
SLIP LEDIGHEDEN 

FREDERICIA BIBLIOTEK 

 



Baggrund for Slip ledigheden 

 2-årigt projekt under Danmark 
Læser  
 

 Samarbejde med 
boligorganisationer og  
jobcentret 
 

 Koblet på projektet ”Slip 
ledigheden” 

 

 2 udsatte boligområder i 
Fredericia: Korskærparken & 
Sønderparken 
 

 

 

 

 

Korskærparken  



Formål 

 

 At gøre borgere i udsatte boligområder 

arbejdsmarkedsparate gennem en tværfaglig 

indsats 

 

 At undersøge hvorvidt læsning og litteratur kan 

udvide og berige indsatsen 

 



Mål 

 

1. At indgå i undervisningsforløb med guidet 
fælleslæsning 
 

2. At udvide indsatsen med andre litterære 
tilbud fx deltagelse i Danmark Læser 
dagen, bogklubber, bogcafeer mm. 
 

3. At etablere biblioteksfunktion  

 

4. At lave opsøgende arbejde i udvalgte 
opgange 
 
 

 

 

 

Minibibliotek i Aktivitetshuset 



Guidet fælleslæsning 

Medborgerhus, Korskærparken  En del af obligatorisk 
undervisningsforløb for 50 
ledige i januar 2015 
 

 Læsning for 6 hold ugentlig  
 

 Karakteristik af de ledige 
 

 Forventning til os – ugentlige 
møder, kontaktperson mm. 
 

 

 

 

Aktivitetshuset, Sønderparken 



Hvordan 

 2 kollegaer heraf en 
uddannet læseguide 
 

 1-1 ½ times læsning 

 

 Hvad har vi læst: noveller, 
digte, essays, romaner og 
biografier 

 

 Obligatorisk forløb med 
nye deltagere hver uge 
 

 



1. år af projektet 

 Langt færre ledige 

 

 Ændret indhold i Slip Ledigheden 

 

 Læsning for 1 hold om ugen 
 

 Ændring i projektet 

    Mere fokus på tiltag til beboere i 
området: bogklubber, bogcafeer,  
minibibliotek, uddeling af bøger  
mød forfatter og ”Så er der 
dessert” arrangementer 

     

2 af deltagerne i fælleslæsningen 

Bogcafe i Aktivitetshuset 



Erfaringer 

 Afstemme forventninger med  
samarbejdspartnere og deltagere 

 

 Fast gruppe = tryg ramme 
 

 Deltagelse over længere tid  

 

 Fælleslæsning rammer få 

 

 Det er tidskrævende 

 

 Uddannede læseguides 

 

 

 

Fælleslæsning en tirsdag formiddag 



Positive erfaringer 

 Læsning giver ro og er et pusterum fra hverdagen 
    ”Jeg havde helt glemt hvor hyggeligt det er at læse” 

”Jeg kan ikke finde ro til at læse selv” 
”Det giver mig et frirum, ingen stiller krav her” 

 

 Læsning giver fællesskab & samhørighed 
 ”Vi snakker ofte om det, du har læst, i pauserne” 
” Det er hyggeligt at snakke om det, du har læst” 

 

 Læsning udfordrer og sætter gang i læselyst 
”I starten tænkte jeg, nej jeg kan jo godt læse, men nu har jeg igen fået lyst 
til at læse” 
”Vi læser noget, som jeg aldrig selv ville læse. Det er godt.” 
”Tidligere læste jeg meget men ikke de senere år. Nu læser jeg igen” 

 

 

 

 



Virker det? 

 

 MÅSKE, kan litteratur og læsning være med til at 

gøre borgere mere arbejdsmarkedsparate MEN 

det skal ske samarbejde med andre 

 

 JA, litteratur og læsning kan udvide og berige 

hverdagen  

 

 


