
Overordnet projektramme for Fortællekits 
Baggrund 
Odder Bibliotek har i samarbejde med de Pædagogiske Læringscentre i Odder Kommune 
(PLC) søgt Slots- og Kulturstyrelsen om midler til et flerårigt samarbejdsprojekt. Målet er 
gennem udvikling af litteraturkufferter at styrke elevernes formidlingskompetence og 
samarbejdet og relationerne mellem bibliotek og Læringscentre. 
 
Med Fortællekits, skabes et netværk på tværs af folkebiblioteket og skolebibliotekerne på 
skolerne i hele kommunen. Elever på mellemtrinnet får gennem projektet arbejdet med fælles, 
litterære temaer, udvidet deres kendskab til litteratur og højnet deres formidlingskompetence.  
 
Litteraturen indgår i skolernes kulturforløb med eleven som producent og formidler for efter 
endt projekttid at indgå i fremadrettede biblioteksaktiviteter. 
 
Metode 
Med afsæt i ønsket om en stærk procesfacilitering, ansættes en projektleder med forankring i 
folkebiblioteket til at lede samarbejdet i udviklingen af temaer, kulturforløb og -
arrangementer gennem tværfaglige workshops med fokus på gentagende designprocesser.  

Projektlederen etablerer med forankring i Biblioteket en tværgående projektgruppe på tværs 
af PLC og Bibliotek og inddrager løbende erfaringer fra bibliotekarer, formidlere, 
skolebibliotekarer og lærere med henblik på at etablere en best practice for et videre arbejde 
med den cirkulære model.  

De frikøbte projektdeltagere referer til projektlederen, som er ansvarlig for afrapportering.  

PLC bidrager med inddragelse af børn og deres familier i den lokalt forankrede 
biblioteksvirksomhed. Folkebiblioteket bidrager med en styrket koordinering og innovativ 
løsning på skolernes arbejde med børns formidlingskompetencer, kulturforløb og 
medbestemmelse i undervisningen.  

Mål - succeskriterier 

Med projektet ønskes skabt dokumenterede resultater for en højnet formidlingskompetence 
blandt de deltagende elever, samt en evaluering af den cirkulære models potentiale for 
udbredelse på tværs af nye samarbejder.  

Evaluering og udbredelse af resultater 

Projektlederen foretager fokusgruppeinterviews med lokale deltagere i projektet for at sikre 
en god overlevering.  

Den cirkulære model for Odder Bibliotek som et deltagende læringsbibliotek vil i projektets 
slutfase danne grobund for artikler i fagblade, som f.eks. Perspektiv, Børn og Bøger, 
Folkeskolen.dk, samt indlæg i dagbladene for at skabe synlighed om og feedback på projektets 
potentiale for implementering i andre kommuner.  
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Der udarbejdes af projektlederen en slutrapport, som kan distribueres til andre 
folkebiblioteker med det formål at inspirere til lignende samarbejder ud fra den cirkulære 
model udviklet i Odder Kommune.  


