
BØFA Konference 2023
Ungebiblioteket -

ikke for børn.

Onsdag d. 12. april – fredag d. 14. april 2023



Hvad er det vi som folkebiblioteker kan give de unge? Og hvordan gør vi det?

Denne gang handler BØFAs konference om de unge. 

Vi vil med hjælp fra forskellige oplægsholdere, prøve at blive klogere på unge og se verden fra 

deres synspunkt. 

For hvordan driver vi et folkebibliotek som de unge vælger til?

Vi får bl.a. besøg af Thore Davies fra Kortlægning af Danmarks ungdom, forfatterne Ditte 

Weise og Anna ArandseThorsen,  moderator og oplægsholder Anette Øster og sidst 

men ikke mindst hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen.

Vi skal også høre fra et bibliotek, der har succes med at tiltrække unge som 

samarbejdspartnere og vi slutter af med debat og vidensdeling.

Og så bliver der selvfølgelig også tid til fri vidensdeling og netværk…
Læs mere om oplægsholderne her

Scandic Roskilde Park
Ligger midt i Roskilde omgivet af den smukke 
Roskilde Ring Park og tæt på Roskilde centrum, 
togstationen (ca. 15 minutters gang) og motorvejen. 
Der er fri parkering. 

Hvor:

Scandic Roskilde Park

Ved Ringen 2

4000 Roskilde



Programmet - onsdag:

 Fra kl. 15 Check in

 Kl. 20 Hygge og netværk et sted på 

hotellet for dem der har lyst.



Programmet - torsdag:

 Kl. 8:00-9:15: Morgenmad

 Kl. 9:30-10:30: Kortlægning af ungdommen i 
Danmark/ v. Thore Davies

 Kl. 10:30-10:45: Pause

 Kl. 10:45-11:15: Anna Arendse Thorsen –
Ungdommen i Danmark, hvordan når vi de 
unge?

 Kl. 11:15-12:00: Ditte Wiese – Ungdommen i 
Danmark, hvordan når vi de unge?

 Kl. 12:00-13:00 Frokost

 Kl. 13:00-13:45: Hvordan har de danske unge 
det egentlig?

 Kl. 13:45-14:15: Et folkebibliotek fortæller –
unge på biblioteket hvordan gør vi?

 Kl. 14:15-14:45: Pause, kaffe og kage

 Kl. 14:45-15:00: Anette Østers indflyvning til 
folkebibliotekernes møde med de unge.

 Kl. 15:00- 16:00: Paneldebat om håndtering af de 
unge i folkebiblioteket.  Ved Anette Øster og i 
panelet: Ditte Wiese,  Anna Arendse Thorsen m. fl.

 Kl. 18 Middag

 Kl. 20-ca. 21 BØFAs ordinære generalforsamling



Programmet - fredag:

 Kl. Kl. 10:00-12:00: Ann Elisabeth Knudsen 

om teenage hjerner.

 12:00-12:45: Evaluering og hvad skal BØFA 

nu?

 Kl. 13 Frokost



 KUN for BØFA medlemmer 

 Tilmelding:  Tilmelding sker via Forbundet Kultur og Informations kalender

 Pris:  2200 kr. – Gratis for et begrænset antal ledige medlemmer (søg via mail til kian@kestler.dk).

 Prisen dækker overnatning i enkeltværelse og forplejning - dog eksklusiv drikkevarer.

 Tilmeldingsfrist:  6. marts 2023 (Hvorefter tilmeldingen er bindende)

 Ønskes der særlig kost, så send en mail til kian@kestler.dk senest d.  15. marts 2023.

 Konferencen er først til mølle! Du får en endelig bekræftelse fra Forbundet Kultur og Information 

efter tilmeldingsfristens udløb. 

 * Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

Det praktiske:

https://kulturoginformation.dk/kalender
mailto:kian@kestler.dk


Oplægsholdere

Thore Davies står bag projektet Kortlægning af Danmarks ungdom og vil fortælle om, hvad vil 
det sige at være ung i Danmark.  Artikel fra Perspektiv og Bogsalg

Anna Arendse og Ditte Wiese skriver begge til unge og er ofte ude iblandt dem, når de holder 
oplæg og skriveworkshops rundt omkring i landet. De vil begge fortælle om deres forfatterskab 
og om hvordan de oplever de unge og hvad der er på spil for ungdommen i dag.

Anette Øster, ph.d. i børnelitteratur, forfatter til en lang række artikler om børne- og 
ungdomslitteratur og børn og unges læsevaner, leder for Viden og medborgerskab ved Roskilde 
Bibliotekerne og foredragsholder.

Ann Elisabeth Knudsen, cand. mag., lektor i dansk og psykologi, hjerneforsker og foredragsholder 
Læs mere om Ann her

RETUR

https://kulturoginformation.dk/perspektiv/nyheder/2022/hvordan-foeles-det-at-vaere-ung-i-danmark
https://www.ordskaelv.org/butik/p/kortlaegning-af-danmarks-ungdom
https://ann-e-knudsen.dk/
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