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Projektet er kommet godt i gang med besøgene og formidler,
sammen med BUF, åben dagtilbudsportalen.

Projektet vurderes 50 procent gennemført.
Man må forstå, at der er gennemført besøg på ca. halvdelen af
daginstitutionerne. Er der foretaget ændringer i projektet på baggrund
af udvalgets drøftelser?

Svar
Københavns Biblioteker favner bredt, når de tager på
institutionsbesøg. Vi tilgodeser ressourcesvage i samtlige bydele.
Samtidig med at vi rækker hånden ud til ikke-brugerne - i tråd med
strategien.
Uvalgets drøftelser tages sammen med opsamlede erfaringer
naturligvis med i det fortsatte arbejde for at styrke borgerne, hvis der
træffes beslutning om, at forsøget skal gøres permanent.
Der er for nuværende gennemført 15 procent af besøgene i
daginstitutionerne, og ved udgangen af 2017 vil alle institutionerne
have haft besøg. Daginstitutionsindsatsen dækker også over andre
tiltag som dagtilbudsformiddage og udviklingen af nye
sprogaktiviteter til børn i daginstitutioner, på biblioteket og i hjemmet
sammen med en gruppe pædagoger. Besøgene er således kun en del af
et større, samlet tilbud. Det er dette større tilbud, som er 50 procent
gennemført.
Vi har drøftet et særligt fokus på ressourcesvage områder, og i forhold
til børnefamilier i udsatte boligområder arbejder vi med nogle særlige
indsatser, blandt andet i form af et koncept, der styrker
biblioteksuvante familiers brug af biblioteket i forbindelse med børns
skolestart. Vi samarbejder med institutioner på Nørrebro, i Nordvest
og på Bellahøj om dette tiltag.
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De foreløbige erfaringer fra institutionsbesøgene tyder på, at indsatsen
er velegnet til at få børn og institutioner til at komme på biblioteket,
og derfor ønsker vi at benytte fremgangsmåden i hele byen. Metoden
er i sig selv også velegnet til at nå ressourcesvage børn, fordi den ikke
er afhængig af forældrenes ressourcer.
Ved at gennemføre besøgene systematisk sikrer vi desuden, at det ikke
kun er de mest aktive daginstitutioner, der bruger biblioteket. Endelig
har vi fået mulighed for en tættere dialog med de sprogansvarlige
pædagoger i hele byen i forbindelse med sprogvejledernes
netværksmøder. Her fremhæver vi de af bibliotekets tilbud, der kan
understøtte det pædagogiske arbejde med børn, der har mere end et
sprog.

Thomas Jakobsen
/Merete Evers Dewilde
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