
 
 
 
Budgetforslag fra RV og V om at sikre børn og unge i Aarhus bedre vilkår, når det 
gælder fællesskaber, læring og fritid 

Frem mod 2030 forventes antallet af børn og unge (0-17 år) i Aarhus Kommune at vokse 
med 16 %. 

Bibliotekerne er for mange børn og unge en vigtig institution, da de er rammen om 
fællesskaber, inspiration, leg og læring. Og dermed en del af en god start på livet. For at 
sikre at kommunens 19 biblioteker/medborgercentre også fremadrettet kan tilbyde et 
voksende antal børn og unge tidssvarende tilbud, services og fysiske rammer foreslås det, 
at der årligt afsættes i alt 3,5 mio. kr. 

Styrkelse af bibliotekernes materialekonto målrettet børn og unge 

Betydningen af at være en god læser – og vedligeholde denne kompetence – kan ikke 
overvurderes. Og børn og unge bruger i dag generelt mindre tid på at læse end de gjorde 
for bare få år siden. Skal udviklingen vendes, kræver det en prioriteret indsats.  

Forskningen viser, at det er vigtigt løbende at styrke børn og unges læsekompetencer. Og 
at gode læsevaner etableres allerede i en meget tidlig alder. Her har stimulering og 
understøttelse af børn og unges lyst til at læse, en særlig betydning.  

Skolernes materialesamlinger har først og fremmest fokus på de enkelte fag og i langt 
mindre omfang på at understøtte elevernes fritidslæsning. Bibliotekerne spiller derfor for 
mange børn og unge en særlig rolle i forhold til det at styrke læselysten. Det er her den 
store materialesamling findes. Fysisk og digitalt. Det er her, der foregår litteraturformidling 
målrettet børn og unge. Det er her, at børn og unge inspireres til at læse af lyst. Det er her 
deres nysgerrighed skærpes. Det er her, der skabes fællesskaber med udgangspunkt i 
litteraturens mangfoldige verden.  

Bibliotekernes materialesamling er udgangspunktet for at stimulere og fastholde børn og 
unges læselyst og -evner. For både stærke og mindre rutinerede unge læsere ved vi, at 
tilgængelighed er en afgørende forudsætning for at kunne fastholde og styrke læselysten. 
Det viser, at vi aktivt kan stimulere læselysten hos mange børn og unge, hvis vi griber det 
rigtigt an. Materialesamlingens størrelse, sammensætning og tilgængelighed har stor 
betydning. Det ved vi bl.a. fra adskillige brugerundersøgelser. Vi ved, at det har en særlig 
betydning for børnefamilier, børn og unge. Det betyder noget, at der fysisk på det enkelte 
bibliotek er en synlig materialesamling som kan inspirere, og som er tilgængelig. At man 
ikke skal vente alt for længe på reserverede materialer. At det er muligt at låne digitale 
materialer, når inspiration, lyst og behov opstår. Dét stiller krav til materialesamlingens 
bredde og til antallet af eksemplarer af de enkelte titler. Og at både fysiske og digitale 
materialer er tilgængelige for den enkelte. 

Skal den nuværende indsats med at understøtte og fremme børn og unges læselyst og -
evner fastholdes, forudsætter det, at rammen til materialeindkøb målrettet børn og unge 
udvides de kommende år, hvor befolkningen vokser. Skal indsatsen målrettet usikre 
læsere blandt børn og unge styrkes, kræver det tillige en styrkelse af formidlingen 
målrettet disse grupper. 



Det foreslås derfor, at der fra 2021 årligt afsættes 1,5 mio. kr. til styrkelse af bibliotekernes 
materialeindkøb og formidling målrettet børn og unge med henblik på styrkelse af læselyst 
og -evner. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


