
 
 
 
Budgetforslag fra V og RV om styrkelse af bibliotekernes rum og rammer for leg, 
læring og fællesskaber for børn og unge 

De fysiske rammer har betydning for hvordan vi bruger bygninger, rum, arealer og 
faciliteter. Det gælder også bibliotekerne. Indretningen og inventaret etc. kan understøtte 
ophold, fællesskaber, inspiration, leg, læring og nysgerrighed. Men det kan også gøre det 
modsatte, hvis inventaret er utilstrækkeligt vedligeholdt, af en dårlig kvalitet, er for 
mangelfuldt eller ikke understøtter den ønskede funktionalitet. 

Bibliotekerne er efterspurgte af børn og familier, unge og voksne i alle aldersgrupper. Og 
bruges flittigt at både dagtilbud og skoler. Bibliotekerne/medborgercentrene er i stigende 
grad også steder for ophold, fællesskaber, inspiration, læring og øvrige aktiviteter. Der er 
også en meget positiv tendens til, at mange opholder sig i længere tid på biblioteket, end 
man gjorde tidligere. Det gælder børn og deres familier, unge og studerende. Dette er 
særligt udtalt for Dokk1. Der er – inden COVID-19 – set en tendens til et stigende 
besøgstal på især Dokk1. 

Den øgede brug og ændrede anvendelse af de fysiske rammer - ikke mindst arealerne og 
inventaret målrettet børn og deres familier samt unge – øger graden af slitage på inventar, 
installationer og brugerrettet it-udstyr. 

Med et stigende antal børn, unge og familier i Aarhus Kommune de kommende mange år, 
vil denne udvikling kun blive forstærket.  

Dokk1 er netop fyldt fem år og den intensive brug af inventaret etc. viser sig nu. 
Bibliotekerne kan ikke inden for deres nuværende ramme i tilstrækkelig grad sikre en 
fastholdelse af den nuværende mængde og standard af inventar. Med nedslidning og 
færre opholdsmøbler til følge. Og dermed gøres biblioteket til et mindre attraktivt sted at 
besøge og opholde sig. 

Det foreslås derfor, at der fra 2021 årligt afsættes 2 mio. kr. til øget vedligeholdelse, 
livsforlængelse og reinvesteringer i inventar og it-udstyr målrettet børn og deres familier 
samt unge på Dokk1.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 


