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Køreplan for implementering af ”Cirkler” i 
organiseringen af arbejdet i Esbjerg Kommunes 

Biblioteker 
 

 
 

”Djævlen ligger i implementeringen” 

 

Dette citat faldt jeg over lige da jeg skulle til at lave denne køreplan – 

eller implementeringsplan, om man vil. Jeg synes citatet er meget 

sigende. Det nytter ikke noget at tegne streger og formulere principper, 

hvis man ikke er i stand til at omsætte det til virkelighed og til løbende 

metoder og rutiner. 

 

Derfor er denne køreplan meget vigtig, ja faktisk helt afgørende, for at vi 

kommer godt videre med vores nye organisering.  

Og det allervigtigste er, at I lover at stille spørgsmål og hjælpe med at 

finde svar og løsninger, indtil vi alle forstår de nye cirkler så godt, at vi 

kan arbejde i dem og opnå gode resultater i form af kvalitetstilbud til 

borgerne og trivsel og arbejdsglæde for os selv. 

 

Implementeringen går i gang i uge 43 og d. 1.12.2019 er vi formelt set 

gået over til den nye organisering. Selvfølgelig vil der være ting, der ikke 

er helt på plads, men organisatorisk og ledelsesmæssigt arbejder vi fra 

1.12. i det nye. Det vil sige at alle hidtidige mødestrukturer og 

arbejdsgrupper ændres så det hele passer sammen. Tidsplan for 

overgangen kommer senere i dette dokument. 

 

Der afholdes fortsat et morgenmøde i kvartalet for den samlede 

medarbejdergruppe. 

 

Der afholdes et ugentligt møde for ledergruppen (onsdag kl. 13-15) 

 

 

Afdelinger 
Organiseringen består fra 1.12.2019 af 3 afdelinger og en administrativ 

stab. Det vurderes at afdelingerne har behov for et møde af 1 times 

varighed om måneden. 

 

De tre Afdelinger hedder: 

 

Viden & Litteratur (Formidling - VO) 

Læs, leg og lær (Formidling - B&U) 

Biblioteksudvikling (Biblioteksfaglig kvalitet og udvikling) 

 

Formålet med de tre afdelinger (og staben) er at fastslå hvilken leder den 

enkelte medarbejder refererer til.  

Der vil være helt overordnede spørgsmål, som varetages i afdelingerne, 

men afdelingerne formål er først og fremmest at varetage den enkelte 

medarbejders ansættelsesvilkår og opgaver. 
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Cirkler 
Formålet med cirklerne er at skabe autoriserede interessefællesskaber, 

som sikrer at alle erfaringer og kompetencer udnyttes og motivationen er 

i top. 

Alle de mange forskelligartede opgaver varetages af 4 HB-vagtcirkler, 3 

Lokalbiblioteks-cirkler, 3 Bydelsbiblioteks-cirkler samt 13 tværgående 

opgave-cirkler. 

 

Alle cirklerne har to meget vigtige hovedopgaver, nemlig: 

 

a) Den løbende udvikling af praksis på cirklens område  

b) Den løbende drift af cirklens område 

 

De to spor vægter lige højt i det kommende arbejde i cirklerne. 

 

Hver cirkel refererer til en afdelingsleder der sikrer at cirklens to 

hovedopgaver løses på et tilfredsstillende niveau. 

Desuden har hver cirkel en tovholder, der som minimum sikrer at de 

faste møder afholdes og opfylder deres formål (løbende dagsorden, der 

omfatter punkter fra begge spor). 

 

Alle cirkler har faste møder. Nogle cirkler har daglige (drifts-)møder og 

jævnlige praksismøder andre har jævnlige møder hvor f.eks. projekter og 

aktiviteter planlægges sideløbende med at praksis drøftes og ajourføres 

(f.eks. regler, service og metoder). 

Alle cirkelmøder ligger på faste tidspunkter koordineret så alle kan 

deltage.  Også selv om de fleste er medlem af flere cirkler. Herved 

undgås den dræbende kalendergymnastik. 

Onsdag formiddag fastholdes som primært mødetidspunkt. 

Alle møder forventes at være velstrukturerede og effektive. Der anvendes 

løbende dagsordner, som alle i cirklen kan berige med punkter. 

Tovholderen koordinerer. Cirklen beslutter selv om det er formålstjenligt 

at skrive referater eller om det f.eks. er mere effektivt med en tavle, som 

kan ajourføres løbende. Der kan naturligvis etableres faste tavler til alle 

cirkler. 

 

 

Fysiske rum og kontorarbejdspladser 
 

Cirklerne har tre typer fysiske arbejdsrum: 

 

a) Bibliotekerne dvs. rummene hvor opgaverne udføres og møder 

brugerne – internt og eksternt. 

b) Kontorerne, hvor alle har deres kontorarbejdspladser fordelt ud fra 

cirklerne.  

c) Mødelokaler og grupperum, som skal være en del af cirklernes liv 

og virke. 

 

Planen for etablering/fordeling af mødefaciliteter og kontorarbejdspladser 

udarbejdes denne gang på en lidt anden måde end vi plejer.  

Der udarbejdes en indretningsplan som omfatter det nødvendige antal 

kontorarbejdspladser og mødefaciliteter. Indretningsplanen omfatter en 

vurdering af pladsbehov til de enkelte typer opgaver. Indretningsplanen 
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omfatter også de fælles arbejdspladser til håndtering af fysiske materialer 

dvs. funktionsrum, pakkerum m.v. 

 

Når rummene er indrettet og udstyret med ensartede skriveborde, 

skillevægge, skuffedarier m.v. fordeles arbejdspladserne under mest 

muligt hensyn til individuelle ønsker og behov.  

Det tilstræbes at fordele pladserne så cirklernes medlemmer sidder i 

nærheden af hinanden dvs. mere eller mindre på tværs af afdelingerne. 

 

 

Beskrivelse af cirkler 
 

Cirklerne har forskellige formål og dermed forskellige opgaver. I det 

følgende skitseres cirklerne, men det er vigtigt at understrege at der er 

tale op skitser og at cirklerne i stort omfang organiserer sig selv. Dog 

altid med udgangspunkt i de overordnede strategier for de forskellige 

områder og afdelinger. Det er ikke sådan at cirklerne selv bestemmer, 

hvad de vil lave og hvorfor de gør det, men mere hvordan de griber 

opgaverne an (What-Why- How). 

Som beskrevet tidligere i afsnittet om afdelingerne er der en række 

bundne overordnede opgaver og projekter, der skal varetages af 

afdelingerne og dermed af cirklerne. 

 

1. Udlånsarbejdet i Uddannelseszonen:  

Ansvaret for drift, praksis og servicedesign omkring udlånsarbejdet i 

Uddannelseszonen dvs.  Vagtdækning, opstillinger, udstillinger, 

indretning, udseende, informations- og vidensformidling osv. 

 

Benspænd:  

Hvordan formidler vi digitalt indhold i den fysiske uddannelseszone? -I 

lånerkontakten og i servicedesignet i det hele taget? 

Hvordan tiltrækker vi ikke-studerende i større omfang? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Daglige drifts-/vagtdækningsbriefing for de, der er til stede 

Månedlige praksis/Design Thinking møder – med speed Design Thinking 

for akutte løsningsbehov og lidt mere grundig Design Thinking for de 

mere omfattende forandringer 

 

 

2. Udlånsarbejdet i Kulturzonen: 

Ansvaret for drift, praksis og servicedesign omkring udlånsarbejdet i 

Kulturzonen dvs.  Vagtdækning, opstillinger, udstillinger, indretning, 

udseende, litteratur og musikformidling osv. 

 

Benspænd: 

Hvordan sikrer vi den spændende og inspirerende atmosfære i 

Kulturzonen? 

Hvordan skaber vi kontinuerlig fornyelse og lækkerhed? 

Hvordan formidler vi digitalt indhold i den fysiske Kulturzone? -I 

lånerkontakten og i servicedesignet i det hele taget? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 
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Cirklens mødefrekvens: 

Daglige drifts-/vagtdækningsbriefing for de, der er til stede 

Månedlige praksis/Design Thinking møder – med speed Design Thinking 

for akutte løsningsbehov og lidt mere grundig Design Thinking for de 

mere omfattende forandringer 

 

 

3. Udlånsarbejdet i Familiezonen 

Ansvaret for drift, praksis og servicedesign i verdens rareste og sjoveste 

læse-lege-lære univers. Ansvaret for at skabe læseglæde og læselyst for 

store og små.  

 

Benspænd: 

Hvordan sikrer vi at vores formidling af bibliotekets muligheder bliver 

tydelig for alle og sidder lige i øjet hos alle aldersgrupper? 

Hvordan udnytter vi Familiezonens enestående rummeligheder? 

Hvordan formidler vi digitalt indhold i den fysiske Familiezone? -I 

lånerkontakten og i servicedesignet i det hele taget? 

Hvordan prøver vi af om SoMePro skal udvikles og blomstre som 

makertilbud eller nedlægges og bruges til noget andet? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Daglige drifts-/vagtdækningsbriefing for de, der er til stede 

Månedlige praksis/Design Thinking møder – med speed Design Thinking 

for akutte løsningsbehov og lidt mere grundig Design Thinking for de 

mere omfattende forandringer 

 

4. Udlåns- og servicearbejdet info: 

Ansvaret for drift, praksis og servicedesign i og omkring Informationen i 

Forhallen. Ansvaret for altid at give bibliotekets gæster den allerbedste 

serviceoplevelse. 

 

Benspænd: 

Hvad er det første borgerne ser når de kommer ind? 

Er informationen en velfungerende fordelingscentral for resten af huset? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Daglige drifts-/vagtdækningsbriefing for de, der er til stede 

Månedlige praksis/Design Thinking møder – med speed Design Thinking 

for akutte løsningsbehov og lidt mere grundig Design Thinking for de 

mere omfattende forandringer 

 

 

5. Ribe: 

Ansvaret for drift, praksis og servicedesign på Ribes Lokale Bibliotek. 

Ansvaret for at der er gang i butikken, at udlåns- og besøgstal stiger og 

at Ribe Bibliotek i endnu højere grad er blandt de vigtigste kulturaktører i 

Byen. 
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Benspænd: 

Hvordan skabes en kæmpe vifte af lokale samarbejdsrelationer i og 

omkring seminarieHuset. Hvordan kobler børnebiblioteket sig sammen 

med skolerne omkring den nationale læsestrategi og om at skabe 

bevidsthed omkring biblioteket som en dejlig ting, som alle mennesker 

har med i rygsækken gennem livet. 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Daglige drifts-/vagtdækningsmøder 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 

 

 

6. Bramming 

Ansvaret for drift, praksis og servicedesign på Brammings Lokale 

Bibliotek. Ansvaret for at der er gang i butikken, at udlåns- og besøgstal 

stiger og at Bramming Bibliotek altid er den vigtigste kulturaktører i 

Byen. 

 

Benspænd: 

Hvordan skabes en kæmpe vifte af lokale samarbejdsrelationer i og 

omkring biblioteket. Hvordan kobler børnebiblioteket sig sammen med 

skolerne omkring den nationale læsestrategi og om at skabe bevidsthed 

omkring biblioteket som en dejlig ting, som alle mennesker har med i 

rygsækken gennem livet. 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Daglige drifts-/vagtdækningsmøder 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 

 

 

7. Fanø 

Ansvaret for drift, praksis og servicedesign på Fanøs Lokale Bibliotek. 

Ansvaret for at der er gang i butikken, at udlåns- og besøgstal stiger og 

at Fanø Bibliotek er synligt som en af de vigtigste kulturaktører i 

hverdagen på øen? 

 

Benspænd: 

Hvordan skabes en kæmpe vifte af lokale samarbejdsrelationer i og 

omkring biblioteket. Hvordan kobler børnebiblioteket sig sammen med 

skolerne omkring den nationale læsestrategi og om at skabe bevidsthed 

omkring biblioteket som en dejlig ting, som alle mennesker har med i 

rygsækken gennem livet. 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Daglige drifts-/vagtdækningsmøder 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 
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8. Sædding: 

Ansvaret for drift og servicedesign i det primært selvbetjente 

bydelsbibliotek. Ansvaret for at biblioteksrummet og 

selvbetjeningsløsningerne fremstår så attraktive og velfungerende som 

muligt.  

 

Benspænd: 

Hvordan får vi biblioteksrummet til at virke lyst og imødekommende med 

de midler, der er til rådighed. 

Hvordan gør vi biblioteket til brugernes bibliotek? Hvordan får vi brugerne 

til at tage mest muligt ansvar for biblioteket og for hinanden som 

brugere? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Ugentlige drifts-/vagtdækningsmøder 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 

 

 

9. Kvaglund: 

Ansvaret for drift og servicedesign i det primært selvbetjente 

bydelsbibliotek. Ansvaret for at biblioteksrummet og 

selvbetjeningsløsningerne fremstår så attraktive og velfungerende som 

muligt.  

 

Benspænd: 

Hvordan får vi biblioteksrummet til at virke lyst og imødekommende med 

de midler, der er til rådighed. 

Hvordan gør vi biblioteket til brugernes bibliotek? Hvordan får vi brugerne 

til at tage mest muligt ansvar for biblioteket og for hinanden som 

brugere? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Ugentlige drifts-/vagtdækningsmøder 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 

 

 

10. Tjæreborg 

Ansvaret for drift og servicedesign i det primært selvbetjente 

bydelsbibliotek. Ansvaret for at biblioteksrummet og 

selvbetjeningsløsningerne fremstår så attraktive og velfungerende som 

muligt.  

 

Benspænd: 

Hvordan opretholder og videreudvikler vi det gode samspil med borgerne 

i Tjæreborg? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Ugentlige drifts-/vagtdækningsmøder 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 
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11. Materiale-flow: 

Ansvaret for at logistikken omkring alle materialer i den flydende 

bogbestand inkl. BOB og fjernlån, egne bestillinger og reserveringer altid 

bevæger sig hurtigt og effektivt rundt i systemet således, at vi leverer 

den bedst mulige og hurtigste service til borgerne. 

Hvordan optimerer vi vores praksis – metoder og digitale værktøjer. 

 

Bespænd: 

Intelligent materialestyring, digital håndtering af lister, 

reserveringsmeddelelser via app’en osv. 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Ugentlige drifts-/vagtdækningsmøder 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 

 

 

12. Indholds-kuratering (fagref-arb.): 

Ansvaret for at vores fysiske og digitale samlinger altid er vel 

redigerede, vejplejede og imødekommer brugernes ønsker og behov. 

Ansvaret for drift af løbende opgaver som køb, pleje og kassation på et 

højt og konsekvent kvalitetsniveau. Ansvar for at vores løbende 

tilpasning af praksis omkring indholdskurateringen. 

 

Benspænd: 

Hvordan sikrer vi at de digitale materialer – e-bøger, databaser, licenser 

m.v. – bliver en naturlig del af vores tankegang og udlåns-

/formidlingspraksis i alle sammenhænge? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i arbejdet med kuratering af 

indhold? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Møde for kernegruppen hver anden uge, hvor køb, pleje og 

kassationsarbejdet følges tæt og hvor praksis drøftes med henblik på evt. 

justeringer. 

Månedlige praksis/Design Thinking møder, hvor bibliotekarerne deltager 

og sammen laver status på kurateringsarbejdet. 

 

 

13. Biblioteksteknisk arbejde: 

Ansvaret for at de fysiske og digitale materialer bestilles, registreres og 

indgår så korrekt og hurtigt som muligt. 

 

Bespænd:  

Kan vi ved hjælp af (nye) systemer og metoder gøre arbejdet endnu 

mere rationelt? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Månedlige praksis/Design Thinking møder 
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14. Kommunikation og PR: 

Ansvaret for at vores eksterne kommunikation når så klart og langt ud til 

borgerne som muligt. Ansvaret for at kendskabet til biblioteks tilbud og 

muligheder er så stort som muligt. Ansvaret for at vores hjemmeside, 

nyhedsbreve, pressemeddelelser, brug af social medier m.m. er 

professionel og brugervenlig. 

 

Benspænd: 

Hvorfor har vi så få følgere på Facebook? Ved vi nok om, hvor langt, vi 

når ud? Bruger vi de muligheder, der findes for at følge effekten af vores 

aktiviteter? 

Hvordan bruger vi data og dokumentation i udviklingen af vores praksis? 

Cirklens mødefrekvens: 

Ugentlig 

 

 

15. Digital transformation: 

Ansvaret for at vi ændrer vores fælles grundmentalitet og opnår optimal 

og styret anvendelse af digitale medier og værktøjer og vejledninger. 

Ansvaret for at vi indarbejder digitale indholdsmedier på lige fod i 

formidlingen. Ansvaret for, at vi anvender alle tilgængelige data som 

grundlag for vores praksis på alle områder. 

 

Benspænd: 

Hvordan lærer vi os selv at det digitale indhold også skal kuranteres, 

integreres og formidles? 

Hvordan kommer vi fra holdninger, tro og antagelser til et analytisk og 

dokumenteret beslutningsgrundlag? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Hvert anden uge. 

 

 

16. Læringssamarbejder/-tilbud – daginstitutioner: 

Ansvaret for at vores samarbejde med dagtilbudsområdet fungere godt 

og i overensstemmelse med områdets behov og indsatsområder. 

Ansvaret for at vi tilpasser vores praksis dvs. vores løbende 

formidlingstilbud om institutionskasser, besøg af den lille bogbus, sprog, 

læse og fortælleaktiviteter, events og større samarbejder f.eks. med UC-

syd pædagoguddannelsen. 

 

Benspænd: 

Hvordan lærer vi at prioritere mellem de mange muligheder. Der er 

meget vi kan gøre. Hvordan vælger vi det rigtige inden for de rammer – 

tid og penge, som vi har til rådighed? Er der nogle darling, som vi skal 

lade ligge eller slå ihjel? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Hver anden uge 
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17. Læringssamarbejder/-tilbud – skoler 

Ansvaret for at vores samarbejde med grundskoleområdet fungere godt 

og i overensstemmelse med områdets behov og indsatsområder. 

Ansvaret for at vi tilpasser vores praksis dvs. vores løbende 

formidlingstilbud, bibliotekslyst, sprog, læse og fortælleaktiviteter, 

SoMePro makerspace, events og større samarbejder f.eks. med UC-syd 

læreruddannelsen. 

Ansvaret for koordinering af konkrete PLC-samarbejder som i Tjæreborg 

m.fl.  

 

Benspænd: 

Hvordan lærer vi at prioritere mellem de mange muligheder. Der er 

meget vi kan gøre. Hvordan vælger vi det rigtige inden for de rammer – 

tid og penge, som vi har til rådighed? Er der nogle darling, som vi skal 

lade ligge eller slå ihjel? 

 

Mødefrekvens: 

Hver anden uge 

 

 

18. Læringssamarbejder/-tilbud – ungdomsuddannelserne: 

Ansvaret for at vores samarbejde med ungdomsuddannelserne fungere 

godt og i overensstemmelse med områdets behov og indsatsområder. 

Ansvaret for at vi tilpasser vores praksis dvs. vores løbende undervisning 

i digital informationssøgning, Dansk (litteratur) events og større 

samarbejder f.eks. omkring Fantasyfestivalen. 

Benspænd: 

Hvordan vælger vi det rigtige inden for de rammer – tid og penge, som vi 

har til rådighed? Er der nogle darling, som vi skal lade ligge eller slå ihjel? 

 

Mødefrekvens: 

Månedlig eller efter aftale 

 

 

19. Borgerservice/borgerinfo 

Ansvaret for at vores borgerservice aktiviteter altid er opdaterede og i 

overensstemmelse med den samfundsmæssige udvikling herunder især 

digital borgerservice, nemID, mindre virksomheder og foreninger osv. 

Ansvar for at vores offentlige information altid er korrekt og opdateret og 

at vi understøtter Esbjerg Kommunes planarbejde, høringsprocesser m.v. 

Ansvar for at trykte pjecer og brochurer der udleveres fra bibliotekerne er 

opdaterede og tilgængelige.  

 

Benspænd: 

Hvordan koordinerer vi indsatsen med andre borgerserviceaktiviteter? 

 

Mødefrekvens: 

Månedlig eller efter aftale 

 

 

20. Formidlingsaktiviteter – børn 

Ansvaret for at alle bibliotekernes formidlingsaktiviteter dækker en 

veldefineret programflade, der imødekommer familiernes ønsker og 

behov i Esbjerg, Ribe og Bramming. Ansvaret for at de ”frie” 
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formidlingsaktiviteter tager udgangspunkt i bibliotekernes hovedopgave 

omkring litteraturformidling, fortælleglæde og læselyst. Ansvar for at 

videreudvikle gode samarbejdsrelationer med andre aktører, 

kulturinstitutioner, foreninger osv.  

 

Benspænd: 

Hvordan lærer vi at prioritere mellem de mange muligheder. Der er 

meget vi kan gøre. Hvordan vælger vi det rigtige inden for de rammer – 

tid og penge, som vi har til rådighed? Er der nogle darling, som vi skal 

lade ligge eller slå ihjel? 

 

Cirklens mødefrekvens: 

Hver anden uge 

 

 

21. Formidlingsaktiviteter – voksne 

Ansvaret for at alle bibliotekernes formidlingsaktiviteter dækker en 

veldefineret programflade, der imødekommer målgrupperne ønsker og 

behov i Esbjerg, Ribe og Bramming. Ansvaret for at de ”frie” 

formidlingsaktiviteter tager udgangspunkt i bibliotekernes hovedopgave 

omkring litteraturformidling, musikformidling lytte- og læselyst, men 

også formidling af naturvidenskab, historie og samfund, demokrati og 

digital dannelse. Ansvar for at videreudvikle gode samarbejdsrelationer 

med andre aktører, kulturinstitutioner, foreninger osv.  

 

Benspænd: 

Hvordan lærer vi at prioritere mellem de mange muligheder. Der er 

meget vi kan gøre. Hvordan vælger vi det rigtige inden for de rammer – 

tid og penge, som vi har til rådighed? Er der nogle darling, som vi skal 

lade ligge eller slå ihjel? 

 

Mødefrekvens: 

Hver anden uge 

 

 

22. Fantasy – også imellem festivalerne 

Ansvar for at videre udvikle EKB’s brand som Fantasybiblioteket. Ud over 

den årlige festival arbejde med en velforsynet og velkurateret samling 

samt en tydelig formidling og fast udstilling på HB i området mellem 

Kulturzonen og Familiezonen. 

 

Benspænd: 

Hvordan finder vi motivation og ressourcer til at arbejde med fantasy 

imellem festivalerne? 

 

Møde frekvens: 

Hver anden uge (måske sjældnere når området er etableret) 

 

 

23. BK 

Ansvar for drift og løbende tilpasning af Biblioteket Kommer Ordningen.  

Ansvar for at ressourceforbruget i forbindelse med ordningen er 

optimeret. 
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Benspænd: 

Hvordan sikrer vi, at vore kontakt til og kommunikation med de 

forskellige interessenter er god? 

Bør der være en egentlig visitering af BK-lånere – evt. i samarbejde med 

Sundhed & Omsorg? 

 

Mødefrekvens: 

Månedlig eller halvårlig. 

 

 

Tidsplan: 
 

30.10 og 6.11 Cirklerne mødes til indledende møder – med 

fokus på metode og de to spor 

 

8.11 Højskoledag med fokus på ”det at arbejde i 

cirkler” – se program 

 

1.12.  Ny mødestruktur og afdelingsstruktur starter 

 

November og januar Kontorindretning og –omflytning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


