KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF FORSLAG
TIL INDRETNING AF AAKIRKEBY BIBLIOTEK
Baggrund
På baggrund af en henvendelse fra Aakirke-by-tinget inviterede udvalgsformand Erik Lund Hansen til et
fyraftensmøde 11. april 2016 om ombygning af det fælles bibliotek bestående af folkebiblioteket og det
pædagogiske læringscenter i Aakirkeby. Udvalgsformanden konkluderede i sin opsamling efter mødet, at
der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny indretning af
biblioteket.
Opgave
Arbejdsgruppen skal løse følgende opgaver:



Udarbejdelse af et forslag til en ny indretning af det fælles bibliotek bestående af folkebiblioteket
og pædagogisk læringscenter.
Udarbejde et økonomisk overslag for realisering af forslaget

Organisering
Arbejdet forankres i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra relevante interessegrupper:









Skolebestyrelsen for Hans Rømer Skolen
Skoleledelsen ved Hans Rømer Skolen
Pædagogisk Læringscentret ved Hans Rømer Skolen
Bornholms Folkebibliotek
Aakirke-BY-tinget
Bornholms Regionskommunes Ældreråd v. Jan Harvest
Ejendom og Drift v. Kurt Marker
Administration og Rådgivning (Center for Skole, Kultur og Fritid) v. Steen Ebdrup og Louise Krogsriis

Administration og Rådgivning v. Louise Krogsriis varetager sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen.
Senest torsdag 21.april 2016 bedes alle interessenter meddele, hvem der skal indgå i arbejdsgruppe som
deres repræsentant. Navnet på repræsentanten fremsendes til louise.krogsriis@brk.dk
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Tidsplan
Arbejdet i arbejdsgruppen forventes igangsat i primo maj 2016 og afsluttet ultimo maj 2016.
I løbet af denne periode afholdes 2-3 arbejdsgruppemøder. På første møde forberedes udarbejdelsen
af et forslag, som forelægges til drøftelse på arbejdsgruppemøde 2. Der reserveres samtidig et ekstra
møde, der kan tage i brug efter behov.
Tidspunkt og sted

Aktivitet

3. maj kl. 15.00
Hasle Bibliotek

Arbejdsgruppemøde 1
Redegørelse for arbejdsgruppens opgave og forventede resultat
Beslutning om, hvilket indretningsscenarie, der skal arbejdes videre på.
Identificering af information, der skal indhentes og muligheder, der regnes på

17.maj kl. 15.00
Aakirkeby Bibliotek

Arbejdsgruppe 2
Gennemgang af udkast til forslag herunder økonomisk overslag

30. maj kl. 15.00
Aakirkeby Bibliotek

Reservemøde

Næste skridt
Forslaget vil blive behandlet i Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.
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