
 

Pressemeddelelse  

Stærke nye kræfter i spil på Sprogsporet  

Med en ny struktur for samarbejdet og overbygningen for de kommunale folke- 
biblioteker er fundamentet for Bibliotekernes Sprogspor blevet styrket.  
 
Med årsskiftet overgik landets centralbiblioteker til en ny rammeaftale med Slots- og Kultursty-
relsen. Rammeaftalen skal styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og sektoren i det hele 
taget og fokuserer på tre kulturpolitiske temaspor: 

• Glæden ved sprog, litteratur og læsning 

• Kultur for alle 

• Borgeren i den digitale transformation 

Bibliotekernes Sprogspor er med den nye aftale blevet en del af indsatsen under temasporet 
Glæden ved sprog, litteratur og læsning. Dermed er der nu blevet nedsat en ny arbejdsgruppe 
bestående af børnefaglige profiler fra fire af landets i alt seks centralbiblioteker, som tilsammen 
udgør overbygningen for folkebibliotekerne. 
 
De nye medarbejdere på Sprogsporet 
Maria Jacobsen, Odense. Maria har en kandidatuddannelse i pædagogik, og har arbejdet med 
børn i alle aldre som pædagog. En praktik i 2019 førte til en ansættelse som børne- og ungebibli-
otekar på centralbiblioteket i Odense. Her har Maria blandt andet deltaget i projektet ’Børnefa-
milie i en digital tid - vaner, trivsel og samvær’. 
 
Karen Agergaard, Roskilde. Karen er oprindelig uddannet ergoterapeut. Siden blev hun uddan-
net børnebibliotekar på Danmarks Biblioteksskole og har i 18 år arbejdet dedikeret med børne-
området. Siden 2018 på centralbiblioteket i Roskilde, som bl.a. koordinator for tilbud til de 0 til 
6-årige og deres voksne. 
 
Line Buur Skovgaard, Herning. Line har arbejdet som læringsmedarbejder og børnekulturformid-
ler på biblioteker gennem fem år og er uddannet fra Aarhus Universitet med en kandidat i it-di-
daktisk design, der arbejder med de pædagogiske og læringsmæssige potentialer i medier og di-
gitale redskaber. 
 
Camilla Kvist Jepsen, Aalborg. Efter 13 år som lærer i folkeskolen tog Camilla en kandidatuddan-
nelse i filosofi med speciale i læring og dannelse. Siden 2017 har Camilla været ansat på central-
biblioteket i Aalborg med ansvar for blandt andet konceptet Sprogstart under Sprogsporet. 
 
Programkoordinator for Sprogsporet er fortsat Rikke Østergaard, Herning, som overtog ledelsen 
efter Morten Kjær i 2018. Rikke er mangeårig børnekulturformidler og uddannet børnebibliote-
kar på Danmarks Biblioteksskole med efteruddannelse som kunst- og kulturformidler og sprog-
vejleder. 
 
Alle børn med i fællesskabet 
Gruppen er optaget af at give alle børn lige muligheder for deltagelse i fællesskabet ved at få 
bibliotekernes indsatser spredt ud i hele landet og glæder sig til i samarbejde med folkebibliote-
kerne at skabe nye, spændende initiativer omkring børn og sprog – lige til at dele. 
 



 
Læs Slots- og Kulturstyrelsens nyhed om rammeaftalen her: https://slks.dk/nyheder/2020/kul-
turinstitutioner/ny-retning-for-centralbibliotekerne/ 
 
Læs mere om temasporet her: https://centralbibliotek.dk/temaspor/glæden-ved-sprog-littera-
tur-og-læsning 
 
Hvad er Sprogsporet? 
Bibliotekernes Sprogspor er en fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefær-
digheder. Sprogsporet har til formål at gøre alle voksne i barnets hverdag til medspillere i den 
tidlige sprogudvikling. Bibliotekerne bruger med Sprogsporet deres kendskab til børnelitteratur, 
sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt. Arbej-
det med at understøtte sprogstimuleringen udføres både lokalt og nationalt med forskellige par-
ter, som bibliotekerne inviterer med i samarbejdet. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 
0-6 år.  

Sprogsporet.dk er både bibliotekernes fælles portal til ressourcer inden for sprogstimulering og 
en værktøjskasse med materialer til Sprogsporets koncepter. Udviklingen af Sprogsporet er gjort 
mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Kontaktinformation 
Rikke Østergaard Hansen, programkoordinator for Sprogsporet  
Tlf.: 51 70 29 71 eller bibroh@herning.dk 
 
Læs mere om tilbuddet på sprogsporet.dk 
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