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Innledning
Metodehåndboken er ment som et arbeidsverktøy for bibliotekene i Nord-Troms.
Nord-Troms er en region med seks kommuner, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,
Lyngen og Storfjord. Det bor til sammen ca. 16 500 personer i regionen.
Metodehåndboka er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre de tjenestene som prosjektet
Framtidas kunnskapsarena i samarbeid med bibliotekene i Nord-Troms utarbeidet i
prosjektperioden 2011-2015.
Metodehåndboken har forskjellige temaer:
 Organisering av samarbeidet
 Biblioteket som kunnskapsressurs for barnehagene
 Bibliotekene som kunnskapsressurs for skolen
 Flerkulturelle bibliotektjenester med hovedvekt på kvensk og samisk
 Studiebibliotek
Metodehåndboken skal være med på å skape en felles forståelsene og standard for alle
bibliotekene i Nord-Troms.
En felles standard er med på å skape gode tjenester med god kvalitet. Kvalitet er å se behov
og innfri forventninger. Det som kan kvalitetssikres er tiltakene biblioteket har opp i mot de
forskjellige brukergruppene. Det å videreutvikle samarbeid lokalt og regionalt, arbeide
målrettet med å være gode kunnskaps- og læringsarenaer, fremme leselyst og leseglede er
viktige fremtidsmåls mål for Nord-Troms Bibliotekene.

Metodehåndboken er delt inn i 5 deler
 Metodehåndbok del 1 Organisering
 Metodehåndbok del 2 Biblioteket som kunnskapsressurs for barnehagen
 Metodehåndbok del 3 Biblioteket som kunnskapsressurs for skolen
 Metodehåndbok del 4 Flerkulturelle tjenester
 Metodehåndbok del 5 Studiebibliotek
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Metodehåndbok del 1. Organisering
Regionale møter
Prosjektet Framtidas kunnskapsarena er et regionalt prosjekt som har krevd samordning og
strukturer på tvers av kommunegrenser. Det gode samarbeidet mellom bibliotekene i NordTroms har vart lenge og bibliotekarene kjenner hverandre godt. Det har gjort at koordinering
og regionale møter har vært lett å organisere.
Organisering av regionale bibliotekmøter har fått en fast ramme med møteplan. Møteplanen
legges et halvt til et år av gangen for å få ting forutsigbart. Vi har brukt tid på å finne felles
møtedagen og tidspunkt siden bibliotekene har forskjellige åpningstider og ulike ressurser.
De aller fleste møtene er på lyd/bilde, men ved behov kan vi møtes fysisk en til to ganger i
året. De fysiske møtene blir gjerne lagt i forbindelse med annet, f.eks. seminar som går over
flere dager. Når møteplanen er lagt bestilles studioene, slik at møtearenaen er klar.
Når vi møtes på lyd/bilde, har vi noen kjøreregler som gjør at møtene blir gode og alle blir
hørt. Dette er et verktøy som vi er blitt godt kjent med, men som krever disiplin og
punktlighet fra alle møtedeltakerne.
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms mener at dette utstyret er med på å gjøre det regionale
prosjektet enklere og mer gjennomførbart. Det å ha regionale møter på lyd/bilde er med på å
gjøre møtene mindre kostnadskrevende i form av både reisetid og ressurser.

Kjøreregler for lydbilde
Prosjektet har brukt lyd/bilde mye i prosjektperioden. Det er blitt brukt til vanlig
møtevirksomhet med arbeidsgruppe og styringsgruppe, til forfatterbesøk og kurs.
Det er en del logistikk som må på plass når det er mange deltakere som møtes fra forskjellige
steder virtuelt.
Huskeliste i forbindelse med kurs og seminar
 Bestille studioer i alle aktuelle kommuner, bibliotek og skoler, når tidspunktet er klart.
 Avtale support med Avikom – gi oversikt over studioer med IP-nr.
 Ha listen over alle studioene klare med IP-nr. og en kontaktperson, møtevert, i hvert
studio.
 Testoppkobling – alle studioer som skal delta på arrangementer, må være med på en
testoppkobling i forkant av arrangementet slik at alt skal gå greit under selve
arrangementet. Møtevertansvar.
Kamera stilles inn og lyd testes.
Arrangementsdag
Den dagen arrangementet avvikles, må kontaktperson/møtevert delta.
 Ved bruk av elektronisk møterom:
Alle studioene ringer inn til avtalt møterom god tid i forveien før deltakerne
ankommer
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Ved oppringing av studioer:
Alle studioer som skal bli oppringt må i god tid i forveien ha slått på anlegget og ha
kamera stilt inn
Kamera stilles inn slik at alle, evt. flest mulig, blir zoomet inn
Under arrangementet må lyden være avskrudd i alle studioer unntatt det studioet som
det skal sendes fra. Eks. under et forfatterbesøk er kun lyden skrudd på i det studioet
som forfatteren sitter i, hvis ikke annet avtales.
Kontaktperson/møtevert er ansvarlig for å styre lyden i det enkelte studio

Lokal gruppe
Når vi skulle i gang med å organisere lokal gruppe, var det mye usikkerhet. Prosjektet
utarbeidet en enkel oversikt hvem som kunne være interessant å ha med i ei slik gruppe og
over ideer for samarbeidet. Det er viktig med gode strukturer, og det må forankres hos
ledelsen, få gode rutiner og god kommunikasjon. Samarbeidsområdet var barnehage og
fokustrinnene, 1., 5. og 8. trinn.
To av seks kommuner fikk til å lage lokal gruppe, Kvænangen og Nordreisa.
De andre kommunene fikk til samarbeid, og noen revitaliserte samarbeidene med skole og
barnehagene

Lokale samarbeid
Det å skape en god infrastruktur i prosjektet og få til rutiner for samarbeid har tatt tid, og det
kreves innsats å nå alle sektorene. Siden dette er et sektorovergripende prosjekt er det erfart at
det å nå fram til alle, og skape gode samarbeidsrelasjoner, tar tid. Men nå bærer det frukter.
Det er etablert nye lokale samarbeid og eksisterende samarbeid er blitt revitalisert. Det er en
liten arbeidsstokk i prosjektledelsen, så mye må gjøres lokalt i den enkelte kommune.
I omorganiseringen av prosjektet var bedre lokale samarbeid et mål – opprette lokale
samarbeid mellom bibliotek/skole/barnehage. Alle kommunene har fått til samarbeid i
varierende grad. To av seks kommuner har hittil opprettet og etablert samarbeidsgrupper,
Kvænangen og Nordreisa.
I Kvænangen består den lokale gruppen av bokansvarlig i barnehagene, DKS-ansvarlig i
kommunen, bibliotekansvarlige i skolene og biblioteksjef. Helsesøster blir informert og deltar
ved behov. Mye av kommunikasjonen i gruppen foregår på e-post i stede for fysiske møter.
Det er vanskelig å møtes i arbeidstiden, og det er vanskelig å gjennomføre møter etter ordinær
arbeidstid. Biblioteksjef holder gruppen orientert og sender ut informasjon og referat. Det er
utarbeidet lokale handlingsplaner og årshjul.
Nordreisa har to forskjellige samarbeidsgrupper siden kommunen har 6 skoler og 10
barnehager. Lokal samarbeidsgruppe for skole består av en bibliotekkontakt fra hver skole.
Biblioteksjefen deltar i tillegg to ganger per år på rektormøte for å orientere og forankre
samarbeidet med skolelederne. I lokal samarbeidsgruppe for barnehage er det representanter
fra 4 barnehager i kommunen som er med. Det har tatt lengre tid og vært litt vanskeligere å
dra i gang formelt samarbeid med barnehagene, fordi barnehagene (private og offentlige) ikke
har et felles forum for samarbeid. Biblioteket har ansvaret for begge de lokale
samarbeidsgruppene – innkalling, møteledelse og referat. Det er utarbeidet lokale
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handlingsplaner og årshjul. Tidligere, før prosjektet kom i gang, var samarbeidet mellom
biblioteket, barnehager og skoler sporadisk og uten plan.
Prosjektet har tiltak som skal prøves ut og gjennomføres i prosjektperioden.
I Nordreisa har biblioteket utviklet lokale tiltak i godt samarbeid med skolene, i tillegg til
prosjekttiltak. De har i løpet av prosjektperioden utviklet en lesefestival som arrangeres i april
i forbindelse med Verdens bokdag. Alle skolene i kommunen er engasjert i festivalen og har
aktiviteter lokalt på sin skole. Biblioteket ordner forfatterbesøk og lager bokkasser til skolene.
Les mer på hjemmesiden til Rotsundelv skole:
http://www.rotsundelvskole.com/lesefestivalen-2013.html
Alle de andre kommunene har et praktisk samarbeid med skolene og barnehagene, men så
langt er samarbeidet ikke formalisert. Eksempler på nye og gamle praktiske samarbeid:
“Bibliotek/barneskoleuka”på Skjervøy er et samarbeid som har vart lenge – alle klassene ved
Skjervøy barneskole kommer en gang i måneden ned til biblioteket for å låne bøker. Lyngen
er blitt inspirert, og nå bruker Eidebakken skole folkebiblioteket i større grad enn tidligere.
Eksempel på et nytt samarbeid i Kåfjord, er at biblioteket bidrar med bokpresentasjoner til
ungdomstrinnet. Olderdalen skole deltok på et av kursene som prosjektet arrangerte i mars
2012. Skolen ble inspirert og startet opp med aktivitet på skolebiblioteket kalt “Biblioboy” og
“Bibliogirl” og folkebiblioteket er med i formidlingen av litteratur.
Tiltaket Ole Bok har skapt lokale samarbeid i alle kommunene på tvers av sektorer og
fagmiljøer.

Lokal arbeidsgruppe










Lokale arbeidsgrupper – hvem skal sitte der?
Forslag: barnehage, barneskole, ungdomsskolen, DKS-kontakt, skoleleder
(rektor/inspektør) og bibliotek
Utvikle mål for gruppa
Status i din kommune
Hvordan er samarbeidet i dag mellom skole/bibliotek, barnehage/bibliotek,
evt. skole/bibliotek?
Er det skolebibliotek på alle skolene? Hvordan fungerer de?
Forventninger til biblioteket
Hva kan biblioteket forvente av barnehagene/skolene?
Hva er potensialet for samarbeidet fremover?
Skriv referat fra møtene, og send det til bibliotek, skolene og barnehagene i din
kommune. (Gjerne også til prosjektet.)

Forslag til lokal aktivitetsplan
De generelle arrangementene og kursene kommer i tillegg til det dere bestemmer lokalt, slik
som Ole Bok, kurs som IBBY, litteraturformidling 1., 5. og 8. trinn.


Lokale tilpassinger på fellestiltakene (Ole Bok, osv.)
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Faste temaer som barnehagene/skolene jobber med
– gi biblioteket beskjed slik at biblioteket kan bygge opp samling litt på bakgrunn av
temaene det jobbes med. Eksempler til temaer: samisk, årstider, himmelen, følelser,
språk, middelalderen osv.
Bokprat og eventyrstund
Kasseringshjelp til skolebibliotekene
Veiledning i innkjøp
Registrering av KF-bøker evt. andre
Bokkasser
Verdens bokdag – markere den lokalt på ett eller annet vis.
Lage bokmerker, forfatterbesøk, litteraturformidling for ungdom osv.
Temautstillinger
Utstillinger av elevarbeid på biblioteket
Klassebesøk/barnehagebesøk, minimum antall besøk i løpet av et år.
Biblioteket kurser lærere i katalog og hjemmeside
Om høsten: Bibliotekarene informerer om bibliotekbruk
Biblioteket inviterer seg på skolebesøk
Lesefestival (eksempel: Mortensnes skole i Tromsø) – skolene skal ha ansvaret
Velge årets bok
Bokvake, skole og bibliotek i samarbeid
Foreningen Les sin årlige leselystaksjon ”tXt”
Lesesvake grupper på biblioteket – biblioteket legger til rette og finner frem lettlestbøker og ordner rom
Informasjonsarbeid – foreldremøte, informasjonsskriv til barnehager osv.
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Eksempel på lokal gruppe i Kvænangen:

Årsplanlegger skoler, barnehager - Ole bok 2012–2013
Burfjord

Kjækan

Badderen bhg.

Burfjord bhg.

Ole Bok/DKS
Bibliotek

August
Tilvenning, bli
kjent

Tilvenning
Bli kjent

Tilvenning
Bli kjent

12./9 1.-7. kl.
DKS musikk
Luft og
kjærlighet.
Spillested: kirka
eller Kjækan
Kl 12.30

12./9 1.-7. kl.
DKS musikk
Luft og
kjærlighet.
Spillested: kirka
eller Kjækan
Kl. 12.30

Tema høst,
høstaktiviteter

Tema høst,
høstaktiviteter

Sept/okt 1.-7.
kl. DKS
kulturarv,
arkeologi
Skiferkniv fra
Melkeøya,
Muséet lokalt
Burfjord

Sept/okt 1.-7.
kl. DKS
kulturarv,
arkeologi
Skiferkniv fra
Melkeøya,
Muséet lokalt
Burfjord

Tema høst,
høstaktiviteter

Tema høst,
høstaktiviteter

Tilvenning, bli
kjent

Til nyfødte: året
rundt i
samarbeid med
helsesøster

September

Brannvern,
åpen
Brannvern,
åpen
brannstasjon
Brannvern, åpen
brannstasjon
brannstasjon

Oktober
19/9 8.-10. kl.
DKS Musikk på
tvers. Spillested
foajeen på
skolen

Brannvern,
åpen
brannstasjon

Forut-aksjon

Ole Bok for 2åringene.
Teddybjørnens
dag i samarbeid
med
bokansvarlig i
barnehagen
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Torbjørn Egner
100 år,
markering på
biblioteket 1.-4.
kl., tegne
bokmerker med
Egner-figurer
25.10 kl. 10-12

Torbjørn Egner
100 år,
markering på
biblioteket 1.-4.
kl., tegne
bokmerker med
Egner-figurer
25.10 10-12

DKS møte.
DKS- kontakt,
skolekontakt og
biblioteket

Tema: mobbing
mellomtrinnet.
Bokkasse

November
Laminere ferdig
bokmerkene til
biblioteket. Alle
skolebarna får
sitt eget ferdige
merke tilbake,
pluss brev fra
biblioteket.

Lage ferdig
bokmerkene til
biblioteket. Alle
skolebarna får
sitt eget ferdige
merke tilbake,
pluss brev fra
biblioteket.

Felles kursdag
23.11 regionalt
kurs.
Lesestimulering

Felles kursdag
23.11 regionalt
kurs.
Lesestimulering

Bibliotekbesøk i Mørketidstema
Badderen
barnehage med
lesestund, utlån

Felles kursdag
23.11 regionalt
kurs.
Lesestimulering

Desember
Advent og jul

Advent og jul

Advent og jul

Advent og jul

05.12 Felles
kurs: Ibby
barnebokforum
lyd/bilde.
Sted:
kommunehuset

05.12 Felles
kurs: Ibby
barnebokforum
lyd/bilde
Sted:
kommunehuset

05.12 Felles
kurs: Ibby
barnebokforum
lyd/bilde
Sted:
kommunehuset

05.12 Felles
kurs: Ibby
barnebokforum
lyd/bilde
Sted:
kommunehuset

Juleavslutning
ved
skoleslutning

Juleavslutning
ved skoleslutt

Aktivitet:
Nisseskogen

Juleavslutning

Juleavslutning

Januar
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16/1 1.-7. kl.
DKS musikk
`Lyrica`
Spillested:
forslag
Kollektivet
Alteidet kl.
12.30

16/1 1.-7. kl.
DKS musikk
`Lyrica`
Spillested:
forslag
Kollektivet
Alteidet kl.
12.30

17.01 Felles
kursdag:
bokkofferten

17.01 Felles
kursdag:
bokkofferten

22.01 1.-2. kl.
førskolebarn.
Samisk/kvensk
opplegg. Bokog kulturbussen

22.01 1.-2.. l.
førskolebarn.
Samisk/kvensk
opplegg. Bokog kulturbussen

Møte uke 5
lokal gruppe.
Sted: Badderen
barnehage

Møte uke 5
lokal gruppe.
Sted: Badderen
barnehage

17.01 Felles
kursdag:
bokkofferten

17.01 Felles
kursdag:
bokkofferten

17.01 Felles
kursdag:
bokkofferten

22.01 1.-2. kl.
førskolebarn.
Samisk/kvensk
opplegg. Bokog kulturbussen

22.01 1.-2. kl.
førskolebarn.
Samisk/kvensk
opplegg. Bokog kulturbussen

22.01 1.-2. kl.
førskolebarn.
Samisk/kvensk
opplegg. Bokog kulturbussen

Møte uke 5
lokal gruppe.
Sted: Badderen
barnehage

Møte uke 5
lokal gruppe.
Sted: Badderen
barnehage

Møte uke 5
lokal gruppe.
Sted: Badderen
barnehage

Februar
Samefolkets dag
1/2 8.-10. kl.
DKS musikk
`Leadbelly`
Spillested:
forslag gamle
puben Burfjord.
Invitere
kollektivet og
kommunestyret.
Kl. 10.30

Samefolkets dag Samefolkets dag Samefolkets dag
Karneval

22/2 8.-10. kl.
DKS. Scene `Æ
har rett`
komedie,
klasserom
Burfjord kl.
10.00/11.30

Mars
Barnehagedag
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19/3 7.-9. kl.
DKS
forfatterbesøk
`Fjortis- alt du
lurer på`
Klasserom
Burfjord

19/3 7.-9. kl.
DKS
forfatterbesøk
`Fjortis- alt du
lurer på`
Klasserom
Burfjord

Vinter

Påskeaktiviteter
Påskeaktiviteter

Påskeaktiviteter

Påskeaktiviteter

April
9/4 8. kl. DKS,
visuell kunst
`Krypt, køntri
og
spaceinvadus`
KH-rom
Burfjord kl.
11.30.
Workshop som
må forberedes
godt. Frivillig
deltakelse på
siste del.

Mai
Våraktivitetsuke
Nasjonaldag

Tema: vår

Nasjonaldag

Vår
Førskoleopplegg

Foreldremøter
og
førskoleopplegg.
Nasjonaldag
Nasjonaldag

Juni
Eksamen og
avslutning

Avslutninger

11/6 1.-4. kl.
DKS Scene
`Rasmus på
luffen`
kulturhus eller
gymsal
Burfjord, kl.
11.30

11/6 1.-4. kl.
DKS Scene
`Rasmus på
luffen`
kulturhus eller
gymsal
Burfjord, kl.
11.30

Diverse grupper, Avslutninger
avslutninger

Ole bok for 6åringene.
Arrangement:
bokutdeling på
biblioteket i
samarbeid med
bokansvarlig i
barnehagen

DKS-møte,
DKS-kontakt,
10

skoler og
bibliotek

Eksempel fra lokal gruppe i Nordreisa:

Lokale grupper i Nordreisa kommune

Nordreisa bibliotek
Ansvarlig for gruppene

Skole

Skoleledere
Felles møte bibliotek og
rektorer private/off.
(To møter per år; mai/juni og
november)

Barnehage

Ressursgruppe Skole
Møte bibliotek og
skolebibliotek/bibliotekansvarlig
Minimum 3 møter per år.
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Plan - Samarbeid grunnskole og bibliotek i Nordreisa

Det er viktig med gode strukturer for samarbeid mellom bibliotek og grunnskoler. Det bør
være godt forankret ut til alle skoler, både til rektorer og til de ansatte. Det viktigste er å få til
dialog og rutiner som fremmer bruk av bibliotekets tjenester og tilbud.
Samarbeid grunnskole bibliotek har spesielt fokus på tre innsatsområder:
 1. klasse
 5. klasse
 8. klasse
1. Gode strukturer og møtearenaer
 Skoleledere
To møter pr. år mellom biblioteket og rektorene, både offentlige og private grunnskoler. Mai/juni og
november. På disse møtene evalueres samarbeidet og tiltak som er gjort i løpet av skoleåret.
 Lokal samarbeidsgruppe: Skole/Bibliotek
Hver grunnskole utpeker en bibliotekkontakt ved sin skole. Denne bibliotekkontakten er bibliotekets faste
kontaktperson ved hver skole. Ved de skolene som har skolebibliotekar, er han/hun bibliotekkontakten.
Biblioteket har hovedansvaret for Lokal samarbeidsgruppe. Biblioteksjefen er leder av gruppa. Gruppa skal ha
3–4 møter pr. skoleår.
2. Personalmøter på skoler
 Biblioteket kan delta på møter ved grunnskolene i Nordreisa, gjerne ett møte ved hver
skole i løpet av skoleåret.
Tema for møte kan være bibliotek, skolebibliotek, bøker, leselyst, leseglede,
informasjonskompetanse, etc. Hvordan bibliotek og skole kan samarbeide bedre.
3. Spesielle tiltak på innsatsområdene
1. klasse
 Bibliotekbesøk på Halti minimum 4 ganger i løpet av skoleåret.
Disse bibliotekbesøkene skal være avtalt på forhånd, med eget forberedt opplegg.
Ansvarlige lærere og bibliotekansatte er enig om opplegg i forkant av hvert besøk.
Tema kan være:
- Utstede lånekort – ved første besøk på biblioteket
- Brukerorientering. Liten omvisning i biblioteket
- Bokprat
- Lesestund
- Lage bokmerke
 DKS – Forfatterbesøk. Besøk av forfatteren til en av Ole Boks gavebøker til 6-åringene.
 Foreldremøte avholdes på biblioteket på Halti.
Det andre foreldremøtet i 1. klasse avholdes på biblioteket. Her deltar bibliotekpersonale –
kan vise rundt, presentere bøker, motivere foreldre til hvordan de kan bidra til å skape
leselyst og leseglede.
5. klasse
 Bibliotekbesøk på Halti minimum 4 ganger i løpet av skoleåret. Disse bibliotekbesøkene
skal være avtalt på forhånd, med eget forberedt opplegg. Ansvarlige lærere og
bibliotekansatte er enig om opplegg i forkant av hvert besøk.
Tema kan være:
- Brukeropplæring
- Informasjonskompetanse - eget undervisningsopplegg som: søke i bibliotekets database,
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kilder på internett, bruk av oppslagsverk og bøker, etc.
- Lånekort + pinkode til alle elever – gir tilgang til ”Meg & mitt” i bibliotekets websøk
- Publisere bokomtaler på nett
- Bokprat
Foreldremøte avholdes på biblioteket på Halti.
Andre foreldremøte i 5. klasse avholdes på biblioteket. Her deltar bibliotekpersonale – kan
vise rundt, presentere bøker, motivere foreldre til hvordan de kan å bidra til å skape
leselyst og leseglede.
Foreldre skal også få kort innføring i søking og bruk av informasjon, slik at de kan hjelpe
og veilede elevene når de har større oppgaver og prosjekter. Både digitale kilder og
bibliotekets samlinger.

8. klasse
 Bibliotekbesøk på Halti minimum 4 ganger i løpet av skoleåret. Disse bibliotekbesøkene
skal være avtalt på forhånd, med eget forberedt opplegg. Ansvarlige lærere og
bibliotekansatte er enige om opplegg i forkant av hvert besøk.
Tema kan være:
- Brukeropplæring
- Informasjonskompetanse – eget undervisningsopplegg som: søke i bibliotekets database,
kilder på internett, bruk av oppslagsverk og bøker, etc.
- Bokprat
- Publisere bokomtaler
 Melde på klassen/skolen til Foreningen Les sin årlige leselystaksjon ”tXt”,
http://foreningenles.no/
 Foreldremøte avholdes på biblioteket på Halti.
Andre foreldremøte i 8. klasse avholdes på biblioteket. Her deltar bibliotekpersonale – kan
vise rundt, presentere bøker, motivere foreldre til hvordan de kan å bidra til å skape
leselyst og leseglede.
Foreldre skal også få kort innføring i søking og bruk av informasjon, slik at de kan hjelpe
og veilede elevene når de har større oppgaver og prosjekter. Både digitale kilder og
bibliotekets samlinger.
4. Generelle tiltak og tilbud som biblioteket skal tilby eller være med å organisere
 Bokbusstjenester til skoler og barnehager
 Bokkasser til tema/prosjektarbeid
 Tilgang utenom åpningstid
 Klassebesøk, omvisning, brukerorientering – på bestilling
 Bokprat/formidling – på bestilling
 Den kulturelle skolesekken (DKS)
Biblioteksjefen er medlem i den lokale DKS-gruppa i Nordreisa. Har ansvar for at den
litterære delen ivaretas i lokale DKS-planer. Se dette i sammenheng med
innsatsområdene, lesefestival mm.
 Være med og tilrettelegge i forbindelse med Lesefestivalen, som bokkasser, temapakker,
effekter som armbånd, bokmerker etc.
 Hjelpe og assistere skolebibliotekene i kommunen
Mikromarc bibliotekprogram. Veiledning og hjelp med innkjøp, registrering av
boksamling, automatisk utlån med mer.
Bokpleie og kassering av samlingene
 Legge til rette for at mindre grupper kan bruke biblioteket i undervisningssammenheng –
eksempelvis lesesvake grupper
13



IBBY, Norsk barneboksforums årlige foredrag om billed-, barne- og ungdomsbøker.
Obligatorisk for skolene og barnehagene å delta.

5. Skolenes forpliktelser
 Utpeke en bibliotekkontakt ved hver skole
 Fokus på innsatsområdene:
- Invitere seg selv til biblioteket – 4 g. pr. skoleår. Avtale på forhånd, fast avtalt opplegg.
- Andre foreldremøte avholdes på biblioteket. For distriktskolene – invitere biblioteket til
å komme på foreldremøter.
 Arrangere ”Lesefestival” ved hver skole.
Fast årlig arrangement i forbindelse med Verdens bokdag 23. april, gjerne en hel ukes
varighet.
- Ulike arrangement som f.eks.:
- Utstillinger
- Bokpresentasjoner av elever
- Forfatterbesøk
- Etc.
 For 8. klasse – melde seg på Foreningen Les sin årlige leselystaksjon ”tXt”
http://foreningenles.no/
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Årshjul lokal gruppe Nordreisa
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Metodehåndbok del 2. Biblioteket som kunnskapsressurs for barnehagene
Folkebibliotekene har betydning som kunnskapsressurs i forhold til førskolebarn.
I 3 kommuner kjører bokbussen innom barnehagene, noe som er svært populært. Lesing og
språkstimulering i tidlig alder har stor betydning for læringsevnen videre i livet.
Det å koble lek, bilder, barn og utvikling, med fokus på boka som møteplass, oppfattes som
en god vei å gå for leseutvikling og leseglede. Begrepsstimulering og språklig bevisstgjøring i
førskolealder er viktig for barns utvikling av leseferdigheter senere.
Informasjon på foreldremøter i barnehagen er noe som det enkelte bibliotek har gjennomført
om de har hatt ressurs til det.

Tiltak rettet mot barnehage
Bokkoffert
Prosjektet arrangerte et felles kurs for barnehageansatte sammen med småskole og bibliotek i
januar 2013 om bruk av bokkoffert i arbeid med språkutvikling. Kurset «Bokkofferter i
arbeid med språkstimulering» er fra prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek:
produksjon – arrangement – formidling, som er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og
kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek.
Formålet med kurset var å motivere til økt bruk av bøker i språkstimulerende arbeid.
Etter kurset har prosjektet utarbeidet to bokkofferter til hver kommune til bruk i biblioteket.
Den ene av disse to er en samisk bokkoffert som er utarbeidet av prosjektet i samarbeid med
Samisk bibliotektjeneste for Troms
Koffertene med innhold skal bidra til begrepslæring, språkutvikling, spennende samtaler,
oppmerksom lytting, og undring over alt som kan skje i bøkenes fantasifulle verden. Disse
koffertene blir lånt ut til barnehager og skoler i kommunene. Flere lokale samarbeid har i
tillegg laget flere egne kofferter.
Samisk bokkoffert er et tiltak som kommer inn under flere punkt, fordi den går ut til både
barnehager og skoler. Disse koffertene er utviklet av prosjektet i samarbeid med Samisk
bibliotektjeneste i Troms og er unike. Karen Anne Buljo sin bok "Afruvvá/Havfruen" og
Alice Pedersen sin bok «Guovssonásti/ Morgenstjernen» er blitt til bokkofferter med bok og
konkreter. Bokkoffertene lånes ut til barnehager og skoler i den enkelte kommune.
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Bruksanvisning

Nord-Troms Bibliotekene

BOKKOFFERT
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Velkommen til å bruke bokkoffertene fra Nord-Troms Biblioteket!
Bokkoffert er et tiltak i prosjektet Framtidas kunnskapsarena som er rettet mot
barnehager og skoler i Nord-Troms.
Det hele startet med et felles kurs for bibliotek, barnehage- og skoleansatte i regionen i
starten av 2013, «Bokkofferter i arbeid med språkstimulering». Kurset var fra prosjektet
«Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon, arrangement, formidling» som
er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud
fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek:
http://bibliokurs.wordpress.com/2012/03/02/info-om-kurs-3/
Vi håper at kofferten blir godt mottatt og at den blir godt brukt av barn og voksne i
fellesskap. Kofferten med sitt innhold skal bidra til spennende samtaler, oppmerksom
lytting, og undring over alt som kan skje i bøkenes fantasifulle verden. Og til slutt at
barna blir glade i bøker.
Felles låneregler for utlån av Bokkoffert
Vi har utarbeidet noen felles låneregler for kofferten og håper






Utlånssted: biblioteket i kommunen
2 mnd. lånetid
Kun til utlån til barnehager, skoler og institusjoner i kommunen
Vedlikehold av koffertene gjøres av bibliotekene
Bokkoffertfond – lokal løsning i hver kommune

Aldersangivelsene er veiledende, fordi barn er forskjellige. Kofferten kan brukes både
opp og ned i alder – den voksne som kjenner barnegruppa, vet hva som passer for sine
barn!
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Tips i bruk av kofferten
Rygge bibliotek har utviklet noen tips om hvordan du kan bruke bokkofferten.
Hensikten med bokkofferten er å gi barna en forståelse for bokas handling før den leses.
For mange barn kan lest tekst være vanskelig å forstå. Ved å konkretisere handlingen
ved hjelp av spennende figurer fra kofferten, vil barna kunne oppnå en førforståelse som
vil lette selve lesingen. Vanskelige ord og begreper introduseres underveis og
handlingen utvides litt for hver gang man er sammen. Jevnlig bruk av bøker vil kunne
sikre at barna stadig utvider sitt ordforråd og sitt begrepsapparat.
Bokkofferten inviterer til at barna selv er aktive. Mange sanser tas i bruk når barna
samtidig kan ta på ting, lytte, se, lukte og smake. Jo flere sanser som tas i bruk, jo mere
moro, og bedre læring. Barn lærer og stimuleres når de er engasjerte, og når de selv er
aktive. Kofferten kan brukes sammen med ett-, to-, eller flerspråklige barn.
Bruk også dine egne og barnas ideer, gjør kofferten til deres. Når barna med begeistring
forteller deg om alt det rare som skjedde i boka, og spør om du kan lese mer, da er målet
nådd!
Hvor mange barn, hvem?
 3–5 barn.
 Flerspråklige og barn med norsk som morsmål sammen.
 Venner i samme gruppe, når det er mulig.
 Aldershomogene grupper, evt. at barna er på ca. samme nivå språklig.
Hvilken bok?
 Bruk bøker som du tror engasjerer dine barn.
 Bruk bøker hvor barna får anledning til å strekke seg språklig.
Hvor ofte, hvor lenge?
 1 gang pr. uke er bra, 2 ganger er veldig bra.
 Avslutt før barna er slitne, da husker de høydepunktene og er motiverte neste
gang.
Forberedelser
 Les boka godt på forhånd, hvem er hovedpersoner, hva er bokas budskap?
 Noter ord og begreper som er ukjente for barna. Hvor er det nødvendig å stoppe
opp, snakke om/forklare/konkretisere ukjente ord?
 Legg evt. inn turer i planen din, f.eks. turer som matcher miljø i boka, eller som
kan forklare ukjente ord og begreper. Ta gjerne bilder (barna også!) og se
på/samtal etterpå. Husker-du-samtaler er supert for å stimulere barnas
fortellerlyst.
 Planlegg at sekvenser av boka formidles over flere samlinger.
 Suppler kofferten med flere gjenstander når du synes det er nødvendig.
Hvordan konkretisere?
 Vis barna boka, se på forsiden. Hva tror barna denne boka handler om?
 Presenter hovedpersoner og viktige gjenstander.
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Fortell om bokas hovedtema/problem.
Fortell handlingen via gjenstander.
Fortell fra boka ved å se på bildene, eventuelt parallelt med konkretene.
Barnas bidrag er veldig viktig! La dem spørre, kommentere, få egne assosiasjoner
og fortelle om det.
Oppmuntre til en gjenfortellende sekvens i hver samling; barna kan evt. fortelle
via gjenstander, ved hjelp av boka, eller uten støtte. Hjelp dem alltid når det er
nødvendig, de skal oppleve at de mestrer.
La gjerne barna leke med figurer og gjenstander når samlingene er over. I leken
vil barna kunne bearbeide og gjenfortelle boka. Dette styrker forståelsen av
bokas handling.

Lese
 Les boka når barna har fått forståelse for rekkefølgen i bokas handling (ca. 5–6
ganger).
 Hele boka trenger ikke bli lest første gang, bare hvis barna henger med!
 Samtal underveis, stopp opp når barna spør om ting i teksten.
 Les samme bok flere ganger, dybdeforståelse oppnås ved stadig gjenlesning.
Bearbeide
 Tegne fra boka.
 De eldste barna kan selv lage enkle bøker av tegningene, voksne skriver evt.
tekst.
 Presenter boka for hele barnegruppa; lese, fortelle, dramatisere osv..
Lenke til bokkoffertprosjektet i Rygge kommune
http://www.rygge.kommune.no/no/Globalmeny/Tjenester/Kultur-ogfritid/Bibliotek/Bokkofferter/
Artikkel om bokkoffertprosjekt
http://www.rygge.kommune.no/Global/Rygge/Oppvekst_kultur/Kulturtjenesten/Bilde
r/Biblioteket/Bokkofferter/Koffert-artikkel.pdf
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Ole Bok
Ole Bok er et tiltak i prosjektet rettet mot forelde og barn under skolealder. Målsettingen er å
styrke barns selvfølelse, bidra til god språkutvikling, øke leselyst, lesegleden og
leseferdigheter. Nyfødte, 2-, 4- og 6-åringer får gavebok fra bibliotekbamsen Ole Bok.
Ole Bok skal være et samarbeidsprosjekt internt i kommunene. Alle bibliotekene samarbeider
med helsesøster og den lokale helsestasjonen. Finansieringen av Ole Bok er en utfordring,
derfor har det vært viktig å få til et kommunalt samarbeid mellom ulike etater og virksomheter
i den enkelte kommune.
Nordreisa var den kommunen i regionen som startet opp med Ole Bok for 10 år side, og nå er
dette blitt til et tiltak i prosjektet. I Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og i Kvænangen har
oppslutningen vært stor, men Kåfjord og Storfjord strever litt mer med å få foreldrene
engasjert i tiltaket. I Kåfjord har de i tillegg en egen variant av samisk Ole Bok: Alle første
klassingene får en samisk bok fra Ole Bok i februar i tilknytning til Samefolkets dag 6.
februar.
Vi ser at været spiller inn på deltakelsen på arrangementene. Er det dårlig vær eller for godt
vær så får vi mindre deltakelse. Men mange barn og foreldre kommer innom biblioteket i
etterkant av arrangementet, hvor de får gavebok og orientering om biblioteket.

Skjervøy sin Ole Bok

Kåfjord sin Ole Bok

Nordreisa sin Ole Bok

Lyngen sin Ole Bok
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Huskeliste til arrangement Ole Bok

Dato:
1. Ta kontakt med samarbeidsparter/helsestasjon og få navneliste til aktuell årsgruppe.
Eventuelt send ferdige invitasjoner til helsestasjonen slik at de kan sende invitasjonene ut
Ansvarlig: ________________________________________________
2. Skrive ut personlig invitasjon/brev, brosjyre Barnet ditt og foreldreinformasjon til 2-, 4eller 6-åringene
Sjekke rett antall for årsgruppa
Ansvarlig: ________________________________________________
3. Utsendelse –
Fylle ut navn på gavekort
Rett adresse til barnet på konvolutten
Sende ut i god tid. (Ca. 14 dager før arrangement – B-post)
Ansvarlig: De som har opplysningene (navn/adresse) _____________________
4. Lage plakat om Ole Bok arrangementet som sendes alle barnehagene i kommunen på epost. – Til oppslag i garderobene el. annet sted der foreldre kan bli minnet på Ole Bok
Ansvarlig: ________________________________________________

5. Velge ut bøker til høytlesning
Ansvarlig:________________________________________________

6. Innkjøp til bevertning
Kjøpe inn kjeks, saft, Bamsemums evt. annet til bevertning
Ansvarlig: ________________________________________________

7. Rigging før arrangement
Sette ut stoler, krakker, matter, puter
Dokumentkamera, projektor og lerret
Kista – fylle den med gavebøker
Ole Bok-bamsen
Ansvarlig: ________________________________________________
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8. Lage bokutstilling med aktuelle bøker i biblioteket
Ansvarlig: ________________________________________________

9. Generalprøve
Ansvarlig: ________________________________________________

10. Ole Bok-kvelden
Ordner bevertning og lager stemning. Ordne kaffe og lager saft
Ansvarlig: ________________________________________________
Ønske velkommen
Ansvarlig: ________________________________________________
Høytlesning
Ansvarlig: ________________________________________________
Dele ut bøker
Ansvarlig: ________________________________________________
Ansvar for sangen
Ansvarlig :________________________________________________

11. Saft/kaffe og kjeks etc. serveres i biblioteket.
Alle har ansvar for å mingle og hjelpe til der det trengs.
Veilede lånere og ha utlån.

12. Rydding etter arrangement (første dag på jobb etter Ole Bok-kvelden)
Ansvarlig: ________________________________________________
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Følgebrev til foreldre og foresatte
Til foreldrene/foresatte

Velkommen til __ bibliotek med din _-åring __dag __.__.
kl. 17.30
”Ole Bok” er ett tiltak i bibliotekutviklingsprosjektet ”Framtidas
kunnskapsarena” og alle seks kommunene i Nord-Troms skal starte opp med ”
Ole Bok” i 2012.
I xx er ”Ole Bok” et samarbeidsprosjekt mellom _, _ og _.
Vi ønsker at alle barn i XX skal utvikle leseglede og leseferdigheter allerede fra
førskolealder. Det er Ole Bok- arrangement for alle 2-, 4- og 6-åringer på
biblioteket. Alle nyfødte får en gavebok som de henter på biblioteket.
For å stimulere barns språkutvikling, leselyst og leseferdigheter må man
begynne når barna er små. God språkforståelse i førskolealder er nødvendig for
å utvikle leseferdighetene. Et godt samarbeid med foreldrene er kjernen i
prosjektet. De spiller en viktig rolle i å vise barn veien inn i bøkenes verden.
Ole Bok ønsker å fremme leseglede før skolestart og gi barna og deres foreldre
en positiv opplevelse av bøker og bibliotek. Høytlesning gir voksne og barn
hyggelige stunder sammen og skaper kunnskap, fantasi og drømmer hos barna.

Velkommen til biblioteket!

Hilsen Ole Bok
- og _ folkebibliotek
Kontaktinfo: _ bibliotek tlf.nr. _ _ _ _ _ __
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Eksempler på gavekort:
Nordreisa, tosidig gavekort:
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Skjervøy:
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Ole Bok-plakat
Plakaten kan henges opp i forkant av arrangement på biblioteket, fast på
biblioteket/helsestasjon osv.
Ole Bok-brosjyre – gis til interesserte
Noen har lokale Ole Bok-brosjyrer med lokalt tilsnitt – åpningstider osv.

Ole Bok-plakat

Ole Bok-brosjyre
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Brosjyrer: Barnet ditt






Nyfødt
1 år
2 år
4 år
6 år

Barnet ditt 1 år – helsestasjonen
De andre brosjyrene kan brukes både på helsestasjonene eller sendes med i Ole
Bok-invitasjonene

Bilde av forsidene av brosjyrene
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Forslag til samarbeidsavtale med barnehagen


bruk det som passer i din kommune

Samarbeidsavtale mellom folkebibliotek og barnehager i __ kommune
Målsetning
Målsetningen med avtalen mellom folkebibliotek og __ barnehage er å sikre at barn og unge i
_ kommune får et godt og allsidig bibliotektilbud.
Fremme leselyst og leseglede.
Samarbeidsparter
__ folkebibliotek og __ (den enkelte barnehage).
Samarbeidsavtalen godkjennes av skolesjef.
Avtalen revideres når en av partene ber om det.
Samarbeidsområder
Møtearenaer
 Ledermøte
Et møte pr. år mellom biblioteket og rektorene, både offentlige og private barnehager.
Vår eller høst – hva som er mest hensiktsmessig i den enkelte kommune.
Samarbeidet, tiltak og videre plan fremover evalueres.
 Personalmøter i barnehagen
Biblioteket kan delta på personalmøter ved __ barnehage, gjerne ett møte i løpet av
skoleåret.
Tema for møte kan være bibliotek, barnehage, bøker, leselyst, leseglede,
informasjonskompetanse, etc. Hvordan bibliotek og barnehage kan samarbeide bedre.
 Lokal samarbeidsgruppe
Hver barnehage utpeker en bibliotekkontakt som er bibliotekets faste kontaktperson.
Biblioteket har hovedansvaret for Lokal samarbeidsgruppe. Biblioteksjefen er leder av
gruppa. Gruppa skal ha 3–4 møter pr. skoleår.
Samarbeid barnehage/bibliotek med spesielt fokus på:
 Førskolebarn
 4-åringene
 2-åringene
Bibliotekets forpliktelser
 Bokbusstjenester til skoler og barnehager
 Bokkasser til tema/prosjektarbeid – lånetid 2 måneder
 Tilgang utenom åpningstid
 Bokkoffert
 Utlån av bokkoffert til barnehager, skoler og institusjoner i kommunen.
 Eget utlånsreglement og lokalt vedlikehold av koffertene.
 Bibliotekbesøk, 4 ganger i året
Barnehagens forpliktelser
 Barnehagen besøker biblioteket, 4 ganger i året
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Informasjon om biblioteket på foreldremøte
 Les høyt! -brosjyren kan brukes
Ole Bok
 Barnehagen forplikter seg til å markedsføre Ole Bok til målgruppene 2-, 4og 6-åringer og foreldre
Tema og samlingsutvikling
Barnehagene melder i fra til biblioteket hva som er satsingsområdet og tema for
kommende år, slik at biblioteket kan bygge opp sin samling på enkelt temaer.
Det kan eksempelvis: språk, årstider, båtliv og redningsskøyte, brannvern,
stjernehimmel osv.

Bokkoffert som samarbeidsprosjekt
 Utvikle nye bokkofferter
 Biblioteket har utlånet og vedlikeholder koffertene
 Alle parter bevilger kr. 500 i året til vedlikehold og utvikling av nye bokkofferter
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