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VEJLE BIBLIOTEKERNE – 
VÆKST I MENNESKERS LIV

Gennem mere end 100 år har Vejle Kommune haft et ambitiøst 
bibliotekstilbud. Det vil vi også have fremadrettet. For er der no-
get, biblioteker kan, så er det at sikre deltagelse, medborgerskab 
og engagement.

I dag er biblioteker meget mere end bøger. Biblioteker er rum til 
en samling, men i den grad også rum til forsamling. Hver eneste 
dag åbner vi dørene på vid gab for alle dem, der måtte have lyst 
til at bruge os, og uanset deres ærinde, deres uddannelse, eller 
hvor de er i livet, så er vi klar til at hjælpe. 

Vores fornemste opgave er nemlig at leve op til formålspara-
graffen, der ganske enkelt lyder, at vi skal sikre ”fri og lige adgang 
til viden, læring og kulturel deltagelse”. Kort sagt skal vores 
biblioteker understøtte mennesker, der er nysgerrige og videbe-
gærlige. Mennesker som vil lære noget nyt, som vil fordybe sig, 
og som i det hele taget vil tage del i alt det, der er med til at skabe 
en aktiv og attraktiv kommune.

Vejle med Vilje er Vejle Kommunes vision. Kultur til Kanten er 
visionen i vores Kultur- og oplevelsespolitik.
Bibliotekets vision er Vækst i menneskers liv. Derigennem ønsker vi 
at skabe stærke fællesskaber og stærke borgere.

På vegne af Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune,

Formand Dan Arnløv (K)
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STRATEGI 2017-2020

VORES VÆRDIER - HVAD VI BYGGER PÅ
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TILGÆNGELIGHED

VÆRDIER HANDLINGER EFFEKT

VI SKABER VÆRDI

- Alle er velkommen på Vejle Bibliotekerne
- Vi anerkender og kommer alle i møde
- Vi har det meste på hylderne
- Vi deler information og viden 24/7/365

- Vi ved, hvad vi hver især kan
- Vi henviser til rette kollega
- Vi har styr på rammer og muligheder
- Vi har mod til at tage initativer

- Vi sætter nye mål og deadlines hvert år
- Vi er fælles om mål og indsatser

HANDLERUM /
INTEGRITET

VI BRYDER VANER
OG RUTINER

VI STILLER KRAV VI VIL...
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VORES MISSION - HVORFOR VI ER HER

Vi vil fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet - og er borgernes robuste valg, når det 

gælder information, viden og læring.
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FOKUSOMRÅDER

Vores strategi - HVOR vi har fokus

S T R A T E G I S K E  I N D S A T S O M R Å D E R  2 0 1 7 - 2 0 2 0 :

-  Vi er bibliotek FOR ALLE

-  Vi er der ALTID, når du har brug for os (åbent 24/7/365)

-  Vi har tusindvis af OPLEVELSER på hylderne og alle ved det

-  Vi er den bedste LEGEKAMMERAT - vi er med, 
 der hvor det sker

-  Vi skaber vækst og medborgerskab i vores KULTURHUSE, 
 og gør det gennem samskabelser og partnerskab

-  Vi giver BØRN OG UNGE den gode indgang til dannelse, 
 leg og livslang læring
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STRATEGI 2017-2020

BØRN OG UNGE

STRATEGISK FOKUS INDSATSER EFFEKTER

Flere unge læsere 
understøttes af 
uddannelsestilbud i 
Vejle Kommune

- Flere udlån
- Flere aktive lånere
 -Flere brugerdrevne
  aktiviteter

-  Øget brug af 
   bibliotekernes 
   digitale tilbud
-  Effektiv 
 biblioteksdrift

“Det kreative børne- og ungeliv”
“Levende læring”

“En skrap samling”
“Velkommen indenfor”
“De ringer, vi spiller med...”
“Intelligente m2”

“Dit bibliotek - lige ved hånden”
“Åbent 24/7/365”
“Smart bibliotek”

SAMLING OG
KULTURHUSE

DIGITALISERING
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DET EKSTERNE FOKUS – STRATEGI  2017-2020
RESULTATER OG EFFEKTER - HVAD BORGERNE FÅR UD AF DET

EKSTERNE INDSATSER
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UD AF VAGTEN

STRATEGISK FOKUS INDSATSER EFFEKTER

Synlighed

Rebranding af 
bibliotekerne

Dygtige medarbej-
dere, der spiller ind 
i lokale og nationale 
udviklingsdagsordner

Et ambitiøst 
bibliotekstilbud i en 
ambitiøs kommune

“Vejle Bibliotekerne er en synlig og 
oplagt samarbejdspartner”

“Vi har de bedste hænder til opgaven”
“På forkant med fremtidens bibliotek”

“Vejle Bibliotekerne er med,
 når der tænkes nyt

KOMPETENCER

UDSYN
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NÅR VI KIGGER INDAD
RESULTATER OG EFFEKTER - HVAD BORGERNE FÅR UD AF DET

INTERNE INDSATSER
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