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Kvalitetsmål for Silkeborg Bibliotekerne og 

Medborgerhusene 2016-2017

Eksterne mål Handlinger Succeskriterier
Implementering af 
RePublished 
Strategi 2018

Strategiens mål og 
handlinger udmøntes 
og operationaliseres i 
bibliotekets ydelser 
overfor borgerne i 
perioden 2016-2018.

Strategien (næsten) 
udmøntet, idet den 
løber til 2018.

Særlige fokus områder i 
strategien.

Implementering af 
Silkeborg Kommunes 
Kulturpolitik 2013-2016.

Implementering af Kultur-
handleplan 2016.
Aktiv medvirken i Århus 
2017.

Indtrædelse i rollen 
som værtsorganisation
for Campus Bindslevs 
Plads.

Aktiv deltagelse i 
læringslab. 3 i 2016.

Medvirken i FACE.

Værtsrollen defineret og 
implementeret i 
biblioteksorganisationen 
og i partnerskabet 
omkring Campus 
Bindslevs Plads.

Læringslab. 3 afviklet 
med bibliotekets 
deltagelse.

FACE afviklet på 
biblioteket

Etablering af et Bibliotek -
Medborgerhus i Them.

Aktiv deltagelse i
beslutnings-foraer 
sammen med andre 
interessenter.

Medvirke til udarbejdelse 
af fremtidig styremodel 
for bibliotek og 

Organisation og indretning 
tilendebragt ultimo 2016.

Styremodel udarbejdet

Projekter udarbejdet og 
udført.
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medborgerhus i Them.

Initiering af projekter 
imellem bibliotek og 
medborgerhus henover 
2016.

Indgåelse af formaliseret 
forpligtende partnerskab 
med Folkeskolen.

Modelprojekt afviklet i 
samarbejde med 
skoleforvaltningen.
I projektet udvikles 
forretnings- og 
samarbejdsmodeller.

Forretnings- og
samarbejdsmodel er 
implementeret i 
biblioteksorganisationen på 
baggrund af erfaringerne 
fra modelprojektet.

Indsats overfor 
indvandrere og 
flygtninge.

Bibliotekets 
integrationsindsats 
gentænkes i 5 projekter 
og ny model for indsatsen 
udvikles.

Biblioteket understøtter 
aktivt Silkeborg 
Kommunes indsats 
overfor flygtninge.
Model for flygtninge-
indsats udvikles.
Behovsanalyse udføres.

Model implementeret i 
bibliotekets 
integrationsindsats.

Model implementeret i 
bibliotekets indsats overfor 
flygtninge.
Biblioteksrummet er åbnet 
for flygtninge.

Udvikling af 
Medborgerhusets og 
Lundens profil og tilbud:
1. I forhold til en Campus-
fremtid.
2. I forhold til en skærpet 
konference og 
kursusprofil.

I samarbejde med Cafeen 
udvikles nye 
(konceptuelle) ydelser
med henblik på både 
Campus og 
Kurser/konferencer.
Der udvikles flere 
snitflader imellem 
biblioteket og 
Medborgerhuset b.la. i 
forhold til studerende.
Medborgerhuset og 
Lunden bringes 

Nye koncepter for ydelser
er udviklet og i drift.

Flere studerende bruger 
medborgerhusets 
faciliteter.

Indretning ændret.

Snitfladen imellem Campus 
og Medborgerhuset er 
afklaret.
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indretningsmæssigt på 
niveau med tidens 
standard (studierum etc.)
Snitfladen imellem 
Medborgerhuset på 
Bindslevs Plads og 
Campus-bygningen 
afklares i 
”Samarbejdsaftalen” og 
”Brugsretsaftalen” som er 
de juridiske rammer for 
Campus Bindslevs Plads 
partnerskabet. Biblioteket 
deltager som 
værtsorganisation i dette 
arbejde.
Cafeens rolle i Campus 
afklares.

Cafeens rolle i Campus er 
afklaret.

Interne mål

Implementering af 
koncernledelsens 
strategiplan 2015-2017.

Strategiplanens 
indsatsområder 
synliggøres i de 
kontrakter som indgås 
imellem ledelse og teams 
på biblioteket.

75% af alle bibliotekets 
team-indsatser (kontrakter) 
indeholder et eller flere af 
koncernledelsens 
fokuspunkter Strategi 2015-
2017.


