
december 2019, og vil herefter blive afholdt hver 
3. til 4. måned. På møderne bliver Fablabsterne 
orienteret om, hvad der rør sig, og hvad der 
kommer til at foregå i FabLab-regi fremadrettet. 
Der er også mulighed for at give os feedback og 
forslag til forbedringer, indkøb, nye maskiner og 
andre ideer de måtte have for at forbedre FabLab.
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På det første møde blev det fx besluttet at Fab-
labsterne i 2020 vil forsøger at lave et fælles 
samskabelsesprojekt i form af en udstilling, der 
skal illustrere, hvad FabLab er, og hvad det kan 
bruges til. Projektet vil i første omgang blive ud-
stillet i biblioteksrummet på Hovedbiblioteket.
Ud over disse tiltag har vi også fra FabLabgruppens 
side ommøbleret og redesignet det fysiske rum 
i FabLab for fx bedre at kunne fremvise FabLabs 
udstillingsmontre samt for at skabe et mere sam-
menhængende, indbydende og inkluderende rum, 
hvor brugerne ikke bliver ”gemt væk” i baggrunden. 

LEKTIECAFEEN
Lektiecafeen for unge og voksne har åbent hver 
mandag og torsdag eftermiddag (minus skoleferier) 
og betjenes pt. af 12 meget dedikerede og møde-
stabile frivillige, hvoraf nogle har været med i 10-12 
år. Biblioteket sørger for vagtplan, forplejning og 
forskellige aktiviteter for de frivillige. Besøgstallet 
af ”elever” der søger lektiehjælp, varierer meget – 
mellem 2 og 15 fremmødte hver gang. Det er især 
tosprogede fra Sprogskolen og VUC, der besøger 
Lektiecafeen, men der kommer også andre. Der 
efterspørges i meget høj grad hjælp til faget dansk, 
men også matematik og i langt mindre grad andre 
skolefag. 

Nogle af de frivillige har desuden jævnligt private 
aftaler om ekstra hjælp i forbindelse med prøver, 
eksamenslæsning eller helt andre behov. Det er 
som regel Bibliotekets rum, der benyttes til disse 
møder.

I løbet af 2019 har der været stigende efterspørg-
sel på lektiehjælp til børn. Børn er også velkomne i 
Lektiecafeen, selv om de ikke er den primære mål-
gruppe, idet folkeskolerne jo selv skal tilbyde lektie-
hjælp. Der har i den forbindelse været behov for at 
sætte rammer for børnenes deltagelse, idet nogle er 
ledsaget af forældre. De frivillige har oplevet at en-
kelte forældre blander sig i arbejdet og derfor har vi 
bedt om, at man som forælder sætter sig uden for 
lokalet for at sikre uforstyrret arbejdsro. Befinder 
man sig i lokalet, skal det være for at arbejde eller 
vente på at få hjælp. 
 
Der afholdes årligt et sommer- og et julemøde 
for de frivillige med en let spisning. Derudover 
arrangeres der mere uformelle møder efter 
behov samt temamøder. Der har i 2019 været to 
meget informative temamøder med en medar-

bejder fra Sprog- og Integrationscentret og med 
en tosprogslærer fra Sophieskolen. 

De frivillige inviteres til relevante biblioteksarran-
gementer, såsom foredrag, film eller koncerter, 
hvor indholdet er relevant i forhold til arbejdet 
med tosprogede.

SLÆGTSFORSKNING 
I 2019 har vi haft stor fornøjelse af vores samar-
bejde med Slægtshistorisk Forening Guldborgsund, 
som den første tirsdag i måneden har afholdt 
Slægtscafeer på Hovedbiblioteket, hvor alle inte-
resserede gratis kan komme for at få et indblik i 
slægtsforskningens verden og værktøjer.

Der har været overordentlig stor interesse for 
tilbuddet med stødt voksende besøgstal gennem 
hele 2019. Fra Bibliotekets side stiller vi lokaler 
og teknisk udstyr (og ekspertise i brugen af dette) 
samt te og kaffe til rådighed, mens hovedparten 
af det tunge arbejde varetages af de mange de-
dikerede frivillige fra Slægtshistorisk Forening.

Hele forløbet i 2019 har været en fantastisk suc-
ces, og her på Biblioteket ser vi meget frem til 
at fortsætte vores samarbejde med endnu bedre 
resultater i 2020.
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VISION OG STRATEGI FOR 2020
I Arena for Læselyst arbejder vi for og med 
litteraturen. Det er vores opgave at formidle lit-
teratur, der skaber læselyst – fysisk som digitalt. 
Litteraturen skal følge en hele livet, fra barn til 
voksen og vi arbejder derfor med målrettede 
litteratur og læselystinitiativer, der understøtter 
læsningen hos den enkelte målgruppe. 

Vores overordnede vision og fokus for de næste 
tre år er følgende: 
• Styrke arbejdet med sproglig udvikling og 

læselyst for alle aldre
• Udvikle arbejdet med læsefællesskaber med 

fokus på nye målgrupper og indhold
• Støtte lokale initiativer med litterære bidrag
• Tilbyde litterære oplevelser der inspirerer og 

udfordrer 

Vi er særligt opmærksomme på vigtigheden ved 
fællesskabet, når man skal opretholde og udvikle 
sin interesse for litteraturen. Ligesom man i de 
fortællinger vi møder i bøgerne kan blive udfordret 
på meninger og erfaringshorisonter, kan vi igen-
nem fællesskabet blive udfordret på holdninger 
og standpunkter. Netop derfor er vi optagede af 
at opretholde de fællesskaber med litteraturen 
i fokus, som vi har på Biblioteket. Det være sig 
læsekredse, forfatterarrangementer og andre 
litteraturprojekter, der understøtter læselysten 
igennem hele livet.

I 2019 havde vi et stort og bredt udvalg af 
forfatterarrangementer, læsekredse og guidede 
fælleslæsninger. Vi deltog også i et nationalt 
læselyst-initiativ (Hvem er Danmark), var repræ-
senteret på Festival Kun for Forrykte, afholdte 
bogcafeer og meget mere. 

I 2020 arbejder vi med særligt fokus på følgende 
punkter: 
• Fokus på mænd og fædre 

Vores læsekredse er populære. Der starter 
nye op hvert eneste år og de består primært 
af kvinder. Vi mener også litteraturen er for 
det mandlige køn, og idealet er naturligvis 
at læsekredsene kunne bestå af ligeværdige 
kønssammensætninger. Vi har derfor et særligt 
fokus på at tiltrække mandlige læsere i 2020, 
hvor vi også arbejder på at etablere en læse-
kreds udelukkende for mænd. Derudover vil 
vi fokusere på at ramme fædre, da det er 

en målgruppe, der i forvejen har fællestræk og 
kunne nyde godt af at indgå i et læsefællesskab 
med andre i samme situation.  

• Ud i naturen med læsningen  
Litteraturen og læsningen hører ikke kun til 
på Biblioteket. Tværtimod er det sundt at 
rykke litteraturen ud af Bibliotekets rammer, 
da det kan gavne læseoplevelsen. Vi arbejder 
derfor på at lave litterære arrangementer 
ude i naturen, både for børn og voksne. Om 
sommeren er der mange oplagte, smukke 
lokationer rundt omkring i kommunen, som 
kunne bruges til dette formål, og vi håber på 
den måde at kunne tiltrække nye som gamle 
læsere og give dem en oplevelse ud over det 
sædvanlige.  Det kunne være en højtlæsning 
ved Gedser Odde, en fælleslæsning i Corselit-
ze Skov eller en walk ’n’ talk om en udvalgt 
roman igennem Nysted. Ja, mulighederne er 
mange. 

LÆSEKLUBBER
Biblioteket har et hav af forskellige læseklubstil-
bud til forskellige målgrupper. Dog er det blot et 
udsnit af de læseklubber, der er nævnt her – der 
findes mange selvkørende klubber, som er fortsat 
på egen hånd efter forløbet er afsluttet. 

DR Romanklubben
Hvert år i perioden december til maj arrangerer 
ca. 50 biblioteker landet over DR Romanklub-
læsekredse. I DR Romanklubben samles vi om 
at læse seks af sæsonens stærkeste danske 
romaner og indstiller vores bud på modtageren 
af DR Romanprisen. Klubberne mødes en gang 
om måneden og debatterer romanerne. I 2019 
havde vi på Hovedbiblioteket et fuldtegnet hold 
bestående af 11 deltagere, der sammen med en 
bibliotekar dykkede ned i hver måneds roman. 
Deltagerne deler deres meninger og tolkninger af 
romanerne, diskuterer og vender og drejer detal-
jerne, og på den måde åbnes litteraturen op og 
viser hvilken mangfoldighed og vigtighed nyere 
dansk litteratur indeholder.

I DR Romanklubben prioriterer vi deltagere, der 
ikke før har indgået i læsekredssammenhænge, 
så klubben fungerer som en øjenåbner for, hvor-
dan en læsekreds fungerer og illusterer, hvilken 
værdi der ligger i at indgå i et læsefællesskab. 
Som nævnt er der tradition for at klubberne 

ARENA FOR
LÆSELYST
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kører videre som selvkørende læsekreds efter at DR 
Romanklub-forløbet er afsluttet og klubben fra 
2019 var ingen undtagelse. Klubben fortsætter 
og mødes stadig hver eneste måned til samtaler 
om gode bøger. 

Faglitterær læseklub
I efteråret 2019 søsatte vi den Faglitterære Læ-
seklub, som henover efteråret samt forår 2020 
mødes i alt seks gange for at diskutere faglitte-
ratur. Projektet tager udgangspunkt i den meget 
brugte form for læsekredse, men i stedet for at 
tage udgangspunkt i at læse skønlitteratur, har 
den tilknyttede bibliotekar fundet faglitterære 
bøger, som klubben læser og diskuterer. 

Målet med læseklubben er at give vores lånere 
en oplevelse af, at faglitteratur sagtens kan 
bruges som lystlæsning. Syv ud af ti pladser 
i læsklubben blev besat, og deltagerne har i 
efteråret med stor fornøjelse læst og diskuteret 
bøgerne ”7 små forelæsninger om fysik” af Carlo 
Rovelli, ”Kometår: 1918-1923 verden i opbrud” 
af Daniel Schönpflug og ”Bullshit: Fortællingen 
om en familie” af Camilla Stockmann og Janus 
Køster-Rasmussen

Bookeaters
Bookeaters er Bibliotekets ungdomslæseklub, 
som har eksisteret siden 2017.  I læseklubben 
læser unge i alderen 14 til 20 år bøger inden for 
young adult-genren (YA). 

2019 har været et godt år for Bookeaters. Der er 
igennem året kommet nye medlemmer til, mens 
nogle er sprunget fra. Vi har erfaret, at det sker 
jævnligt i klubben, da mange forskellige ting 
fylder i de unges hverdag, som fx efterskole og 
gymnasium. 

Til vores møder har vi haft mange interessante 
samtaler om forskellige temaer i bøgerne. Temaer 
som fx dystopier – hvordan ville du overleve, 
hvis verden gik under? Nyfortolkning af eventyr 
– hvorfor fascinerer eventyr os stadig den dag i 
dag? Og filmatiserede bøger – hvilke fungerer og 
hvilke gør ikke?  Det er nogle af de store emner, 
vi i fællesskab har snakket om. Og så har vi selv-
følgelig læst en masse bøger. 

I løbet af 2019 har klubben mødtes to gange 
om måneden. I slutningen af året fik Bookeaters 
dog nyt format. Medlemmerne samles stadig to 
gange om måneden, men med den forskel, at 
bibliotekaren kun er med én af gangene, hvor 
det tidligere har været begge gange. Dette har 
fungeret udmærket, og vi agter at fortsætte med 
denne opbygning i 2020.

Novellelæsning
Som del af formidlingen af skønlitteraturen har 
vi etableret en novellelæsningsgruppe. Det er en 
stærk måde at formidle skønlitteratur direkte som 
en oplevelse. Det er et sted, hvor alle kan være 
med og reflektere over de historier vi læser, og 
de historier vi har med. Forskellen på novellelæs-
ning er foruden teksternes længde, at novellerne 
bliver læst op til selve arrangementet og skal 
altså – i modsætning til læseklubberne – ikke 
læses på forhånd inden gruppen samles.

HVEM ER DANMARK
I 2019 rejste 20 danske forfattere ud til 20 danske 
byer. Her udforskede de byen, som var de lokale, 
og på baggrund af det, skrev de 20 helt nye for-
tællinger. Hvem er Danmark hed projektet, hvor 
Bibliotekets også var repræsenteret. Projektet var 
udtænkt af Dansk Forfatterforening og støttet af 
Nordea-Fonden.
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I forbindelse med det nationale læselyst-projekt 
gæstede den prisvindende forfatter Jonas T. 
Bengtsson Nykøbing tilbage i marts måned, hvor 
han i løbet af den uge skulle suge inspiration til 
sig, opleve livet i byen, snakke med lokale og 
danne sit eget indtryk af en Nykøbing’sk identi-
tet. Med inspiration fra dette ophold skrev Jonas 
T. Bengtsson en tekst ud fra spørgsmålet, ”Hvem 
er Nykøbing F?”. 

I august måned fik vi endnu engang besøg af 
forfatteren og fik afsluttet ”Hvem er Danmark” 
med et åbent arrangement på Hovedbiblioteket. 
Her blev teksten læst op og vi fik et unikt indblik 
i Jonas’ tanker og overvejelser i forbindelse med 
opholdet på Falster samt tilblivelsen af teksten. 
Teksten affødede en interessant diskussion om 
udkant vs. hovedstad, land vs. by, lokalånd, 
fordomme og meget mere. Arrangementet var 
velbesøgt og mange viste stor diskussionslyst, 
hvilket illustrerede meget fint, at litteraturen sta-
dig kan være samfundsrelevant og lægge op til 
vigtige diskussioner om den verden, vi lever i. 

Teksten blev også publiceret i Folketidende, og 
generelt var medieopmærksomheden stor igen-
nem hele forløbet. Til slut kan vi nævne at DR 
har produceret en podcast ved navn ”En forfatter 
flytter ind”, hvor de har fulgt flere af forfatterene 
rundt, bl.a. Jonas’ ophold og behandling af Nykøbing.

FANG FORTÆLLINGEN 
I 2019 har vi haft to af Fang Fortællingen-projekterne 
på Hovedbiblioteket; Mørkebarnet og Hr. Struganoff. 
Forløbene bliver hurtigt booket op, da efterspørgslen 
på forløbene generel er meget stor blandt dagtilbud 
og skoler. 

Projekt Fang Fortællingen, som er et formidlings- og 
læselyst projekt, der folder litteraturen ud, er støttet 
af Slots- og Kulturstyrelsen samt Nordea-Fonden og 
udbydes via Kulturtjenestens hjemmeside. 

Mørkebarnet
I foråret 2019 havde vi udstillingen Mørkebarnet, 
der er udviklet af Kolding-Bibliotekerne. Billed-
bogen er skrevet af den danske forfatter Cecilie 
Eken og handler om følelser og det gode/onde 
og er bygget op som et sonetdigt. Efter en vel-
lykket åbningsdag med mange børn og voksne, 
der blandt andet var med til at tegne, digte, 
fiske symboler og læse op, havde vi de 
følgende otte uger 10 skoleforløb á 2 timers va-
righed med besøg af flere af kommunens indsko-
lingsbørn. Under deres besøg fik de Mørkebarnet 
læst højt og fik forklaret, hvad et sonetdigt er. 
Herefter blev børnene delt ind i fire grupper, 
hvor temaerne var natur, symboler, sprog og 
farve – alle stationer med fokus på følelser, lys/
mørke og det gode/onde.

44 SKOLEFORLØB
I 2019 
 
I 2019 HAR VI AFHOLDT 
44 SKOLEFORLØB. DE
20 AF DEM VAR FANG
FORTÆLLINGEN FOR-
LØB. 

FORUDEN FANG FOR-
TÆLLINGEN TÆLLER 
FORLØBENE BLANDT 
ANDET BOOKTALKS, 
DIGITAL DANNELSE OG 
BIBLIOTEKSORIENTE-
RING.

I ALT HAR 1378 BØRN 
OG UNGE DELTAGET I 
EN AF DE MANGE FOR-
LØB, SOM HAR LÆRING 
OG DANNELSE FOR ØJE. 
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Både i Bibliotekets betjente og ubetjente tid 
havde alle besøgende i børnebiblioteket desuden 
rig mulighed for at lege i udstillingen.

Hr. Struganoff
I september 2019 åbnede vi endnu en udstilling 
fra projekt Fang Fortællingen. Her kunne store 
og små boltre sig i det fine køkken fra Kim Fupz 
Aakesons skønne fortælling om den muntre kok 
Hr. Struganoff. Til åbningsfesten kunne børnene 
lege frit i udstillingen, male skønne badges, teg-
ne deres yndlingsmad og hygge sig med lækre 
specialiteter fra den lækre buffet. Åbningen var 
en stor succes med over 70 besøgende. 

Efterfølgende har Hr. Struganoff været udbudt 
som skoleforløb, hvor 202 børn fordelt på 10 
indskolingsklasser har hørt historien om Hr. 
Struganoffs restaurant, øvet sig på bogstavernes 
lyde, leget frit i den store restaurant og fortalt 
om og tegnet den mad de allerbedst kan lide.
I foråret 2020 starter vi med Fang Fortællingen 
udstillingen Lille Virgil. Vi hylder, at Ole Lund 
Kirkegaard ville være blevet 80 år ved at lave en 
række forløb om hans forfatterskab målrettet 2. 
klasse. Disse forløb er allerede fuldt booket. 

FORFATTERARRANGEMENTER  
FOR SKOLEELEVER 
Nogle af årets helt store læselyst-initiativer 
målrettet børn og unge er vores inspirerende 
forfatterbesøg. Her bliver skoleklasser inviteret 
på besøg i Bibliotekets store sal i Rosenvænget, 
hvor de møder forfattere, der skriver til børn og 
unge. 

Til de unge har vi i 2019 haft besøg af henholds-
vis Sarah Engell i foråret og Kristina Aamand i ef-
teråret, som begge fortalte 150 udskolingselever 
om deres mange forskellige bøger, men også om 
deres liv, inspiration og vejen til forfatterskabet. 
De unge fik også stillet deres nysgerrighed, da 
der var mulighed for at stille spørgsmål til sidst. 

SOMMERBOGEN
Danmarks største læsekonkurrence, Sommer-
bogen, har til formål at understøtte børnenes 
læselyst og vedligeholde deres læsefærdigheder 
henover den lange sommerferie. 

I 2019 startede Sommerbogen med et brag af en 
fest med besøg af den populære forfatter Camilla

Wandahl. Hun fortalte 150 børn fra kommunens 
3. og 4. klasser om hendes forskellige bøger og 
om hendes nedarvede sørøverblod i årerne. Da-
gen blev rundet af med autografer og både vådt 
og tørt. Arrangementet fungerer som kickstart 
for Sommerbogen, hvor vores biblioteksformidlere 
bagefter fortæller mere om kampagnen og om, 
hvordan man deltager. Kampagnen, der både er 
lokal og landsdækkende, kører hele sommeren 
og er målrettet børn og unge i alderen 7 til 14 år. 
Konceptet går ud på at læse og anmelde mindst 
tre bøger. Undervejs er der masser af præmier på 
højtkant. I 2019 blev der indsendt 181 anmel-
delser fra børn og unge i Guldborgsund Kommune. 

BOGCAFEER 
Bibliotekets bogcafeer er årligt tilbagevendende i 
årets første måneder. Igen i år var alle bogcafeer 
velbesøgte på både lokalbibliotekerne og på  
Hovedbiblioteket, som dog traditionen tro rykker 
ud af huset og afholder Brunch & Bogcafé et andet 
sted. I 2019 blev det afholdt på GuldBoSund. Som 
noget nyt prøvede vi at rykke et af arrangementerne 
til en lørdag på et lokalbibliotek og inkluderede 
morgenmad – i 2019 blev det Nysted Bibliotek. 
Det var en succes, da deltagerantallet var væsent-
ligt højere end tidligere år. 

Til vores bogcafeer kommer der både nye delta-
gere og gengangere – specielt er Brunch & Bogcafé 
meget populært, og der bliver hurtigt udsolgt til 
arrangementet. Stubbekøbing Bibliotek blev ikke 
besøgt, da man havde bestemt, at der kun skulle 
afholdes bogcaféer på fire af lokalbibliotekerne i år.

BIBLIOTEK TILMELDTE

Hovedbiblioteket brunch GuldBoSund 65

Nysted 35

Nørre Alslev 24

Væggerløse 40

Sakskøbing 25

I alt 189

VIN & BØGER
Lidt i tråd med bogcafeerne afholdt vi i efteråret 
for tredje gang Vin & Bøger i salen på Hovedbib-
lioteket i samarbejde med Jes Jonigk fra Marius 
Mortensens Eftf. Arrangementet har vokset sig
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større for hvert år, så der i år var 48 deltagere. 
Det er et fint samarbejde med vinhandlen, hvor 
Jes kommer med tre vine, der passer til de bøger 
bibliotekarerne kommer med. Det kan være fra 
et bestemt land eller – som i år – forskellige 
temaer. Jes præsenterer og serverer vinene, der 
– sammen med lidt ost og kiks – nydes, mens 
bibliotekarerne fortæller om bøger. Blandingen 
af bøger, vin og ost har vist sig at være en god 
cocktail, som vores brugere har taget til sig som 
et fast arrangement, hvor der også er tid til en 
hyggelig snak efterfølgende. 

UNGE STEMMER PÅ BIBLIOTEKET
I samarbejde med gymnasielærer Morten Blok 
og Katedralskolen startede vi i 2019 det vi kalder 
”Unge stemmer på Biblioteket”. Her læser de 
unge, der kommer på Katedralskolens åbne skri-
veværksted deres digte eller noveller højt for et 
offentligt publikum – måske for første gang.

Vi håber, at vi i årene der kommer, kan fortsætte 
dette samarbejde, og måske endda udvide det. 
For Bibliotekets brugere er det en mulighed 
for at høre, hvad der rører sig i den helt unge 
generation, og for de unge er det en mulighed 
for, for første gang at møde omverdenen og vise 
det frem, man måske har siddet derhjemme og 
skrevet i hemmelighed. Det er meget dannende 
for både afsender og modtager.

BOGFORUM
I november fandt tradition tro den nok største 
litterære event på dansk jord nemlig BogForum

sted. Vi drog derfor til København, nærmere be-
stemt Bella Centeret med 34 glade og litteratu-
rinteresserede brugere, som valgte at tage med 
Biblioteket i bus til en dag fyldt med foredrag, 
talks, messe og meget mere i litteraturens tegn.

Undervejs i bussen klæder vi brugerne på til en 
hel dag spækket med litteratur med personlige 
anbefalinger og gode tips. Ved at arrangere en 
bustur til et så vigtigt litteraturarrangement, 
skaber vi et fællesskab for de særligt interesse-
rede. Snakken går i bussen og der bliver udveks-
let boganbefalinger. Samtidig forbinder vi også 
Guldborgsund Kommunes litteraturinteresserede 
med resten af landets borgere, som deler denne 
passion for litteraturen og bøgerne.  

FESTIVAL KUN FOR FORRYKTE
Vi har som del af strategien etableret et samar-
bejde med festivalen Festival Kun For Forrykte. 
Her ønsker vi at formidle ny dansk skønlitteratur. 
I 2019 havde vi besøg af forfatterne Jonas Okholm 
og Liv Nimand Duvå, digteren Jens Kæmpe og 
kunstneren Anders Bonnesen. Det var en fornøjelse 
at have mulighed for at præsentere nogle af de 
markante forfattere og kunstnere her omkring 
Stubbekøbing. I 2020 fortsætter vi samarbejdet 
med festivalen. Forhåbentligt kan det være med 
til både at give festivalen mere gennemslagskraft 
og samtidigt også være med til at Biblioteket er 
med til at skabe liv – også ude i vores mindre 
byer.
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BORGERSERVICE
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VÆRTSKAB

Efter omorganiseringen består Borgerservice 
nu af to grupper: En værtsskabsgruppe, som i 
lighed med Bibliotekets værtsskabsgruppe har 
den daglige direkte kontakt (Front og Callcenter) 
og en myndighedsgruppe som sagsbehandler og 
består af følgende teams: Folkeregister, Opkræv-
ning, Kontrolgruppe og Administration af pensioner.  

CALLCENTERET
Callcenteret har i årets løb fået en meget cen-
tral rolle i forhold til at lave opfølgning på, at 
kommunens telefonpolitik overholdes og der-
med også sikre tilgængeligheden for borgerne. 
Et af de nye tiltag i 2019 er, at vi er begyndt at 
udarbejde statusrapporter til centercheferne med 
beskrivelse af, hvordan tilgængeligheden er i 
hver enkel af deres afdelinger med fyldestgøren-
de dokumentation og statistik over indkommende 
kald, tilgængelighed mv.

Rapporterne indeholder information om, hvad der 
går godt, og hvad der går mindre godt i forhold 
til telefonbetjeningen i de enkelte afdelinger ud 
fra den gældende telefonpolitik. 
I de afdelinger hvor tilgængeligheden er knapt 
så god, får Centercheferne stillet løsningsforslag, 
der kan sikre en bedre tilgængelighed. 

Nye funktioner i telefonsystemet har gjort det 
nemmere at se om vores kollegaer er på telefon-
køen og vi arbejder hele tiden tæt med IT for at 
formidle viden videre, der kan være med til at 
forbedre funktionerne og dermed skabe en bedre 
service for vores borgere og kollegaer i organisa-
tionen. Derfor har vi også fortsat prioriteret vo-
res deltagelse i ERFA gruppen omkring telefoni – 
en ERFA gruppe, hvor vi har en god sparring med 
andre kommuner om vores fælles telefonsystem.

1. april 2019 overtog Borgerservice Jobcentrets 
telefonomstilling og i samme proces en erfaren 
medarbejder fra deres Omstilling. Det gjorde, at 
det blev nemmere at komme godt fra start på 
det nye område, da et godt kenskab er afgø-
rende for en god service. Nu kunne man for alvor 
sige, at der var ”én indgang til kommunen”. Med 
den erfaring og viden Callcentret har, gav det 
rigtig god mening at samle telefonomstillingen et 
sted. 

Callcentret har et rigtig godt organisationskendskab 
og sammenholdt med telefonsystemet, forskellige

fagsystemer og vores brede erfaring inden for 
telefonisk betjening kunne vi hurtigt se, at det 
ville blive en succes at lægge de to omstillinger 
sammen, hvilket det også er blevet.

Borgerne oplever færre omstillinger og i Callcen-
teret føler vi, at vi yder en bedre service for bor-
gerne, da de, der skal igennem til Jobcenteret nu 
ikke først skal omstilles til en anden omstilling, 
før de sættes igennem til deres sagsbehandler. 

I uge 48 afholdt vi den årlige brugerundersøgelse 
på telefonen. Borgerne fik efter samtalen tilsendt  
et link på deres telefon til et spørgeskema, hvor 
de blandt andet skulle svare på, hvordan de op-
levede ventetiden inden de kom igennem, og om 
de fik svar på deres spørgsmål. Undersøgelsen viste, 
at borgerne i langt de fleste tilfælde er meget 
tilfredse med den service, de får, når de ringer til 
Callcenteret. Selvom vi får fine tilbagemeldinger 
fra borgerne, har vi stadig meget fokus på, at vi 
hele tiden kan udvikle os og gøre det endnu bedre. 

2018 2019

Borgerservice - 87,63

CallCenter 81,19 88,29

TABEL: OPKALD BESVARET INDEN FOR 60 SEK. (I PROCENT)

I 2019 henvendte 105.097 borgere sig via tele-
fonen. I forhold til 2018 er det 20.706 flere end 
sidste år, hvilket skyldes at Callcenteret 1. april 
2019 overtog Jobcenterets telefonomstilling. Se 
tabellen på næste side. 
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når der er betjening en gang om ugen, om tors-
dagen i tidsrummet kl. 10 til 14. 

Det er derved den første Borgerservice i Guld-
borgsund kommune med tidsbestilling og det 
er netop en forudsætning, at man som borger 
bestiller en tid til betjening. Borgerne kan be-
stille en tid online på Guldborgsund kommunes 
hjemmeside, hvor de oplyser, hvad henvendelsen 
drejer sig om, samt hvad tid de ønsker at blive 
betjent. På den måde har vi i Callcenteret mulig-
hed for at vurdere, om henvendelsen kan klares 
over telefonen, så borgeren ikke behøver at 
møde personligt op. Hvis det er tilfældet, ringer vi 
til borgeren og klarer henvendelsen på den måde. 
De ikke-digitale borgere opfordrer vi til at kon-
takte kommunens Callcenter, hvor vi kan være 
dem behjælpelig med at bestille en tid for dem. 

I Borgerservice i Væggerløse kan vi hjælpe med 
alle Borgerservice-relaterede henvendelser bortset 
fra bestilling af pas og kørekort, der kun sker i 
Borgerservice i Nykøbing. Tiltaget med tidsbestil-
ling og personlig betjening på skolen i Væggerløse 
er stadig nyt. Ved hjælp af de henvendelser, der 
kommer samt via input fra Brugerrådet i Væg-
gerløse prøver vi hele tiden at tilpasse og for-
bedre tilbuddet, så det bliver så attraktivt for 
borgerne som muligt. 

MÅNED 2018 2019

Januar 8477 7942

Februar 6590 6887

Marts 6682 7209

April 7146 9260

Maj 7450 9882

Juni 7821 9745

Juli 6624 9298

August 7651 9806

September 6848 10353

Oktober 7247 10700

November 7141 6902

December 4714 7113

I alt 84391 105097

TABEL: ANTAL HENVENDELSER PÅ LOKALITET

TABEL: ANTAL TELEFONOPKALD

FRONTEN
Borgerservice i Væggerløse flyttede i april 2019 
ind på Sydfalster skole. Skærmbetjeningen er i 
den forbindelse blevet nedlagt og borgerne kan 
nu igen møde en medarbejder ansigt til ansigt, 

NYKØBING NYSTED NR. ALSLEV SAKSKØBING STUBBEKØBING VÆGGERLØSE I ALT

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 20119 20118 2019 2018 2019 2018 2019

Januar 3520 3235 147 104 11 10 100 117 50 52 0  - 3828 3518

Februar 2971 2922 94 85 9 14 100 109 41 49 2  - 3217 3179

Marts 3331 3041 115 107 7 12 95 74 52 39 4 4 3604 3277

April 3459 2866 96 90 8 8 77 47 48 49 1 - 3689 3060

Maj 3211 5649 74 198 11 21 85 210 54 150 5 12 3440 6240

Juni 3624 3626 92 80 3 19 86 88 39 49 9 - 3853 3862

Juli 3476 3096 43 61 7 9 44 29 28 16 2 1 3600 3212

August 3124 2701 69 71 9 14 85 87 31 41 9 4 3327 2918

September 2786 2540 62 77 16 3 84 63 51 41 5 - 3004 2724

Oktober 2908 2702 96 78 12 9 75 100 48 39 8 - 3147 2928

November 2838 2435 62 70 9 8 107 81 39 40 4 - 3059 2634

December 1873 1739 66 68 3 4 52 70 44 29 0 4 2038 1914

Total 37121 36552 1016 1089 105 131 990 1075 525 594 49 25 39806 39466
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MENTORORDNING 
Fælles for Callcenter og Front blev 2019 et år, 
hvor der blev brugt mange ressourcer på oplæring 
grundet flere nye medarbejdere. Vi fik nedsat 
en mentorgruppe, som skulle være med til at 
udvikle og sikre, at nye medarbejdere på den 
mest effektive måde blev lært op, samtidig med 
at der skulle være stor fokus på trivslen for den 
nye medarbejder og hos de øvrige medarbejdere. 
Alt sammen for at få bygget et stærkt team op – 
både fagligt og socialt.

VIELSER 
Antallet af vielser er faldet med 65 vielser i for-
hold til 2018. Dette skyldes ændret lovgivning.

VIELSER MED UDENLANDSKE BORGERE
Fra 1. januar 2019 blev det vedtaget, at alle viel-
ser med udenlandske borgere skal prøves i Stats-
forvaltningen (pr. 1. april 2019 Familieretshuset). 
Kommunen har stadig sagsbehandlingen af alle 
andre vielser, både dem der vies borgerligt og i 
kirke. Når de udenlandske vielser er godkendte i 
Familieretshuset, er det kommunen, som overta-
ger udstedelse af vielsesdokumenter. For de par, 
som vies borgerligt, er det også stadig Borger-
service, som står for alt det praktiske. 

Vielser af udenlandske statsborgere i 2019:
• 15 vielser med en dansk og en udenlandsk 

statsborger
• 5 vielser med udenlandske statsborger fra 

samme land
• 4 vielser hvor begge personer er udlændinge 

med forskelligt statsborgerskab

2018 2019

Borgerlige vielser i egen kommune 181 132

Borgerlige vielser i anden kommune 9 17

Kirkelige vielser 109 97

Vielser uden for rådhuset 29 49

Vielser i udlandet 15 2

Total 314 249

TABEL: ANTAL VIELSER

NY BOKS HOS BORGERSERVICE 
I oktober deltog vi i digitaliseringsmessen og 
blev inspireret til at investere i en afhentnings-
boks til pas og kørekort.

Boksen skal gøre det mere fleksibelt for bor-
gerne, så de får mulighed for at hente deres pas 
eller kørekort uden for Borgerservices åbningstid. 
Boksen vil blive tilgængelig primo 2020. 
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VIELSER I STORSTRØM FÆNGSEL
Vi kunne for første gang i 2019 tilbyde vielser i 
Storstrøm Fængsel, hvilket syv par har benyt-
tet sig af. Generelt har der været en stigende 
interesse i at blive gift uden for rådhuset i 2019. 
I forhold til 2018 har vi haft en stigning i vielser 
på 20 vielser uden for Rådhuset. 

OFFENTLIG BISÆTTELSE/BEGRAVELSE
For offentlig Bisættelse/Begravelse for folke- og 
førtidspensionister gælder følgende gammel 
regel:
Offentlig bisættelse/begravelser kommer på tale, 
når der ingen pårørende er til den afdøde.
Findes der ingen pårørende eller andre nært-
stående personer til afdøde, og kan eller ønsker 
ingen at forestå bisættelsen eller begravelsen, 
er det afdødes bopælskommune, der anmelder 
dødsfaldet til bedemanden. 

Kommunen dækker i første omgang udgiften til 
bisættelsen eller begravelsen, men søger efter-
følgende Udbetaling Danmark om, at få begravel-
seshjælpen udbetalt. Ved offentlig bisættelser/
begravelser er det kommunen, der bestemmer, 
hvordan handlingen skal foregå.

Skifteretten forestår behandling af boet.
Det praktiske i forbindelse med en offentlig bi-
sættelse varetages af en bedemand.

I Guldborgsund Kommune har der været følgende 
46 sager i 2019.
Endvidere har der været seks henvendelser om-

kring offentlig bisættelse/begravelse, hvor den 
afdøde ikke var ubemidlede. Begravelsesfirmaet som 
Guldborgsund Kommune har kontrakt med sæt-
ter en handling i værk og sender regning direkte 
til Skifteretten.

HELBREDSTILLÆG
I 2019 har der været:
• 285 ansøgninger om udvidet helbredstillæg 

til fodbehandling
• 674 ansøgninger om udvidet helbredstillæg 

til tandprotese
• 99 ansøgninger om udvidet helbredstillæg til 

briller

Vi har stadig kun tandlæger og tandteknikere 
med i den digitale løsning. Det vides ikke, hvor-
når vi får optikere og fodterapeuter med i den 
digitale løsning.

BESØG FRA FÆRØERNE 
I august havde vi besøg af en delegation fra 
Færøerne. De var på besøg for at blive inspireret 
til at blive endnu mere digitaliseret end de er i 
dag, og der var et særligt fokus på NemId og den 
måde vi i Danmark, bruger det på. Det var et 
godt og spændende møde med nogle meget in-
spirerende og dedikerede medarbejdere og vi er 
sikre på, at de fik en masse inspiration med hjem 
til at udvikle Færøerne i en mere digital retning.
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MYNDIGHED

FOLKEREGISTRET
Vision og strategi for 2020
Folkeregistret vil i 2020 sætte fokus på tilflytning 
til adresser i ghettoområdet for at sikre, at tilflyt-
ninger til adresser med flere borgere er reelle. 
Herudover vil der også være øget fokus på personer, 
som er registreret som værende uden en fast 
bopæl for at undersøge, om de kan tilmeldes på 
et fast opholdssted. 

En stigende del af ressourcerne i Folkeregistret 
forventes også at blive brugt på sager som frem-
kommer via samarbejdet med Kontrolgruppen og 
kontrol med udrejser. 

Samarbejde med Kontrolgruppen
I hele 2019 har Folkeregistret haft et øget sam-
arbejde med Kontrolgruppen i sager om mistanke 
om socialt bedrageri. Nogle ydelser, som fx bolig-
støtte og enlig-ydelser beregnes på baggrund 
af bopælssammensætningen. I Folkeregistret 
har vi behandlet sagerne for at finde ud af, om 
borgerne har været forkert bopælsregistrerede. I 
de sager hvor vi har kunnet træffe afgørelse om 
forkert registrering, har borgerne fået udbetalt 
ydelser på et forkert grundlag, og Kontrolgrup-
pen har her kunnet arbejde videre med sagen 
om socialt bedrageri.

Samarbejdet med Kontrolgruppen er en væsent-
lig og tidskrævende del af arbejdet i Folkeregistret, 
da borgerne sjældent er samarbejdsvillige til at 
opklare sager om socialt bedrageri, da de risikerer 
tilbagebetalingskrav og evt. politianmeldelse. 

Vi oplever også samarbejde om flere sager, idet 
Kontrolgruppen er blevet tilføjet flere ressourcer. 

Unge der flytter hjemmefra
I 2019 havde Folkeregistret fokus på unge mennesker, 
der i forbindelse med, at de bliver 18 år, flytter 
fra deres forældre hen til forældrenes venner.  
Vi har dog måttet sande, at det er en rigtig svær 
opgave at løse, da de unge mennesker hverken 
betaler husleje eller tilskud til husholdningen. 
Derfor kan de unge mennesker ikke dokumente-
re, hvor de bor. Da vi ikke kan løfte bevisbyrden 
for, om de reelt er flyttet eller ej, har vi oplevet, 
at denne type sager er yderst vanskelige. Vi må 
oftest lade tvivlen komme den unge til gode, og 
bopælsregistrere den unge som udeboende.

Borgere uden fast bopæl
Ved årsskiftet 2019/2020 var 68 borgere regi-
streret med adressen ”uden fast bopæl”. Det er 
et fald på 32 borgere i forhold til 2018/2019. 
Tilmelding til ”uden fast bopæl” sker ved per-
sonligt fremmøde i Borgerservice, hvor man 
samtidig også skal udfylde et spørgeskema, som 
skal hjælpe os med at vurdere, om borgeren 
har et konkret bopælsforhold eller ej. Det er 
bl.a. spørgsmål om, hvor man har sine person-
lige ejendele og møbler, eller om man har fæl-
les husførelse med andre. Alle borgere, der er 
registrede på adressen ”uden fast bopæl” beder 
vi fortsat om at aflevere ugesedler hver 14. dag. 

Flygtninge til kommunen
Der var en forventning for 2019 om at Guldborg-
sund Kommune ikke skulle modtage nye flygtnin-
ge. Det holdt dog ikke helt, idet vi modtog seks 
flygtninge. 

ICS International Citizen Service
Pr. 1. september 2017 indgik Guldborgsund 
Kommune aftale med ICS International Citizen 
Service i København om registrering af indrejser af 
borgere, der ikke har dansk pas. I 2019 benyttede 
fem af Guldborgsund Kommunes nye borgere sig 
af muligheden for at anmelde deres indrejse hos 
ICS.

Udrejsekontrol
Alle landets kommuner blev i 2019 pålagt af 
Økonomi- og Indenrigsministeren at tilrette-
lægge og gennemføre en systematisk og løbende 
kontrol, hvor der som minimum sker kontrol hver 
3. måned i forhold til bopælsregistreringen i CPR 
(CPR-registret) særligt vedr. udenlandske stude-
rende og arbejdstagere. Kommunerne blev her 
pålagt at indsende arbejdsgangsbeskrivelser til 
ministeren senest den 1. oktober 2019. 

Folkeregistret fortsætter med den hidtidige 
løbende kontrol med registreringer i CPR, og 
modtager fra november 2019 og fremefter hver 
3. måned også en oversigt fra Center fra Teknik 
& Miljø på personer over 18 år, som har andet 
end dansk statsborgerskab og som er bosiddende 
i Guldborgsund Kommune.

Oversigten som vi modtog i november omhandlede 
2.879 personer. Vores Callcenter har, som be-
skrevet i arbejdsgangsbeskrivelsen, systema-
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tisk undersøgt om de pågældende personer eller 
deres ægtefælle/samlever har haft indtægt inden 
for de seneste tre måneder. Hvis der ikke har 
været indtægt, bliver personen markeret og Fol-
keregistret foretager en nærmere undersøgelse. 
Ud af de udtrukne personer undersøger Folkere-
gistret 419 og heraf er der pt. truffet afgørelse 
om at 69 personer skal registreres som udrejst. 

Bøder for overtrædelse af CPR loven 
Ud af de to bødesager som Folkeregistret sendte 
til politiet i 2018, har politiet i sommeren 2019 
afgjort den ene, da borgeren valgte at betale til 
politiet og dermed undgå at anklagemyndigheden 
rejste tiltale.

Folkeregistret har i 2019 oprettet 13 bødesager. 
Alle 13 bøder er på kr. 3.000 kr. for at undlade at 
give oplysninger eller opgive urigtige oplysninger.

Ud af de 13 bødesager har to borgere accepteret 
bødeforlægget og betalt bøderne. En har indgået 
afdragsordning med Folkeregistret. To sager er 
sendt til politiet til inddrivelse. Otte sager er sta-
digvæk under behandling i Folkeregistret. 

Valg
Hos Folkeregistret stod foråret i valgets tegn idet 
Lars Løkke Rasmussen den 1. maj 2019 udskrev 
Folketingsvalg til afholdelse den 5. juni 2019. 
Blot to uger forinden der den 26. maj 2019 skulle 
afholdes Europa-Parlamentsvalg.

Borgerservicecentrene ekspederede i perioden op 
til valget mange borgere, der ønskede at brev-
stemme i den periode, hvor der var mulighed for 
at brevstemme til begge valg. Herunder fortsatte 
vi succesen med at ansatte mv. kunne brevstem-
me i Informationen på Parkvej i valgperioderne. 

I Borgerservicecentrene brevstemte i alt 2.188 
borgere til Folketingsvalget og 1.828 borgere 
til Europa-Parlamentsvalget.

I henhold til lovgivningen, besøgte de valgtilfor-
ordnede sammen med Borgerservice og med-
arbejdere fra Biblioteket, borgere i både private 
hjem, ældreboliger og plejecentre for at modtage 
deres brevstemmer. Der blev lavet forskellige 
hold, hvor en medarbejder fra Borgerservice el-
ler Biblioteket sammen med en valgtilforordnet 
besøgte disse adresser og igen havde vi et godt 
samarbejde med de valgtilforordnede. 

Ved Folketingsvalget besøgte vi 823 borgere, 
mens vi ved Europa-Parlamentsvalget besøgte 
751 borgere.

Dagen før valget fik valgbestyrelserne fra kom-
munens 20 valgsteder overdraget brevstem-
merne. Ved Folketingsvalget blev der overdraget 
2.810 brevstemmer og ved Europa-Parlaments-
valget var det 2.209. 
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Folkeregistret deltog igen ved åbningen af brev-
stemmer sammen med de valgtilforordnede, 
hvor der blev åbnet brevstemmer uden valglister. 
Folkeregistret sad derfor klar til digitalt at tilrette 
valglisterne for de brevstemmer, der ikke kunne 
tages i betragtning og hvor borgerne derfor 
kunne møde frem på valgdagen. Dette skete ef-
terhånden som brevstemmerne blev åbnet. 

Alle 20 valgsteder er fortsat digitale og både IT 
og valgmedarbejderne fra Center for Politik & 
Personale var vigtige og gode samarbejdspartnere 
i valgarbejdet herunder også med dannelse af de 
digitale valgbøger. Alle brevstemmer blev løbende 
scannet og indført i de digitale brevstemme-
protokoller efterhånden som de blev modtaget i 
Folkeregistret.

For begge valgs vedkommende løftede Borger-
service i flok med assistance fra Biblioteket, hvor 
alle hjalp til. Nogle tog imod brevstemmer og 
hjalp i ekspeditionen, mens andre hjalp med at 
skrive til borgerne om, hvornår vi kom. Andre 
var med som valgtilforordnede og tog imod brev-
stemmer på plejecentre, ældreboliger og egne 
hjem.

Folkeregistret var på valgdagene bemandet til 
at besvare spørgsmål fra afstemningsstederne 
under hele valghandlingen.

Folkeregistret har samlet fået 283 valgkort retur 
fra vælgere, som var ubekendt på den adresse 
de var tilmeldt, og der pågik derfor et efterføl-
gende arbejde med at få disse borgere registeret 
korrekt i CPR-registret.  

SYGESIKRING
Praktiserende læger
Året 2019 har været fri for praksisnedlæggelser. 
Det lykkedes praktiserende læge Benedicte Ege-
lund Knudsen at få overdraget sin praksis til ny 
praksis Lægerne Skov og Langerup den 1. august 
2019.

Antallet af henvendelser fra borgere, som synes, 
at der er mangel på læger at vælge imellem er 
faldet markant, og der har gennem helet året 
være 2-3 praksisser i Nykøbing F., der har haft 
åbent for patienttilgang til glæde for kommunes 
borgere.

Endnu en positiv udvikling er, at Borgerservice i 
2019 ikke har modtaget nogle klager fra borgere, 
der ikke har kunnet få den ønskede læge. Det er 
første gang i Guldborgsund Kommunes historie. 

Plejehjemslæger 
I 2018 blev der som noget nyt lavet aftaler om 
plejehjemslæger. I 2019 er der blevet lavet en ny 
aftale, så der i dag er seks plejecentre, der har 
en fast aftale med en praktiserende læge.

KONTROLGRUPPEN
Vision og strategi for 2020 
Kontrolgruppen har i 2020 en forventning om, at 
der som en fast del af sagsbehandlingen fore-
tages virksomhedskontrol hos borgere, som har 
selvstændig virksomhed og er sygemeldt, da vi 
vurderer, at det er af stor økonomisk betydning, 
at denne kontrol foretages. Derudover skal der 
ske løbende udtræk af registersamkøring fra Den 
Fælles Dataenhed.
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Kontrolgruppen vil derudover prioritere at besøge 
relevante afdelinger i kommunen med henblik på 
at sikre og medvirke til, at der sker en helheds-
orienteret og rettidig indsats i forhold til socialt 
snyd. 

Antal sager
2019 blev året, hvor Kontrolgruppen oplevede 
det største antal sager, siden gruppen blev etab-
leret i 2010. I 2019 afsluttede Kontrolgruppen 
155 sager og 170 antal sager blev overført 
til år 2020 for videre sagsbehandling. Altså i alt 
325 sager.

Anmeldelser
I slutningen af 2018 og starten af 2019 havde 
Kontrolgruppen fokus på at få udbredt kend-
skabet til vores arbejde internt i kommunen. Vi 
har deltaget i flere personalemøder, hvor vi har 
fortalt om vores arbejde og om, hvordan vi ved 
en samlet indsats kan være medvirkende til at 
nedbringe social snyd i kommunen. Dette har 
overrasket mange medarbejdere i kommunens 
andre afdelinger.

 

BESPARELSER
I 2019 har der været en samlet besparelse på 
målgruppen på kr. 946.308. 

FRAFLYTNINGER
Fire borgere i målgruppen er fraflyttet kom-
munen, hvoraf tre er visiteret til exitforløb. 

Vi forventer fortsat at intensivere indsatsen, idet 
målgruppen både omhandler regulære rocker/
bandemedlemmer, men også personer med rela-
tion til grupperingerne. 

Projekt selvstændige sygemeldte
I starten af 2019 igangsatte Kontrolgruppen i 
samarbejde med Sygedagpenge projekt Selv-
stændige sygemeldte. Som 100 procent sygemeldt 
borger med egen virksomhed, må man ikke 
foretage sig noget i virksomheden under syge-
meldingen. 

 

VIRKSOMHEDSKONTROLLER
Kontrolgruppen foretog 15 virksomhedskon-
troller, som gav anledning til, at to borgere 
blev 100 procent raskmeldte og to blev æn-
dret fra 100 procent sygemeldte til 75 procent 
sygemeldte. Virksomhederne var generelt 
positive over, at der blev foretaget virksom-
hedskontrol. 

Den samlede besparelse på denne korte ind-
sats blev kr. 618.510. 

Samarbejde med andre offentlige myndigheder
Udbetaling Danmark har i 2019 afskaffet deres 
kontaktperson, ligesom at der ikke afholdes mø-
der på ledelsesniveau længere. 

 

OPGØRELSE AF BESPARELSE
Der ses en samlet besparelse på kr. 743.000 
for 2019.

SKAT 
SKAT har i 2019 ikke haft ressourcer til at af-
holde møder med kommunerne, ligesom kom-
munerne ikke længere har en kontaktperson hos 
SKAT. Der kan ske generelle forespørgsler via 
SKATs hovednummer. KL arbejder på at få en 
aftale om, hvordan de enkelte kommuner frem-
adrettet kan få oplysninger fra SKAT.

Politi
Vi oplever en stigning af henvendelser fra poli-
tiet, der blandt andet undrer sig over bopæls-
forhold og om borgere kan betragtes som reelt 
enlige. Derudover oplever vi en større vilje til at 
dele oplysninger på både eget initiativ og efter 
anmodning fra Kontrolgruppen. Vores vurde-
ring er at italesættelse af en helhedsorienteret 
indsats har været medvirkende til den positive 
udvikling. 

Kontrolgruppen ser fortsat, at der er en ufor-
holdsmæssig lang sagsbehandlingstid, når der er
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sket anmeldelse af socialt bedrageri. Kontrol-
gruppen afventer på nuværende tidspunkt sags-
behandling af anmeldelser som er indgivet i 2018. 

OPKRÆVNINGEN
Vision og strategi for 2020
For at sikre, at flere skyldnere indbetaler deres 
restance, vil Opkrævningen i 2020 have fokus på

DET SKYLDER BORGERNE - FOKUS OG MÅL FOR 2019 (I 1000 KR.) 2017 2018 2019

Gebyr 428.000 422.000 20.000

Ejendomsskat 3.184.000 1.562.000 869.000

*Daginstitution 6.758.000 6.567.000 7.429.000

Boligsikring/ydelse 4.271.000 2.509.000 2.335.000

Boliglån 8.412.000 6.986.000 7.315.000

Kontanthjælp mod tilbagebetaling 26.844.000 27.801.000 28.701.000

Kommunale regningskrav 37.504.000 32.900.000 32.057.000

Restance i alt 87.401.000 78.747.000 78.726.000

Heraf statskrav -8.888.000 -6.634.000 -6.447.960

Kommunal restance 78.513.000 72.113.000 72.278.040

TABEL: RESTANCER PR. HOVEDKRAV FORDELT PÅ DEBITORGRUPPE

 *Den mindsket skyldes afskrivninger i Gældstyrelsen. 

udsendelse af restanceopgørelser samt telefonisk 
opfølgning.

Derudover vil vi optimere arbejdsgange ved at 
styrke samarbejdet med tilhørende afdelinger.
Fx vil vi i samarbejde med daginstitutioner øge 
indsatsen for nedbringelse af restancen. 

Ejendomskat

2018 2019

Antal udsendte underretninger 746 662

Betalte underretninger 237 312

Sager sendt til udlægning 509 350

Betalte udlæg 458 242

Uafsluttede sager hos advokat 18 94

Ejendomme solgt på tvangsaktion 33 14

Udlægsforretninger i alt 509 350

2017 2018 2019

Besøg på hjemmeside 1156 2403 4518

Forslag til afdrags-

ordning
27 43 651

Betaling med kreditkort - 471 736

Betaling med MobilePay - 126 336

Tilmeldt til PBS 162 175 192

MobilePay Abonnement - - 35

Samlede indbetalinger i kr. 751000 1184008 4697876

TABEL: UNDERRETNINGS- OG UDLÆGNINGSSAGER

Opkrævningen fortsætter med at have udlægs-
forretninger to gange om året.

Udlægsforretninger for 2. halvår 2019 kom se-
nere i gang end i 2018, så derfor er sagsantallet 
hos advokaterne højere.

Mit Betalingsoverblik 
For at give borgere nemmere adgang til at se 
og betale gæld til kommunen, har Opkrævningen i 
2018 implementeret Mit Betalingsoverblik. 

Borgerne har nu taget den digitale løsning til sig 
og bruger den flittigt. I år har Opkrævningen ud-
videt med betaling med MobilePay Abonnement, 
som er kommet godt fra start.   

TABEL: MIT BETALINGSOVERBLIK STATISTIK DEC2019
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Restanceopgørelse
I 2019 er der igen sendt restanceopgørelser ud 
til alle borgere, foreninger og virksomheder, hvor 
vi fik tydeliggjort deres restance til Guldborgsund 
Kommune. 

Fremsendt til inddrivelse
Alle borgere modtager nu skrivelser om, at deres 
restancer er sendt til inddrivelse hos Gældssty-
relsen.

Rettelse af kontanthjælpskrav
Vi har siden 2016 haft systemfejl (brutto/netto) 
på kontanthjælpskrav oversendt fra Ydelsesen-
heden. Fejl og genopretning af sagerne er løst i 
samarbejde med KMD, hvilket har medført en del 
arbejde. 

Onboarding 
Vi er i 2019 så småt startet på onboarding til 
Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, så gæld 
til kommunen kan blive oversendt og inddrevet 
hos SKAT. I første etape er det parkeringsafgifter, 
der skal onboardes. 

• Onboarding af krav til Gældsstyrelsen 
Mål: Parkeringsafgifter, KMD Aktiv, KY, Bib-
liotekssystem, Kommunerne sygedagspenge, 
Daginstitution. 
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ADMINISTRATION & SERVICE
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VISION OG STRATEGI FOR 2020
Bibliotek & Borgerservice gennemgik i 2019 en 
organisationsændring, som blev implementeret i 
april 2019. Vi samlede alle hidtidige stabsfunktio-
ner i Bibliotek & Borgerservice i den nye afdeling; 
Administration & Service. 

Inden organisationsændringen fik alle medarbej-
dere mulighed for at give deres bud på, hvordan 
vores kommende organisation skulle se ud – bl.a. 
på en fælles workshop, hvor vi havde fokus på 
opgaveløsning, ledelsesnærvær og struktur. Et af 
resultaterne fra workshoppen var, at vores orga-
nisation havde et stort behov for at få koordineret 
de mange projekter vi sætter i gang, samtidig 
med at vi har fokus på processen i de mange for-
skelligartede opgaver, som vi udfører i Bibliotek 
& Borgerservice. Vi valgte derfor at oprette en ny 
stilling med en profil, som skulle medvirke til at 
Bibliotek & Borgerservice fremadrettet lever op 
til intern strategi og målaftale - og som samtidig 
kan sætte tydelige mål i både opstart, udførelse 
og evaluering. 

Administration & Service er en afdeling som 
består af mange blandede opgaver og stabs-
funktioner. Ved at samle stabsfunktionerne i én 
afdeling i stedet for tidligere to, opnår vi mindre 
sårbarhed og større mulighed for vidensdeling 
og udvikling. Dette er væsentlige forudsætninger 
for, at vi alle i hele Bibliotek & Borgerservice på 
bedste måde kan udføre vores arbejde.  

Administration & Service består af fem teams og 
alle opgaver er grundstenene for, at vi alle i Bib-
liotek & Borgerservice kan udføre vores arbejde. 
Samtidig har vi større mulighed for at sparre 
med hinanden og lappe over hinanden, både i 
hvert team og på tværs af alle teams i afdelingen. 

OPGAVEFORDELINGEN  
I ADMINISTRATION  
& SERVICE
ADMINISTRATION & IT 
Alt IT, administrative PC’ere, borger-PC’ere, prin-
tere og kopimaskiner, klargøring af biblioteks-
materialer, regninger & budget, personaleadmi-
nistration, skemalægning og bemandingsplaner, 
mellemkommunal refusion, lokalebooking m.v.  

INTERN SERVICE  
Bygninger, bogen-kommer-kørsel (BK), borger-
kaffe, indkøb og klargøring til møder, afspritning 
& hygiejne m.v. 

FÆLLESSKABET 
Fælles events og projekter; fælles målaftaler i 
Bibliotek & Borgerservice, frugtfestival i Sakskø-
bing, Kulturnatten i Nykøbing F., årlig temadag i 
Bibliotek & Borgerservice, velkomstarrangemen-
ter for tilflyttere, Flagdag for danske veteraner, 
Havnens Dag i Stubbekøbing, brugerundersø-
gelse i Bibliotek & Borgerservice m.v.  

KOMMUNIKATION & PR 
Pressemeddelelser og anden PR til alle medier, 
annoncer, onlineformidling (SOME), hjemmeside, 
nyhedsbreve m.v. 

PROJEKT- & PROCES 
Projektledelse, ressourceberegninger og proces-
facilitering, procesunderstøttelse, procesledelse, 
organisationsudvikling, GDPR og informationssik-
kerhed, statistikker m.v. 
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ADMINISTRATION & IT

VISION OG STRATEGI FOR 2020 
Visionen for 2020 for administrationsteamet er at 
implementere ny kontoplan og delopstille Bibliote-
kets og Borgerservices konti således, at det giver 
en god forståelse og et godt overblik.

I 2019 har administrationsteamet sikret, at vi 
overholder årets budget og sørger for at betale 
kreditorer rettidig. 

DEBITORINTEGRATION
Med den nye integration til debitorsystemet, som 
forventes at blive klar i foråret 2020, vil det blive 
muligt at overdrage ansvaret for opkrævning af 
mellemværender til kommunernes opkrævnings-
afdeling. Desuden vil kommunens opkrævnings-
afdeling også varetage opgaven med en eventuel 
overdragelse af ubetalte regningskrav og restancer 
til SKAT. 

Fordele ved den nye debitorintegration:
• sikre at håndtering af mellemværender altid 

sker efter gældende lovgivning
• give bedre mulighed for at få pengene 

”hjem” ved modregning i visse ydelser og i 
overskydende skat

• sikre at borgerne med samme forhold be-
handles ens (retssikkerhed)

• give et samlet overblik over borgerens gæld 
til det Offentlige

• sikre mindre ressourceforbrug på Biblioteket 
til behandling af mellemværender

AUTOMATISK UDSENDELSE AF SALDO-
OPGØRELSER 
I september 2019 blev processen med håndtering 
af mellemværender i vores bibliotekssystem 
ændret. Den ændrede proces giver os mulighed 
for automatisk at udsende saldoopgørelser til 
lånerne. Opgørelsen viser, om man fx mangler at 
betale et gebyr eller har bortkommet materiale.

De tidligere ”rykkerbreve” erstattes af saldoop-
gørelserne, som udsendes indtil et mellemværende 
er afviklet. 

INDKØB AF NYE PRINTERE
I slutningen af 2019 blev der bestilt 15 nye 
multifunktionsmaskiner til print og kopiering til 
fordeling på Hovedbiblioteket og de fem lokalbib-
lioteker. Vi kan derfor fremadrettet stadig tilbyde 
borgerne en fin service for kopi, print og scanning.

Biblioteket benytter firmaet Princh’s løsning til 
betaling af print og kopi, hvilket også giver mulig-
heden for at printe fra mobil, tablet eller bærbar 
pc/Mac.

Den nye scan-løsning estimeres til at være klar i 
marts måned 2020.

GDPR PÅ BIBLIOTEKET
Biblioteket har behov for en række informatio-
ner/data om lånerne til at holde styr på de ma-
terialer, der udlånes og for at lånerne kan benytte 
vores hjemmeside og udlånsautomater.  
Data, der giver os mulighed for at kontakte lånerne 
om reserveringer eller aflevering af lån.

Det er Bibliotekets administrative system, Cicero, 
der opbevarer oplysningerne, og det kun på de 
lånere, der har tilmeldt sig. Lånerne kan til en-
hver tid anmode om at blive slettet.

Udveksling af data sker kun med andre kommunale 
systemer og kun i de situationer, hvor der opstår 
konkrete sager ved fx erstatning eller inddrivelse. 
Der er faste regler om, hvor længe data gemmes 
i systemet.

Lånerne har på vores hjemmeside guldbib.dk 
adgang til at se og ændre en del af de personlige 
informationer systemet gemmer. Fx kontaktop-
lysninger, tilhørsfilial, fraværsperiode og pinkode.
For at sikre, at brugernes data, som fx cookies, 
dokumenter, billeder m.m., slettes, når brugeren 
forlader pc’en, er der på hver borger-pc installeret 
et nyt system, som ved aktivering ”nulstiller” 
maskinerne efter brug.

Systemet har et ikon liggende på computerens 
skrivebord, som har fået navnet ”SLUK-knap”. 
Ved tryk på denne knap genstartes pc’en, og alt 
hvad man har foretaget sig af download, ind-
tastning af koder, m.m. bliver slettet. Ved hver 
enkelt computer er der lagt en vejledning.
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FÆLLESSKABET

VISION OG STRATEGI FOR 2020
I Fællesskabet arbejder vi fortsat på at styrke 
fælles projekter mellem Bibliotek & Borgerservice 
og vi holder løbende øje med eventuelle fælles 
indsatser i forhold til deltagelse i større events 
eller projekter på tværs i huset.

FÆLLES ARRANGEMENTER
Bibliotek & Borgerservice har været meget 
synlige i bybilledet, hvor vi sammen har været 
repræsenteret ved flere større arrangementer. 
Derudover har Bibliotek & Borgerservice i fælles-
skab løftet fælles opgaver som fx tilstedeværelsen 
til velkomstarrangementerne på Rådhuset.

VELKOMSTARRANGEMENT FOR TILFLYTTERE
Traditionen tro bliver der afholdt velkomstarran-
gementer på Rådhuset, hvor kommunen byder 
nye borgere velkommen i kommunen. Det sker 
to gange om året; en lørdag i april og september. 

Her bidrog Bibliotek & Borgerservice med en 
stand, hvor vi også havde 3D-printeren med 
fra FabLab, som altid er et stort hit. Vi får altid 
nogle gode snakke med de nye borgere og får 
fortalt om de forskellige tilbud der er på Bibliotek & 
Borgerservice.

MULTIMESSEN
Igen i år deltog vi i Multimessen i Nykøbing F 
Hallen, hvor vi delte stand med CultHus, som 
havde ansigtsmaling med. Ud over gode snakke 
om Bibliotek & Borgerservices tilbud, uddelte vi 
mange arrangementsprogrammer og fremviste 
3D-printeren fra FabLab.

HAVNENS DAG I STUBBEKØBING
Som tidligere år deltog vi i Havnens Dag i Stub-
bekøbing, hvor vi fortalte om vores brede tilbud 
og fremviste 3D-printeren fra FabLab. Herudover 
havde vi sjove konkurrencer for børn og voksne. 
Dagen var en stor succes.

FRUGTFESTIVALEN
Bibliotek & Borgerservice deltog også sammen på 
Frugtfestivalen i Sakskøbing med en stand, hvor 
vi fik talt med en masse borgere om vores tilbud. 
Herudover fik vi udbredt kendskabet til, at man 
rent faktisk kan besøge Borgerservice på Saks-
købing Bibliotek. Vi havde konkurrencer med til 
børn og voksne og fik uddelt en masse arrange-
mentsprogrammer.

VEGVISIR
Som noget nyt deltog vi i år på Vegvisir på havnen i 
Nykøbing. Vi havde 3D-printeren fra FabLab med, 
som gav nogle gode snakke med bl.a. tyskere – 
imens kunne børnene lave deres eget papsværd. 

Det var desværre ikke den store succes, nok 
mest pga. placeringen af standen og måske også 
fordi, der ikke var så mange folk på havnen an-
det end ved ankomst og afgang af både.  

FLAGDAGEN
I lighed med tidligere år var Bibliotek & Borger-
service vært ved den årlige Flagdag for Danske 
Veteraner, der i år havde 10 års jubilæum. Som 
et nyt tiltag havde vi inviteret en elev fra Guld-
borgsund Musikskole til at fremføre et par numre 
efter veteranernes officielle opmarch i Biblioteks-
haven. Efterfulgt heraf var vi værter ved den tra-
ditionelle receptionsbuffet. Vi havde – også som 
et nyt tiltag – inviteret en harmonikaspiller til at 
underholde, mens veteranerne snakkede sam-
men. Det fik vi meget ros for af de fremmødte, 
der nød arrangementet og højtideligheden. 
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742 borgere deltog i undersøgelsen og af dem 
var besvarelsen på 86,1 procent.

Ud fra undersøgelsen kan vi se, at det primært er 
aldersgruppen over 60 år, der besøger Bibliotek 
& Borgerservice. I alt var 49,3 procent af de der 
deltog i undersøgelsen besøgende i den alders-
gruppe. 

31 procent har deltaget i et arrangement inden 
for det sidste år, og de fleste har læst om et ar-
rangement i det trykte arrangementsprogram, 
som bliver uddelt på bibliotekerne og ved arran-
gementer rundt omkring i lokalområderne.

98,9 procent betegner den personlige betjening 
som værende god – alle medarbejdere er utrolig 
hjælpsomme og kompetente. 

97,1 procent er fuldt tilfredse med ventetiden 
til betjening og mener, at den er acceptabel.

61,2 procent har et login til Biblioteket. Det 
primære ærinde på Biblioteket er at låne eller 
afleverer materiale, men derudover bliver Bib-
lioteket brugt til mange andre aktiviteter både i 
børnebiblioteket og i FabLab.

I Borgerservice er besøgene udelukkende til den 
personlige betjening samt hjælp til de digitale 
selvbetjeningsløsninger.

KULTURNATTEN
I efteråret deltog Bibliotek & Borgerservice igen 
i Kulturnatten, som denne gang blev afholdt ved 
Klosterkirken. Hele arrangementet var velbesøgt og 
en stor succes, da vi havde rigtig mange mennesker 
forbi vores stand. Vi havde krea-værksteder for 
børnene, 3D printer fra FabLab og uhyggelige højt-
læsninger i Klosterkirkens gamle fangekælder for 
både børn og voksne. Herudover havde vi mange 
gode snakke med nuværende og potentielle brugere 
af Bibliotek & Borgerservice, mens de nød en kop 
varm kakao og deltog i konkurrencer. 

BRUGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEK  
& BORGERSERVICE
I uge 48 gennemførte vi en brugerundersøgelse 
på Bibliotek & Borgerservice. Undersøgelsen 
skulle klarlægge borgernes oplevelse af deres 
besøg på Biblioteket og i Borgerservice – både 
i Nykøbing og ude i lokalafdelingerne. Spørgs-
målene var målrettet borgernes tilfredshed med 
service og forhold i Bibliotek & Borgerservice 
med disse syv hovedspørgsmål:
• Aldersgruppe?
• Hvortil var dit primære besøg?
• Har du deltaget i et arrangement på Biblioteket 

inden for det sidste år?
• Har du et log-in til Biblioteket?
• Bruger du Bibliotekets hjemmeside?
• Hvordan oplevede du betjeningen?
• Hvordan oplevede du ventetiden til den per-

sonlige betjening?
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KOMMUNIKATION & PR

VISION OG STRATEGI FOR 2020
Visionen for Kommunikation & PR er at skabe 
endnu mere synlighed omkring Bibliotek & Bor-
gerservices mangfoldige tilbud og via de forskel-
lige kanaler og kommunikationsformer ramme 
nye målgrupper samt at nurse de eksisterende 
målgrupper. 

Strategien for 2020 er at målrette vores markeds-
føring endnu mere, så vi bliver endnu skarpere 
på at ramme nye målgrupper med relevante 
tilbud. 

MARKEDSFØRING
Vi gør en stor indsats for at synliggøre alle vores 
mange tilbud til borgerne. Da vores målgruppe er 
bred og tæller alle aldersgrupper, køn og etnici-
teter bruger vi et stort udvalg af kanaler for at 
ramme de forskellige målgrupper. I 2019 har vi 
markedsført os via:

• Hjemmesiderne guldbib.dk, guldborgsund.dk, 
Visit Lolland-Falster og Vores Guldborgsund

• Bibliotekets app Biblioteket
• Sociale medier (SoMe) som primært er Face-

book og Instagram – vi bruger også YouTube 
og Twitter dog i mindre udbredt grad

• Aviser og andre medier som Lolland-Falsters 
Folketidende, Ugeavisen Guldborgsund, Fri-
tidsnyt/Sydfalsternyt, TV2 ØST, TV-M og P4 
Sjælland 

• Annoncering via kommunens skærme og py-
loner, turistguides og lokale publikationer 

• Nyhedsbreve til Biblioteksklubben
• Plakater, flyers og bannere både i biblioteket 

og ude i byrummet (offentlige og private in-
stitutioner som fx daginstitutioner og kulturhuse)

• Arrangementsprogrammet, som er tilgængeligt 
både i en fysisk og digital version 

I forbindelse med brugerundersøgelsen i uge 
48, blev brugerne af vores biblioteker blandt 
andet spurgt om, hvor de havde hørt om det 
arrangement, de havde deltaget i. Fordelingen 
på valgmulighederne var ret spredt på stort set 
alle muligheder med størst vægt på Bibliotekets 
arrangementsprogram, som udkommer to gange 
om året. 

Undersøgelsen afspejler, at det er vigtigt, at vi 
fortsat bruger stort set alle de kanaler, som vi 
benytter i dag. 

FORDELING I PROCENT

Hjemmesiden 15,1

Facebook 13,2

Aviserne 12,7

Arrangementsprogram 26,9

Skærme i biblioteksrummet 2,4

Skærme i byrummet 0,5

Plakater 2,4

Flyers 2,4

Familie/venner 11,3

Andet 13,2

TABEL: HVOR HAR BRUGEREN HØRT OM ARRANGEMENTET?

KAMPAGNER 
Vi kører ofte større kampagner, hvor vi har 
samtlige medier og kanaler i brug. Det gælder fx 
to gange årligt, når vores arrangementsprogram 
udkommer. 

App’en Biblioteket
I 2019 har vi desuden haft to større kampagner, 
som vi kørte igennem hele møllen. I slut januar 
og start februar markedsførte vi Bibliotekets nye 
app, Biblioteket. App’en er udviklet af Remedia 
bestilt af DDB (Danskernes Digitale Bibliotek) 
og er en landsdækkende app, som brugerne 
selv gør lokal første gang de logger på og vælger 
kommune. Derved får de informationer om lokale 
nyheder og arrangementer. 

For at komme bredt ud og få så mange brugere 
på app’en som muligt, kørte vi i to uger en intensiv 
kampagne med to meter høje bannere på alle 
vores biblioteker, plakater, nyhed til hjemmesider 
og pressen, annoncering på kommunens skærme, 
nyhedsbrev til Biblioteksklubben, dækning på de 
sociale medier, signaturbanner og direkte kontakt 
til brugerne på Hovedbiblioteket, hvor medarbej-
derne på skift stod klar til at fortælle om app’en i 
Velkomstområdet og viste, hvordan den fungerede.

Tallene før og efter kampagnen samt ved årets ud-
gang ser således ud og resultatet taler for sig selv.  
Se tabellen på næste side.
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MÅNED JANUAR 2019 FEBRUAR 2019 DECEMBER 2019

Unikke brugere 325 630 1041

Besøg 850 2274 3998

Viste antal sider 7797 19.933 32.879

TABEL: BRUGERE, BESØG OG VISNINGER AF APP’EN BIBLIOTEKET

FILMSTRIBEN OG EREOLEN
I december 2019 lancerede vi en kampagne med 
ubegrænset brug af Bibliotekets streamingtjene-
ste Filmstriben samt af lyd- og e-bogtjenesten 
eReolen. Kampagnen blev iværksat med en mål-
sætning om at imødekomme brugernes behov 
og undersøge, om det er nok med det antal lån, 
brugerne har, eller om de har behov for flere. 
(Der er normalt et max på fem e-bøger og fem 
lydbøger pr. måned på eReolen samt to film om 
ugen og max otte om måneden på Filmstriben).

Hele december kunne brugerne med andre ord 
låne alle de e-og lydbøger samt film og serier, de 
havde lyst til. Også i denne kampagne satte vi 
alle sejl til med kæmpe bannere på alle biblio-
teker, stort banner udenfor ved svalegangen 
på børnebiblioteket som kunne ses fra vejen, 
plakater, nyhed til hjemmesider og pressen, an-
noncering på kommunens skærme, nyhedsbrev 
til Biblioteksklubben, signaturbanner og massiv 
dækning på de sociale medier. 

Kampagnen blev kørt med sloganet Julegaven til 
dig fra os. 

Kampagnen gik rent ind med generelt flere lån 
og en stigning i unikke brugere.  Især på eReo-
lens lydbøger oplevede vi markant flere brugere, 
og udlånet af film på Filmstriben steg med hele 
58,9 procent flere udlån. 

Kampagnen gav os et rigtig godt indblik i vores 
brugeres forbrug og har været med til at gen-
tænke vores prioritering af e-ressourcer frem-
over. Fx har kampagnen påvist, at brugernes 
behov for lydbøger er større end for fx e-bøger, 
og ressourcerne vil blive fordelt derefter frem-
over. Samtidig kan vi konkludere, at selvom 
brugerne i den grad har taget Filmstriben til 
sig som streamingtjeneste, så er det vigtigt, at 
der fortsat er en begrænsning på udlånene, da 
tjenesten ikke fordrer særlig mange nye brugere 
i forhold til antallet af udlån (stigningen af nye 
brugere var blot 12 procent, mens udlånet var 
langt over 50 procent, men altså til primært al-
lerede eksisterende brugere). 

Til sammenligning tiltrak kampagnen hele 50,1 
procent nye brugere af lydbøger på eReolen i 
december 2019 i forhold til december 2018.     
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SOCIALE MEDIER (SOME) 
Biblioteket benytter både Facebook, Instagram, 
YouTube og Twitter i markedsføringen af Biblio-
teket og til dels Borgerservice. Derudover har 
FabLab Guldborgsund sin egen Facebookgruppe, 
som Fablabteamet selv styrer. Resten af profilerne 
styres af bibliotekets Onlineteam.  

I 2017 havde Bibliotekets Facebookside 1842 
følgere. I 2018 var tallet steget til 2159 følgere 
og i 2019 var tallet oppe på 2375 følgere. An-
tallet af følgere er altså støt stigende og de føl-
gere vi har er loyale – vi mister stort set ingen af 
dem. Vi har et godt indblik i hvilke målgrupper, 
der følger os. Primært er der tale om kvinder (de

udgør 83 procent) i alderen 25-65 år med størst 
vægt på de 35-44 årige (23 procent). 
Meget af vores indhold er derfor både målrettet 
mødrene med hjemmeboende børn og kvinder 
omkring de 50 år (de 45-54 årige udgør 19 pro-
cent af målgruppen). Facebook er vores for-
trukne sociale kanal, da det er der, vi oplever det 
største antal følgere og den største interaktion 
med vores brugere. Indholdet er meget alsidigt, 
hvor vi både fortæller om biblioteksverden og litte-
ratur generelt, markedsfører vores arrangemen-
ter, vores biblioteker, digitale tjenester og vores 
egne tiltag og giver følgerne et indblik i hverda-
gen på biblioteket. Ofte giver vi også følgerne lidt 
ekstra, som fx konkurrencer og sjove indslag. 
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Som det fremgår af billederne, er det forskelligt, 
hvad vores følgere liker, men især det sjove og 
skæve får mange likes. 

De mere seriøse opslag som fx videoer med lit-

teraturanbefalinger af anmeldere og forfattere, 
som vi selv laver med vores foredragsholdere, 
bliver der også interageret med. Videoerne kører 
desuden på vores interaktive skæme på alle vo-
res biblioteker. 
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PROJEKT & PROCES

VISION OG STRATEGI FOR 2020
Målsætningen er for Team Projekt & Proces at 
medvirke til, at Bibliotek & Borgerservice i 2020 
lever op til intern strategi og målaftaler ved at 
sætte klare mål for projekter og processer – 
både i opstart, udførelse og evaluering.

ÅRSHJUL
Formålet med at udviklet et årshjul er at styrke 
Bibliotek & Borgerservices overblik over opgaver, 
møder og lignende ved hjælp af årshjulet, der 
kan tilgås, opdateres og læses digitalt. Årshjulene 
udarbejdes for ledelsen såvel som for de forskellige 
afdelinger og helt ned på teamniveau og giver 
et godt overblik over organisatoriske og interne 
opgaver. 

I årshjulet kan man fx se sammenhænge mel-
lem opgaver/møder og målaftaler – al nødvendig 
information kan vedhæftes hjulet.

ISK
Projekt & Proces er med i ISK, hvis formål er at 
udbrede kendskabet til GDPR og informationssik-
kerhed i Center for Borger & Branding. Udvalget 
varetager fx de spørgsmål og sikkerhedsbrud, 
der måtte forekomme og har fokus på håndtering 
af den registreredes rettigheder. 

Målet er desuden at opretholde forretningsover-
blikket i Center for Borger & Branding, udarbejde 
risikokatalog og varetage Centerets arbejde med 
databehandleraftaler.

ÅRSHJUL: CENTERLEDELSE FOR BORGER & BRANDING - AKTIVITETER
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GULDBORGSUND KOMMUNE
BIBLIOTEK & BORGERSERVICE
KONGENSGADE 43
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1000
WWW.GULDBIB.DK
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