Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Bibliotekerne
Handlingsplan 2017-2018 (KFU-version 06.06.2017)
Nr

1

2

Indsats
Stjerner at se op
til
Litteratur og
læsning

Musik

Aktivitet

Succeskriterium (forventet
status pr. 31.12.2018)

a. Litteraturformidling i
samarbejde med biograf,
teaterforening, boghandel
m.fl.

Tre samarbejdsaktiviteter
udvikles og gennemføres

b. Sprogstimulering på nye
måder

Tre aktiviteter for 0-6 årige
udvikles og gennemføres i
samarbejde med relevante
aktører

Samarbejde med lokale
koncertsteder

Tre samarbejdsaktiviteter
udvikles og gennemføres

Land, vand og by
3

Litteratur

Litteraturformidling på nye måder

Fem aktiviteter genbruges og
gennemføres i andre fysiske
rammer end Aabenraa
Bibliotekernes

4

Musik

Udvikle samarbejdet med
Musikskole og Musikråd og
udbygge samarbejde med kor og
vækstlag

Tre samarbejdsaktiviteter
udvikles og gennemføres

5

Fysiske omgivelser

6

Udvikling af
bibliotekstilbud
uden for Aabenraa
og centerbyerne

Aktive
fællesskaber

a. Etablering af
Genforeningspark incl.
området foran
Hovedbiblioteket

I samarbejde med Folkehjem
og Aabenraa Kommune
planlægges
Genforeningsparken med
henblik på åbning i 2020

b. Etablering af legepladser
ved bibliotekerne

Konceptudvikling af legeplads
ved minimum ét bibliotek med
henblik på etablering og åbning
i 2019

a. Videreudvikling af Felsted
Bibliotek

Proces og realisering
gennemført i 2017

b. Udvikling af
bibliotekstilbuddet i
landdistrikterne

Konceptudvikling er gennemført
og realisering planlagt

7

Arena Aabenraa

8

Demokrati og
dannelse

9

Makerspace

10

Digital læring og
dannelse

11

12

13

Involvering og
samskabelse

Campus Aabenraa

Grænseoverskridende
samarbejde

Etablering af biblioteksfunktion

Biblioteket er etableret ved
åbning af Arena Aabenraa

a. Kommunalvalg 2017

10 foredrag samt debat- og
informationsmøder er afholdt i
samarbejde med Borgerservice,
lokalpressen m.fl.

b. Folkeuniversitetet

Etablering af lokalafdeling af
Folkeuniversitetet er
gennemført

Kreative aktiviteter med/uden
teknologi

Fem aktiviteter er planlagt og
gennemført

a. Organiseret introduktion i
samarbejde med
Borgerservice, Ældre
Sagen og lokale foreninger

25 aktiviteter med minimum
500 deltagere er afholdt

b. Aktiv formidling

Antallet af unikke brugere af
bibliotekets digitale tilbud samt
facebook er øget med 10% i.f.t.
2016

a. Biblioteksklubber inden for
litteratur, musik og film på
nye måder

100 borgere deltager i én eller
flere klubber

b. Skriveværksted

Koncept udviklet og afprøvet
med mindst 10 deltagere

c. Kvindenetværk i
samarbejde med Røde
Kors, Jobcenter m.fl.
d.
a. Biblioteksspots på
Ramblaen

Seks aktiviteter planlagt og
afholdt med minimum 100
deltagere i alt

b. Campusdag

I samarbejde med Deutsche
Bücherei og
Campuskoordinatoren er der
planlagt og gennemført bidrag
til Campusdagen med mindst
100 studerende i ”Er du rigtig
klog”

a. Sange på grænsen

Under forudsætning af
modtaget tilskud er der
planlagt og gennemført 3
koncerter med 60 sangere og

Et eller flere spots er
konceptudviklet i samarbejde
med Deutsche Bücherei

600 tilskuere
b. Dansk-tysk
bibliotekssamarbejde

Koncept er udviklet med
henblik på realisering i Tinglev

c. Nordiske naboer i skolen

Fire 6. klasser fra danske og
tyske mindretalsskoler oplever
de nordiske sprog

14

Aabenraa
Kommunes
vækstdagsorden

Deltagelse i Byledelsen

Nye eksponeringsplatforme for
events m.v. taget i brug

15

Understøttende
undervisning

Menukort revideres

Tilbud er tilmeldt
læringsplatformen MeeBook og
tre nye aktiviteter er afprøvet

