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Mål for prosjektet
Synliggjøre temaet psykisk helse for barn og unge i samfunnet gjennom å bygge
opp og formidle en fysisk og elektronisk mediesamling. Vi ønsker å gjøre barn,
unge, deres pårørende og andre ressurspersoner i deres omgivelser
oppmerksomme på de tjenester bibliotekene kan yte og de tilbudene bibliotekene
har innenfor temaet. Et annet mål er å styrke kompetansen til de ansatte i
bibliotekene. Prosjektet tar utgangspunkt i barn og unges perspektiv i forhold til
psykisk sykdom. Det er et mål at resultatet skal kunne overføres til andre bibliotek.

Prosjektbeskrivelse
Hovedmål
Prosjektets hovedmål er å synliggjøre informasjons- og litteraturtilbudet rundt
temaet psykisk helse for barn og unge i folkebibliotekene i Troms. Vi ønsker å
formidle litteratur og andre medier som fins rundt temaet gjennom å bygge opp en
mediesamling, videreutvikle nettsiden med tekster fra Aftenpostens spalte På
Skråss og formidling av temaet gjennom en teaterforestilling bygget på tekster
herfra. På denne måten vil man oppnå større åpenhet rundt temaet barn- og
unges psykiske helse og øke livskvaliteten for de som er rammet av psykisk
sykdom.
Prosjektet skal bygges opp rundt tre pilarer:
•En mediesamling – oppbygging og formidling av en samling av skjønn- og
faglitteratur og andre medier som omhandler emnet, for barn, unge og voksne,
både fysiske og elektroniske. Denne skal lokaliseres på Tromsø bibliotek og
byarkiv og vil være tilgjengelig for fjernlån.
•På skråss-nettsida – videreutvikling og synliggjøring for aktuelle brukergrupper.
•Innkjøp av forestillingen Et rart brev fra Rimfrost Teaterensemble for visning i
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bibliotekene i fylket. Forestillingen er under utarbeidelse og bygger på brev fra På
skråss-siden i Aftenposten.
Bygger på erfaring
Vi tar utgangspunkt i to prosjekter som tidligere er støttet av ABM-utvikling og vil
bruke erfaringen fra disse i prosjektet. Tromsø bibliotek og byarkiv har utviklet
Eplebiblioteket med støtte fra ABM-utvikling. Dette har gitt gode erfaringer med å
bygge opp og formidle en mediesamling tilpasset en spesiell målgruppe.
Lenvik folkebibliotek har med støtte fra ABM-utvikling utviklet nettsidene
www.paskrass.no som er en elektronisk base over innleggene som har stått på
Aftenpostens Påskråss-sider. Siden har vært et fast innslag i Aftenposten siden
1984 og i alle år har Simon Flem Devold hatt ansvaret for å velge ut og besvare
brevene. Det gjenstår enda ca 300 arbeidstimer med retrospektiv publisering før
samlingen er komplett. Det skal også utarbeides ny layout og tilrettelegges for
bedre søkemuligheter på nettsidene, i tillegg til at nettsiden også skal utvikles for å
kunne formidle mediesamlingen.
Rimfrost Teaterensemble er et teaterkompani som holder til i ArtSenja
Kunstsenter, og som har som mål å forske på menneskene, samfunnet og
scenekunsten. Rimfrost jobber med å få finansiert teaterprosjektet Et rart brev
som bygger på en bok som kom ut som et resultat av et brev Påskråss-siden. Vi
ønsker å kjøpe inn denne forestillingen for en formidlingsturne i fylket, med sikte
på å synliggjøring av temaet barn og unges psykiske helse, i forbindelse med
lanseringen av mediesamlingen og nettsiden.
Nye metoder
Når man skal bygge opp en mediesamling rundt et tema som ennå i vårt samfunn
kan oppleves som et tabu, må man også ha fokus på brukergruppen og faren for å
stigmatisere en gruppe som allerede er utsatt. Et viktig arbeidsområde for
prosjektet blir derfor å vurdere og finne nye metoder for å møte brukeren og
synliggjøre en delsamling som dette, uten at det oppfattes stigmatiserende eller
eskluderende.
Vi ser også det store potensialet som ligger her gjennom å komme ut og
synliggjøre bibliotekets rolle på en arena hvor vi ikke har vært før. Allmenheten
tørster etter informasjon og når man er i en krise er det ikke alltid like lett å finne
veien fram i informasjonsjungelen. Når en selv eller noen i nære omgivelser sliter
psykisk leter man etter støtte og hjelp til å finne hjelp og svar. Temaet barn og
unges psykiske helse behandles både skjønnlitterært og i utallige fagbøker, filmer
og andre medier. Noe er tilrettelagt for barn og unge, noe mer rettet mot
ressurspersoner i deres omgivelser. Åpenhet rundt psykisk helse og hva man kan
gjøre for tidlig å komme inn og være støttende når noen har det tungt er viktig, og
folkebibliotekene kan spille en sterkere rolle i å bryte tabuene knyttet til temaet.
Bok til alle
Både Tromsø bibliotek- og byarkiv og Lenvik folkebibliotek har inngått avtale med
Leser søker bok om å være Bok til alle-bibliotek. Tilpasset liltteratur støttet av
Leser søker bok kan inngå i samlingen og det kan være aktuelt å knytte til seg
leseombud som kan formidle direkte til målgruppa.
Brukermedvirkning
Det er ønske om å opprette kontakt med nye samarbeidspartnere og samarbeide
tett med representanter fra ulike organisasjoner og institusjoner i fylket som kan
være bidragsytere med sin kompetanse på feltet. Det vil derfor bli dannet en
referansegruppe med kompetanse fra feltet som kan bidra med innspill til
prosjektet. Vi ønsker også å involvere ungdom, f.eks fra ungdomsgruppa for
Mental Helse i Troms og brukere av ungdomshuset Tvibit.
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Kunnskaps- og erfaringsoverføring
Dette prosjektet har gode forutsetninger for å lykkes og er et prosjekt som kan få
store ringvirkninger også nasjonalt. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre
bibliotek og fylker. Nettsiden På skråss er allerede en nasjonal tjeneste, men
fortjener mer oppmerksomhet og vil få det gjennom dette prosjektet. Nettsiden er
allerede en gullgruve i forhold til tekster som kan brukes for eksempel i
undervisningsøyemed og formidling av mediesamlingen via nettsiden vil gjøre
opplevelsen mer komplett for brukeren.
Prosjektet vil gjøre et viktig tema mer synlig for brukere og ansatte i
folkebibliotekene i Troms, og vil også ha stor overføringsverdi til andre fylker. I
biblioteksektoren er det en stor grad av erfaringsutveksling på tvers av kommuner
og fylker allerede og et prosjekt som dette vil bli lagt merke til og anerkjent også
innad i sektoren. Mediesamlingen og nettsiden forventes å vare ut over
prosjektperioden og vil bli et permanent tilbud. En viktig del av prosjektet er å
gjøre våre erfaringer kjent og formidle kompetanse til de som ønsker det, både
innad i biblioteksektoren og utad.

Side 3 av 5

Ref #1307349456634

Ny formidling / Toårig

Søknadssum: 450000

Dato sendt: 15.6.2011

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012
Start- og sluttdato for prosjektet
Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Toårig

01-11-2011

01-11-2013

Aktivitetsplan for prosjektet
Beskrivelse

Fra dato

Til dato

Finne samarbeidspartnere og opprette referansegruppe

01-11-2011

01-02-2012

Legge inn de resterende innleggene på På skråss-sidene

01-11-2011

01-05-2012

Utvikle og ferdigstille "nye" Påskråss-sider

01-05-2012

01-02-2013

Bygge opp samlingen hos Tromsø bibliotek og byarkiv

01-02-2012

01-11-2013

Spille forestillingen Et rart brev i folkebibliotek i Troms

01-03-2013

01-11-2013

Formidle samlingen og nettsidene og gjøre disse kjent

01-03-2013

01-11-2013

Andre opplysninger
I tillegg skal det lages framdriftsrapporter og statusrapporter til Nasjonalbiblioteket.

Samarbeidspartnere
Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Tromsø bibliotek og byarkiv
Postboks 6900
9299
Tromsø

nei

Tromsø bibliotek og byarkiv skal bygge opp og huse den
fysiske samlingen.

Lenvik folkebibliotek
Postboks 602
9306
Finnsnes

nei

Lenvik folkebibliotek er ansvarlig for På skråss-sidene.

Rimfrost Teaterensemble
ArtSenja Kunstsenter, Øverbotn
9304
Vangsvik

nei

Rimfrost Teaterensemble skal utvikle teaterforestillingen Et
rart brev og spille denne i folkebibliotek i Troms.
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Budsjett
Søknadssum 450000

Utgifter
Denne periode

Totalt for prosjektet

400000

800000

Drift- og reiseutgifter, andre midler

22500

45000

Innkjøp av materiale og inventar

30000

60000

Innkjøp av forestilling

60000

120000

Bygge opp samlingen, innkjøp og katalogisering

87500

175000

Registrere retrospektivt materiale til Påskråss-nettsida

50000

100000

Utvikling av Påskråss-nettsida

50000

100000

Markedsføring og profilering

50000

100000

750000

1500000

Beskrivelse

Prosjektleder - lønn og sosiale utgifter

Totale utgifter

Inntekter
Denne periode

Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket

450000

900000

Tilskudd fra Troms fylkeskommune - Troms fylkesbibliotek (bekreftet
tilskudd)

162500

325000

Egenfinansiering Lenvik bibliotek (bekreftet tilskudd)

50000

100000

Egenfinansiering Tromsø bibliotek og byarkiv (bekreftet tilskudd)

87500

175000

750000

1500000

Beskrivelse

Totale inntekter

Vedleggsoversikt
Beskrivelse

Budsjett delt over tre år
Bakgrunnsinformasjon
Rimfrosts prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
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