
Handleplan Sorø bibliotek & bykontor 2020-2022 
Politisk vedtaget af Kultur- og fritidsudvalget i maj 2020 

 

Sorø bibliotek og bykontor ønsker at skabe en stærk(ere) litteratur- og læsekultur i Sorø kommune. 

Vi ønsker at understøtte adgangen til litteratur i hele kommunen. Det samme gælder også for ad-

gangen til fælleskaber med fokus på oplysning og dannelse. Vi vil fortsætte den digitale formidling 

og øge fokus på, hvordan vi kan bruge de digitale platforme. 

Samtidig vil vi formidle Sorøs kulturarv. 

 

Alt dette kan kun ske i samarbejde med mange andre partnere – både kommunale, frivillige og 

private. Ligeledes kan eksterne fonde og øgede økonomiske rammer være en løftestang for at nå 

ambitionsniveauet. 

 

Med handleplanen vil vi arbejde med at biblioteket og bykontoret aktivt implementerer Sorø kom-

munes Vision og Kultur- og fritidspolitik.  

Det vil vi gøre med en bredde af aktiviteter, hvor nogle kommer med fra allerede igangsatte og 

andre er nye tiltag. 

 

Detailplanlægning og yderligere konkretisering af de enkelte handleplanspunker finder sted i sam-

arbejde med personalet, samarbejdspartnere, kulturchefen og andre relevante parter.  

 

Litteratur – og læselyst 

Læsning og lysten til litteratur er et aktivt, som kan gavne bla. evnen til at lære, forståelsen af sig 

selv, af omverdenen og samtidig kan den skabe fællesskaber på kryds og tværs. Sorø bibliotek har 

løbende arbejdet med at formidle fysisk og digitalt samtidig med at vi har øget forfatterforedrag de 

seneste år. 

 

Biblioteket 

Vi ønsker at øge vores udlånstal – og dette gennem et konkret arbejde med målrettet materiale 

indkøb af fysiske materialer. Endvidere at øge adgangen til de digitale lån på Ereolen. 

 

Alle vores arrangementer skal have afsæt i litteratur – også musikformidlingen og alle børnearran-

gementerne. Desuden vil vi øge vores litterære formidling via flere personalebårne formidlingsar-

rangementer. Vi vil understøtte læsekredse, der etableres i private regier i hele kommunen med 

materialer, vejledninger og at matche nye deltagere til allerede etablerede læsekredse. At læse i 

fællesskab er et hit!  

 

Samarbejder med andre aktører 

I samarbejde med fagcenter Børn og familier, som også skal styrke læselysten de kommende 3 år, 

vil vi indgå i et ligeværdigt partnerskab, under overskriften ”Sorø læser – litteraturlyst til alle”. Pro-

jektet har fokus på, at alle skal læse og opdage glæden ved litteraturen. Skolerne er en vigtig part-

ner og biblioteket som den bærende kulturinstitution. Første del handler om en projektbeskrivelse, 



der skal anvendes til at søge eksterne fondsmidler. 

Ambitionen er at afslutte det 3 årige projekt med en stor lsæefestival i hele Sorø kommune. 

 

Events 

Ved Folkemødet, Kyndelmisse, Slaraffen og andre store events deltager biblioteket med et stærkt 

litterært fokus.  

Biblioteket deltager i Kultur Kaptajner også her har vi fokus på, at de deltagende børn skal få en 

litterær oplevelse. Uanset om det er daginstitutionsbørn eller skolebørnene.  

 

 

Baggrund og fakta 

Bibliotekets udlånstal er steget det sidste år. Det har vi arbejdet målrettet efter. Det samme gælder for det 

digitale udlån. Vi ønsker at fortsætte denne udvikling.  

 

Tænketanken Fremtidens biblioteker undersøgte i 2017 børns læsevaner. Det kom der to rapporter ud af – 

en kvantitativ og en kvalitativ. http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst 

 

Danmarks Bibliotekschefforening har givet et landsdækkende håndslag på, at alle folkebiblioteker skal ar-

bejde med at understøtte børns læsning over en 4 årig periode. 

https://bibchef.dk/sites/default/files/2020-02/bcf_håndslag%20A4_3.pdf 

 

Danmarks Biblioteksforening har arbejdet på at få skabt en National Læsestrategi  

https://nationalstrategi.dk/ 

 

Koblingen til: 

Vision 2022 

Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie 
Tema 3: Viden og vækst - arbejde og uddannelse for alle 

Kultur- og fritidspolitik: 

   

# Kulturens mangfoldighed og hverdagsliv 

# Livslang dannelse 

 

 

Biblioteket når ud til hele kommunen 

Sorøs to fysiske biblioteker betyder, at der er langt til dem for mange borgere i Sorø kommune. Det 

har vi arbejdet med at finde en løsning på, sådan at særligt børn også kan få glæde af de mange 

tilbud og muligheder biblioteket rummer. Dels har vi i en endnu ikke afsluttet forsøgsordning givet 

adgang til digitale lån via skolernes uni-login til Ruds Vedby skole. Vi har forsøgt os med pop-up 

biblioteker og at øge dialogen med kulturhusene.  

Vi ønsker at fortsætte denne udvikling både med flere forsøg og permanente ordninger (det sidste 

ønsker kræver budget) 

 

Biblioteket 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/greb-til-lselyst
https://bibchef.dk/sites/default/files/2020-02/bcf_håndslag%20A4_3.pdf
https://nationalstrategi.dk/


For at giver langt flere borgere adgang til bibliotekets fysiske materialer ønsker vi at etablere 2-3 

mobile biblioteksenheder ved hjælp af mobile udlånsautomater og en målrettet indkøbt materiale-

samling. 

Disse enheder kan stilles op hvor som helst efter behov. Det kan være i kulturhuse, en sognegård 

– ja sågar i det lokale supermarked.  

Hertil knyttes en mindre materialesamling, som giver mulighed for børn og voksne op møde littera-

turen i eget lokalsamfund.  

I samarbejde med frivillige ildsjæle/lokalrådet skal samlingen passes og være oprydeligt. 

I forbindelse med de enheder vil der være små pop-up arrangementer fra bibliotekets medarbejde-

re med anbefalinger mv. 

 

Vi ønsker også at tænke biblioteket ind i et tættere kultur- og fritidssamarbejde med øvrige aktører 

fra fagcenter Byråd og kultur. Sammen kan vi tilbyde aktiviteter og kulturelle tilbud til de borgere, 

der ikke bor i de to største byer i kommunen. 

 

Samarbejde med andre aktører 

Sammen med kommunens Kulturhuse; Lokalråd og andre lokale aktører ønsker vi at fortsætte 

udviklingen med at lave aktiviteter lokalt. Desuden at deltage i de aktiviteter, der sker hvor bibliote-

ket ikke fysisk er til stede.  

Som eksempel kan nævnes Gang i gaden i Stenlille. 

 

 

Baggrund og fakta 

Vi har afprøvet pop-up biblioteker og ønsker at fortsætte og udvide det tilbud. 

Vi har i samarbejde med Stenlille Kulturhus iværksat brætspilscafe. 

 

Dernæst at lave mobile låneenheder til gavn for de borgere, som har langt til biblioteket. 

Det kan lade sig gøre på flere måder: 

https://www.bibliotheca.com/wp-content/uploads/2020/03/G-

LBDA1405DK_001_selfCheck_280_datasheet_LR.pdf 

 

https://www.bibliotheca.com/wp-content/uploads/2018/07/G-

NDDA1521DK_001_remoteLocker_datasheet_LR.pdf 

 

Koblingen til: 

Vision 2022 

Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie 

 

Kultur- og fritidspolitik:  

# Kulturens mangfoldighed og hverdagsliv 

# Natur, byrum og åbne tilbud 

 

 

https://www.bibliotheca.com/wp-content/uploads/2020/03/G-LBDA1405DK_001_selfCheck_280_datasheet_LR.pdf
https://www.bibliotheca.com/wp-content/uploads/2020/03/G-LBDA1405DK_001_selfCheck_280_datasheet_LR.pdf
https://www.bibliotheca.com/wp-content/uploads/2018/07/G-NDDA1521DK_001_remoteLocker_datasheet_LR.pdf
https://www.bibliotheca.com/wp-content/uploads/2018/07/G-NDDA1521DK_001_remoteLocker_datasheet_LR.pdf


Events/aktiviteter med fokus på dannelse og folkeoplysning 

Biblioteket har en stærk tradition for at deltage i de store kommunale events. Det vil vi fortsætte 

med og sætte endnu mere blus på at være med, når der sker aktiviteter som samler og favner So-

rø kommune. Ligeledes vil vi forsætte vores samarbejde med aktører og fonde udenfor kommu-

nen, sådan at vi kan skabe de bedste tilbud. Det kan være for børn, familier og som mere målret-

tede folkeoplysende aktiviteter. Vi vil også forsøge at række ud mod målgruppen unge, som det 

notorisk er svært at få i tale og engageret.  

 

Biblioteket 

Vi vil fortsætte vores engagement i Kultur Kaptajner og bidrage til at 2. fase som omhandler skole-

børnene også kommer i mål. Det samme gælder for engagementet i Kulturregionen, hvor en fælles 

indsats med fokus på litteratur for børn også skal give os mulighed for at skabe events, hvor biblio-

teket er den bærende kulturinstitution. Tanken er at skabe et koncept ”Godnatlæsning for alle 

børn”, som er gjort med succes i Odsherred kommune  

Ligeledes vil vi udvikle vores succesfulde ”Tirsdagstræf” som nu er en succes på begge biblioteker. 

Her mødes ofte ældre til et af os valgt tema (sikkerhed på nettet, gode romaner, digitale ressour-

cer) og derudover det værdifulde i at mødes i et fællesskab. Vi ønsker at undersøge muligheden 

for, at bringe det fællesskab ud til andre ældre, der ikke kan komme på bibliotekerne.  

 

Samarbejde med andre aktører 

Vi ønsker at påbegynde et mere formelt samarbejde med aftenskolen/aftenskolerne i Sorø kom-

mune, sådan at vi kan sætte fokus på mere folkeoplysende aktiviteter. De første skridt er taget til 

det samarbejde. 

Endvidere vil vi opsøge nye samarbejdspartnere og skabe aktiviteter, som fremmer fælleskaber og  

dannelse. Det kan være foreninger (Den internationale musikfestival) andre kommunale fagcentre 

(Sundhed og Omsorg eller Børn og Familier) øvrige kunst- og kulturinstitutioner (Sorø Kunstmuse-

um) omkring Sorøs Grønne Scene. 

Vores samarbejde om store events skal vi fastholde og udbygge. Det gøres ved, at vi er en tydelig 

deltager og stemme både i planlægning og afvikling, sådan at biblioteket og kulturen bliver tydelig 

vist for de mange borgere, der deltager 

 

Baggrund og fakta 

Vi har de seneste år haft succes med at skabe partnerskaber med mange aktører og dermed udvide vores 

tilbud og aktiviteter: 

 

SUP tilbyder brætspilscafeer på bibliotekerne + en Læseklub 

Den internationale musikfestival afvikler koncerter på biblioteket 

Vores Tirsdagstræf samarbejder med lokal foreninger og aktører (Ældresagen, Borgerrådgiveren) 

Læsekreds etableret i samarbejde med Sorøs lokale kaffebar 

 

Til Folkemødet 2020 er Biblioteket med som initiativtager på Kulturtorvet, hvor hele kulturens mangfoldighed 

skal vises. 

 

Koblingen til: 



Vision 2022 

Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie 

 

Kultur- og fritidspolitik:  

# Ildsjæle og partnerskaber 

# Store events 

 

 

Generelt 

Vi ønsker at styrke vores eksterne kommunikation for de kommende to år. Vi har rigtig god erfaring 

med vores trykte program, og den udvikling vil vi fortsætte. Vores kommunikation med pressen 

ønsker vi at styrke, og få lavet bedre pressemeddelelser og være endnu mere på forkant med at 

formidle vores aktiviteter. 

Dernæst også at styrke vores digitale formidling. Det gælder for formidlingen af materialer, vejled-

ning og inspiration til borgerne.  

Nedlukningen i Corona tiden har skabt et nyt blik herfor, og det blik skal vi fortsætte og udvikle på 

de kommende 2 år. 

 

Mia Sørup 

April 2020 


