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NYE KOMPETENCER TIL 
AT LYKKES I DIT JOB PÅ 
BIBLIOTEKETET



Kurser og uddannelser fra Komponent

NY OG NYTTIG VIDEN TIL 
DIG, DER ARBEJDER PÅ 
ET BIBLIOTEK
Som medarbejder eller leder på et bibliotek er du med til at løfte den vigtige samfundsopgave, der ligger i 
at formidle information, viden og kultur til alle danskere. Samtidig er biblioteket inde i en rivende udvikling 
fra fortidens bogcentral til et moderne møde- og værested for såvel foreninger og borgergrupper som fa-
milier og enkeltindivider. Den brede vifte af ydelser, som bibliotekerne efterhånden tilbyder, og den vold-
somme udvikling, de undergår, kræver helt særlige kompetencer hos dig, der arbejder på det komplekse, 
kulturelle kraftcenter, som er et moderne bibliotek. 

BORGERENS INDGANG TIL DET OFFENTLIGE
Når du som medarbejder på et bibliotek eller i en borgerservicefunktion møder borgeren, er du både 
guide, ambassadør og myndighedsperson for det offentlige Danmark. Du er som medarbejder med andre 
ord med til at udvikle og fastholde borgerens tillid til de offentlige institutioner – og også her kræver det 
særlige kompetencer at udfylde rollen.

Forløbene i dette kompetencekatalog er udvalgt og udviklet i samarbejde med vores aftagerpanel, som be-
står af biblioteksledelser og fagpersoner fra hele landet. Aftagerpanelet består af:

Forløbene kan hentes hjem til egen kommune eller i samarbejde med nabokommunerne. I kan også delta-
ge på de åbne forløb, der bliver udbudt i juni 2022. Find aktuelle datoer på komponent.dk/bibliotek.

KONTAKT
Vil du høre mere om, hvordan vi hos Komponent kan tilrettelægge forløb, der hjælper jer med at imødegå 
udfordringer og indfri potentialer på biblioteksområdet? Så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt:
Thøger Terp
Chefkonsulent
T: 8779 6334
E: tht@komponent.dk

Anni Bagge Jensen
Biblioteksleder
Langeland Kommune

Jens Winther Bang Petersen
Leder af Hovedbiblioteket og publikumsområdet
Odense Kommune

May-Britt Diechmann
Biblioteksleder
Stevns Kommune

Ann-Britt von Seelen
Biblioteksleder
Esbjerg Kommune

Susanne Hjorth Hansen
Biblioteksleder
Jammerbugt Kommune

Britta Thuun-Petersen
Biblioteks- og Borgerservicechef
Viborg Kommune

Nina Thorsted Petersen
Centralbibliotek specialkonsulent
Odense Kommune

Sanne Caft
Vicechef for Københavns Biblioteker
Københavns Kommune
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AFKLARINGSFORLØB – NYSGERRIG PÅ 
BIBLIOTEKSLEDELSE

Danmark har brug for ledere, der kan og vil tage 
ansvar og drive fremtidens biblioteker i den rigtige 
retning sammen med kolleger, medarbejdere, 
borgere, foreninger og frivillige. Komponent har 
udviklet et afklaringsforløb for dig, der arbejder på 
et bibliotek, og som overvejer, om ledelsesvejen er 
noget for dig. På forløbet får du et realistisk billede 
af, hvad ledelse går ud på, ligesom du udfordres 
på dine antagelser om ledelse og får fat i din egen 
motivation og i dit drive.

Hovedtemaer
I løbet af tre dage skaber vi et læringsrum, hvor du 
får mulighed for at afklare, om ledelse er noget for 
dig – nu, på sigt eller slet ikke. Vi mødes i et trygt 
rum, hvor du får mulighed for at gå tæt på lederrol-
lens aspekter og udfordringer sammen med kolle-
gaer, der er samme sted som dig. 

På forløbet skal vi bl.a. arbejde med:

• JTI-profilanalyse 
• Vores antagelser om hvad en leder er, og hvad     

god ledelse er for en størrelse
• Forskellige organisations- og ledelsesformer 

som præger nutiden og former fremtiden

• Dilemmaer og paradokser i ledelse
• Faglig ledelse af bibliotekets kerneopgave, 

ressourceoptimering og organisatorisk trivsel
• Relationelle og kommunikative færdigheder og 

kompetencer
• Dit personlige why – og hvad lederrollen vil give 

dig, som du ikke har i dag.
• En personlig afklaringssamtale

PRIS
Pris: 11.995 kr. ekskl. moms

KONTAKT
Vil du høre mere om Komponents kurser om ledelse? 

Kontakt:
Hanne Lykke
Chefkonsulent
T: 8779 6316
E: hl@komponent.dk

Lisbeth Tarp Mouritzen
Chefkonsulent
T: 8779 6369
E: ltm@komponent.dk

LEDELSE 
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Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for 
fortsat udvikling og innovation i den offentlige sek-
tor. Det gælder også på biblioteksområdet. Med 
projektkurserne fra Komponent bliver du klædt på 
til at få dit projekt godt i mål, så I høster det fulde 
udbytte i det komplekse landskab af interne og 
eksterne interessenter, der er biblioteksområdet. 

KURSUS I PROJEKTLEDELSE

Med dette kursus får du som projektleder indsigt 
i og forståelse for projektets genstandsfelt og for 
selve projektarbejdsformen. Projektledelse rummer 
i dag en høj grad af kompleksitet grundet mange 
forskellige krav og forventninger, som projekt- 
lederen møder igennem projektets livscyklus. Denne 
kompleksitet adresserer kurset i projektledelse.  
Kurset forløber over seks dage, hvor de enkelte 
dage fokuserer på et overordnet projekttema, som 
bliver konkretiseret igennem en række underlæg-
gende perspektiver.   

Hovedtemaer
I løbet af seks dage går vi tæt på projekter og på, 
hvordan du bedst arbejder med projekter i en poli-
tisk styret organisation.

Vi skal bl.a. arbejde med:

• Projektarbejdsformen og -planlægning
• Forskellige projekttilgange
• Projektorganisering 
• Projektets værktøjskasse 
• Projektlederen og projektets roller
• Projektet som forandringsskaber og implemen-

tering.

PRIS
Pris: 19.387 kr. ekskl. moms

PROJEKTLEDELSE OG 
PROJEKTARBEJDE 
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KURSUS FOR PROJEKTMEDARBEJDERE

Når du bliver inviteret med i et projekt, kan det 
være rart at have en grundlæggende forståelses 
for projektarbejdet i rygsækken. Netop det får du 
med dette kursus, hvor vi stiller skarpt på projektets 
ansvars- og rollefordeling, så du kan være med 
til at spiller projektet godt. På kurset ser vi også 
på projektets natur som noget midlertidigt og på, 
hvordan det gode projektteam udvikles, så I kan 
styre udenom potentielle konflikter. 

Hovedtemaer
Over to dage får du en forståelse for projektets 
genstandsfelt og for selve projektarbejdsformen. Vi 
arbejder bl.a. med:

• Projektarbejdsformen 
• Projektets faser
• Det gode teamsamarbejde
• Konflikthåndtering
• Gamemaster og gameplayer forståelse
• Projektets målhierarki fra formål og målsætning 

til acceptkriterier og succeskriterier.

PRIS
Pris:5.995 kr. ekskl. moms

KONTAKT
Vil du høre mere om Komponents kurser i projekt- 
ledelse og projektarbejde? 

Kontakt:
Mikkel Kaels
Chefkonsulent
T: 87796320
E: mka@komponent.dk

SCAN QR-KODEN OG FIND VORES TILBUD 
ONLINE
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MYNDIGHED, RELATIONER 
OG TEKNOLOGI 

Som medarbejder på et bibliotek eller borger-
service skal du kende baggrunden for dit virke og 
beherske en lang række kompetencer. Du skal have 
viden om den offentlige organisering og samfun-
dets rammer for borgerbetjeningen. Du skal have 
viden om aktuelle digitaliseringsdagsordenener 
og sidst, men ikke mindst, skal du være en dygtig 
kommunikator og formidler. Forløbene under dette 
afsnit giver dig kompetencerne til at agere i mødet 
med borgerne og mestre de tre felter: Myndighed, 
relationer og teknologi.

BORGEREN I CENTRUM I DET OFFENTLIGE 
DANMARK

Med dette formelt kompetencegivende modul på 
akademiniveau stiller vi skarpt på opbygningen af 
hele det offentlige system og biblioteksområdet. Vi 
ser på, hvilke generelle borgerrettede opgaver, de 
enkelte sektorer løser samt de overordnede lov-
mæssige rammer og deres praktiske betydning for 
borgerbetjeningen. Modulet er på 10 ECTS og kan 
stå alene eller give merit i en samlet kommunom- 
uddannelse. Husk også, at du kan søge om 80 
procent af udgiften dækket via Den Kommunale 
Kompetencefond.

Hovedtemaer
Modulet strækker sig over 10 undervisningsdage og 
afsluttes med en eksamen. Vi ser bl.a. på:

• Det offentliges organisering – opgaver og ser-
vices

• De samfundsmæssige rammer for borgerbetje-
ningen

• Borgernes behov og forventninger
• Servicebegrebet – god offentlig service i praksis
• Kommunikation.

PRIS
Pris: 13.350 kr. ekskl. moms
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BLIV EN STÆRKERE FORMIDLER MED EN VOK-
SENPÆDAGOGISK GRUNDUDDANNELSE (VPG)

Står der formidlings- eller undervisningsopgaver 
på din to do-liste? Og kan du mærke, at du er lidt 
for nervøs, når du stiller dig op foran dit publikum? 
Så er Komponents Voksenpædagogisk Grund- 
uddannelse (VPG) uddannelsen for dig. På Voksen-
pædagogisk Grunduddannelse får du inspiration 
og konkrete værktøjer til formidling og undervis-
ningsopgaver i en bibliotekskontekst og den trygge 
øvebane, der gør dig til en mere selvsikker og pro-
fessionel formidler. Husk også, at du kan søge om 
80 procent af udgiften dækket via Den Kommunale 
Kompetencefond.

Hovedtemaer
En VPG strækker sig over otte undervisningsdage 
inkl. et afsluttende internat. Vi kommer bl.a. om-
kring: 

• Mål i formidlingen og evaluering
• Metoder til god formidling og til at skabe den 

gode dialog
• Digital formidling
• Formidling tilpasset deltagernes forudsætninger 

og erfaringer

• Forskellen på undervisning og læring, og hvilke 
betingelser skaber læring

• Cases fra biblioteksverdenen, så du let kan rela-
tere din nye viden til praksis.

PRIS
Pris: 22.450 kr. ekskl. moms

KONTAKT
Vil du høre mere om Komponents forløb inden for 
myndighed, relationer og teknologi tilpasset din hver-
dag som medarbejder eller leder på et bibliotek? 

Kontakt:
Thøger Terp
Chefkonsulent
T: 8779 6334
E: tht@komponent.dk



COK, KLK og KL Ledelsespolitik er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. Vi 
tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse, og vi understøtter kommunernes 
udvikling – både på det ledelsesmæssige, politiske og faglige niveau på alle 
velfærdsområderne. Læs mere om Komponent på komponent.dk

TM
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KONTAKT

Thøger Terp
Chefkonsulent
T: 8779 6334 
E: tht@komponent.dk

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig nyhedsbrevet 
og få info, artikler og inspi-
ration direkte i din indbak-
ke. Tilmeld dig på:
 
komponent.dk/nyhedsbrev


