
”23 ting for borgeren” - borgerrettet kompetenceudvikling inden for IT 
23 ting for borgeren er borgerrettet, kulturel kompetenceudvikling, som består af 23 læringsforløb 
afviklet over 23 uger. Målgruppen er voksne borgere uden særlige forudsætninger. Hvert forløb in-
troducerer deltagerne til en af de web 2.0 teknologier, der udgør fundamentet i ”den nye kultur”, 
som dukker op overalt. Forløbene planlægges og afvikles parallelt på bibliotekerne i Horsens, Silke-
borg, Randers og Viborg. Efter 23 uger er de deltagende biblioteksbrugere i stand til at håndtere de 
vigtigste web 2.0 værktøjer, både arbejdsmæssigt og i fritiden. Planlægning, produktion af undervis-
ningsmaterialer og afvikling af læringsforløbene foregår i et tæt samarbejde bibliotekerne imellem. 
 
23 ting-konceptet er kendt fra både amerikanske (www.infopeople.org) og europæiske biblioteker, 
men i modsætning til dette projekt er det i den amerikanske version primært et internt redskab knyt-
tet til medarbejdernes egen kompetenceudvikling.  
 
Projektet vil på sigt tilstræbe etablering af samarbejdsrelationer og benchmarking med udenlandske 
biblioteker, der har samme læringsfokus, som bibliotekerne i Horsens, Silkeborg, Randers og Vi-
borg.  

Overordnet målsætning: 

At sikre at borgere i Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg forstår og kan anvende de vigtigste web 
2.0 teknologier og services. Via dette kulturelle kompetenceløft gives borgene mulighed for aktivt at 
deltage i de nye, kulturelle udtryksformer.  

Mål:  

At der gennemføres læringsforløb for borgerne i Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, hvor de 
vigtigste web 2.0 teknologier og services som f.eks. Blogging, Messenger, RSS, Second Life, Flickr, 
LibraryThing, Tagging, Wikis, Podcast o.a., gøres til aktive redskaber for borgerne. 

Resultatkrav:  

Hvert af bibliotekerne i Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg afholder i efteråret 2008 og foråret 
2009 23 borgerrettede læringsforløb med fokus på de nye web 2.0 teknologier. 
 
For nærmere beskrivelse se bilag 2. 
 
 



 

 

Side 2 

BILAG 2 
Projektbeskrivelser 
 
Projekter under temaområde 1 
 
23 ting for borgeren - borgerrettet kompetenceudvikling inden for it 
Projektet afvikles parallelt på bibliotekerne i Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg i efteråret 2008 
og foråret 2009. 

Arrangørkreds 

Læringsforløbene i ”23 ting for borgeren” udvikles og planlægges af bibliotekerne i Horsens, Silke-
borg, Randers og Viborg i en fælles tværkommunal proces. 
Forløbene afvikles samtidig på hvert af bibliotekerne og der vil blive etableret platforme (eks. fælles 
website el. blog) for løbende kollektiv erfaringsopsamling 

Projektet kort fortalt 

Projektets kerne er, at kompetenceløfte borgerne kulturelt i de 4 samarbejdskommune i forhold til 
Internettets nye teknologier. Omdrejningspunktet er 23 læringsforløb, som i en fælles kontinuerlig 
proces vekslende imellem ”hands on” workshops på bibliotekerne og hjemmeopgaver vil gøre del-
tagerne i stand til at forstå og aktivt benytte disse teknologier privat som arbejdsmæssigt. 
Projektet vil kunne belyse mulighederne for en kvalitativ anderledes relation imellem biblioteksbru-
ger og bibliotek i læringssituationen. 

Projektets eksemplariske værdi 

Projektet knytter som noget nyt bibliotek og borger sammen i en række læringsforløb afviklet over 
en længere periode. Projektet vil belyse bibliotekernes fremtidige rolle i kommunernes borgerrettede 
kompetenceudvikling.  
 
Projektets resultater vil have interesse både i Danmark og i udlandet. Det tilsigtes, at projektet og 
dokumentationen herfor får en form, så benchmarking og opbygning af samarbejdsrelationer i en 
europæisk og global målestok bliver mulig. (plcmcl2-about.blogspot.com/2006/05/list-of-libraries-
others-doing-learning.html)  

Formidling af projektet 

Projektet vil blive formidlet og dokumenteret igennem eget website og blog. 
Men lokalt også med plakater, foldere og presse. 

Budget og finansiering  

 
Budget for 23 ting for borgeren  
Presse og markedsføring   75.000  
Udarbejdelse af læringsforløb inkl. undervisningsmaterialer  120.000 
Afvikling af læringsforløb  100.000 
Etablering af website og blog   30.000 
Workshops på bibliotekerne  100.000 
Sekretariatsfunktion   50.000 
Evaluering   25.000 
Administration og projektkoordinering 70.000 
I alt 570.000 
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Finansiering af 23 ting for borgeren  
Bibliotekerne i Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg 200.000 
Puljen til Kultur i hele landet 264.000 
Kulturregionen 106.000 
I alt 570.000 

 
 


