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KU-S-04 – Koldingbibliotekerne, Læselyst – eReolen GO som 

et værktøj 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Kulturpolitik 

Vedtaget: ................................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:.......................................  Pia Henriette Friis 

Tlf. nr.: .....................................  79799811 

E-mail: .....................................  pihf@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 325 325 325 325 

I alt kassefinansieret 325 325 325 325 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Et fokusområde i Kolding Kommunes strategi for Koldingbibliotekerne for 2019-23 er at arbejde målrettet for 

at styrke børns læsning og tilegnelse af litteratur gennem samarbejde med dagtilbudsområdet, skoleområdet 

og forældre. 

 

Læsning af litteratur er en værdifuld aktivitet i sig selv. Når børn læser, stimulerer det deres forestillingskraft 

og evne til at tænke kritisk. Biblioteket arbejder derfor med at skabe en aktiv læsekultur og har fokus på at 

styrke og skabe læseglæde hos alle børn. 

 

Både på landsplan og i Kolding er børns læselyst og læseresultater dalende, og Kolding Kommunes kvali-

tetsrapport for skoleområdet 2020 konkluderer, at særligt 4.og 6. årgangs læseresultater og 4.-9. årgangs 

læselyst kalder på opmærksomhed. 

 

Et af de initiativer Koldingbibliotekerne har arbejdet med for at imødegå udfordringen med dalende læselyst, 

er et let tilgængeligt digitalt læsetilbud til alle børn i alderen 7-14 år i Kolding Kommune. Ved at have fokus 

på digital læsning tages der udgangspunkt i børnenes centrum, og børnene møder litteraturen der hvor de i 

forvejen er. 

 

eReolen Go er bibliotekernes e-bogs og lydbogstilbud, og formålet er netop, at styrke børns læselyst og un-

derstøtte en positiv læsekultur.  Her tilbydes i øjeblikket 10.500 ebøger og 4.500 lydbøger. Indholdet udvæl-

ges og præsenteres i et digitalt litterært univers, tilrettelagt efter børnenes foretrukne formater og interesser. 

Tilgængeligheden er let for børnene, da de blot skal bruge deres UNI-login, som de i forvejen er fortrolige 

med. 

 

Tilbuddet benyttes ligeledes i skolernes læsebånd, og eReolen GO er et vigtigt frilæsningstilbud til skoleele-

verne som et supplement til det fysiske bibliotek. 
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Børnenes fortsatte adgang til eReolen GO, er dermed et vigtigt element i styrkelsen af deres læselyst og livs-

mestring. 

 

Børnene har taget muligheden for at læse digitalt til sig, og brugen af eReolen Go har været markant sti-

gende. Således er udlånene steget med 72% fra 2019 til 2020, og med det nuværende forbrug i 2021 for-

ventes en yderligere stigning på 58% fra 2020 til 2021. Prisen på eReolen Go fastsættes på baggrund af an-

tal udlån. Udgifterne er dermed fra 2019 til 2021 steget med 325.000 kr., og biblioteket har med den nuvæ-

rende ramme ikke mulighed for selv at dække de ekstra udgifter. Biblioteket vil derfor kunne blive nødt til fra 

2022 at begrænse skolernes frie brug af eReolen GO. 

 

Forslaget understøtter det kulturpolitiske fokusområde ”Kultur som løftestang”, Kulturudvalgets strategi for 

Koldingbibliotekerne 2019-23 og Kulturudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgets fælles indsatsområder 

for ”Skoler i samspil med omverdenen.” 

 

 

 

 

 

 


