Aftenskolernes Samråd Odsherred og Folkebiblioteket i Odsherred Kommune
Marts 2010
Partnerskabsforum
Der etableres et partnerskabsforum bestående af Aftenskolernes Samråd Odsherred og Odsherred
Bibliotek.
Partnerskabsforummets opgave
•
At fungere som kommunikationsorgan for alle implicerede i samarbejdsfællesskabet.
•
At varetage ansvaret ligeværdigt.
•
At bringe informationer til torvs og videre til de respektive baglande.
•
At tage beslutninger via debat og opnåelse af konsensus.
•
At udvikle fælles oplysningsmateriale med Borgerservice, Bibliotek og medlemmer af
Aftenskolernes Samråd
Frivillig rammeaftale
Denne ”Håndfæstning” er en frivillig aftale, om de rammer, der knytter sig til samarbejdsmulighederne
parterne imellem. Formålet er at synliggøre, gennemføre og aftale grænsedragninger af aktiviteter for
kommunens borgere.
Fysisk forankring
Biblioteket stiller et lokale til rådighed for Samrådets medlemmer til møde- og kontorvirksomhed, så
længe det organisatorisk er muligt. Samrådets medlemmer står for istandsættelse og møblering.
Hensigten med lokalefællesskab
Det er hensigten, at det etablerede lokalefællesskab mellem Biblioteket og Aftenskolerne, har til formål at
skabe en fælles åbning til brugerne, men også med delmålet at etablere en fysisk platform for, at
bestyrelserne i skolerne samt underviserne får et sted at mødes og danne netværk.
En anden hensigt er, at Biblioteket lettere får mulighed for at koordinere aftenskolernes arrangementer i
kommunens kulturhuse.
Konkurrence eller synergi
Folkeoplysningen og Folkebiblioteket har som overordnet formål, at medvirke til en højnelse af borgernes
vidensniveau. Virksomhederne er derfor både konkurrenter og kolleger – ”Konkollegaer”. På de fleste
punkter er det formålstjenligt for borgerne i kommunen, at disse virksomheder i så høj grad som muligt
samarbejder om det overordnede formål.
Et samarbejde mellem Biblioteket og Aftenskolerne vil umiddelbart indeholde sparring og koordinering i
forbindelse med udbuddet af foredrag, debatarrangementer, undervisning m.v. og en vigtig medspiller i
den forbindelse er Odsherredkalenderen.dk – hvor alle kulturtilbud synliggøres for såvel kommunens
borgere, ”sommerhusfolket” og turister. De involverede partnere forpligter sig derfor til denne fælles
servicering af målgrupperne, ved at meddele arrangementer som foredrag, debatarrangementer og evt.
weekendkurser til Odsherredkalenderen.dk. Lokalefællesskabet danner en praktisk ramme for denne
koordinering og synliggørelse af virksomhedernes tilbud.
Gratisprincippet
Biblioteket er pålagt samfundsmæssige mål om viden om fx IT, og er samtidig pålagt at gøre dette gratis
for borgerne. Det aftales derfor, at Biblioteket kan udbyde oplysnings- og kursusvirksomhed af kortere
varighed, fx med indholdet at lære nethandel, bestille rejser og andre korte målrettede kurser.
Aftenskolerne udbyder som udgangspunkt de længerevarende kursusforløb, der i denne forbindelse kan
supplere Bibliotekets korte kurser, hvorfor sparring og koordination er nødvendig.
Koordinering
Der afvikles status- og koordinationsmøde efter behov og minimum hver 2. måned med deltagelse af
repræsentant fra hhv. Aftenskolernes Samvirke Odsherred og Odsherred Bibliotek.
Tiltrædelse
Nærværende ”Håndfæstning” er udarbejdet af bibliotekar Lene Vejlø, Odsherred Bibliotek og konsulent
Finn Nevel, Dansk Oplysnings Forbund, og i processen diskuteret, tilrettet og endelig tiltrådt af
Aftenskolernes Samråd Odsherred og Odsherred Bibliotek. Ændringer i denne ”Håndfæstning” kan
foretages efter behov og aktualitet – alle parter høres inden vedtagelse.

