Presentasjonsrunde med statusoppdateringer
Wenche Ratama fra Skjervøy fortalte om feiring av 175-årsjubileum for biblioteket. Samarbeidet i
Nord-Troms har møter på lyd/bilde. Helt avhengig av disse for å ha det tette samarbeidet. I tillegg har
de årlige todagersturer «Nord-Troms rundt» hvor de seks kommunene er vertskap hver sin tur. Disse
har mye å si for samarbeidet, blir godt kjent med kommunene og hverandre. I høst var det Skjervøy
sin tur. Fornøyd med IBBY på lyd/bilde. Stiller ut bøkene, har fått tettere samarbeid med lærerne.
Wenche tiltrer som biblioteksjef i 100 % stilling 1. januar.
Ingvild Johansen starta som biblioteksjef i Ibestad i april. Jobber med å tilpasse tjenestene til skoler
og barnehager for å få til et bedre samarbeid. En utfordring å få skolene til å gjøre bedre avtaler med
biblioteket, særlig siden de ligger vegg i vegg.
Monica Hansen starta 1. september i et vikariat i Gratangen fram til februar, sannsynligvis fram til
sommeren.
Kombinasjonsbibliotek i nye, fine lokaler. Driften preget av flytting. Utvikler rutiner og får på plass
som låneravtaler og annet. Gjøre biblioteket kjent blant ansatte og innbyggere i kommunen.
Samarbeider litt med Anita Karlsen (biblioteksjef i permisjon). Glad for at Astafjordsamarbeidet
finnes. Har en god pott igjen på bokbudsjettet.
Stein Markussen er biblioteksjef i Salangen. Kombinasjonsbibliotek vegg i vegg med skolen.
Samarbeidet med skolen fungerer ikke så bra, han ønsker seg faste avtaler med klassene. Mange
studenter og mye fjernlån. Beklager at Astafjordsamarbeidet ikke er særlig aktivt.
Anne Strømmesen er biblioteksjef i 40 % i Lavangen. Kombinasjonsbibliotek. Hvor går veien videre
for Astafjordsamarbeidet? Kanskje gjennom interkommunalt samarbeid fordi de er språkkommuner.
Men ansvaret her ligger i skoleregionen. Stor aktivitet onsdag ettermiddag. Utfordring å skape
innhold så det ikke bare blir en oppbevaringsplass for ungene. Hvordan skape ro på en god måte?
Rita Kramvig fra Målselv bibliotek. To av skolebibliotekene har tatt i bruk Mikromarc, ligger i samme
base som folkebiblioteket. Skolene bruker oss masse! Har bokbil som går mellom hovedbiblioteket,
skolene og to filialer. Har masse fjernlån og en ansatt (Marit) som «er et under til kassering» og Trine
som har strikke- og håndarbeidsarrangement. Kasserer jevnlig året igjennom. Hadde vellykket
arrangement med Asbjørn Jaklin i samarbeid med historielaget med 90 frammøtte. Ønsker å beholde
filialen i kulturklynga på Høgtun selv om den videregående skolen forsvinner.
Åse Hansen i Lyngen har hatt mange arrangementer. Lagt om ruta for bokbussen for å møte
endringer i skolestrukturen. Ukentlig besøk til en skole som er i brakker for tia. Åse er med og har et
pedagogisk opplegg pluss utlån. Er student og tar lederutdanning ved UiTø.
Melita Båfjord i Skånland har fått 40 000 i prosjektmidler fra NB for å presentere lokale forfattere i
biblioteket. Det ble mange arrangement som ble godt besøkt med gode tilbakemeldinger. Har også
fått midler til arr fra Sametinget og tatt imot arrangement fra fylkesbiblioteket.
Roy Hansen fra Balsfjord folkebibliotek melder at de har styrket bemanningen og har nå to 50 %stillinger. Holdt stengt ei uke i mars for ommøblering. Har fått eget historierom. Hadde seks
arrangement i november med 500 besøkende. Språkkafe, wiskeysmaking, vinkurs, bruktmarked.
Aktive på facebook. Lite bokbudsjett, 24 000. Mye gjøres på dugnad.
Elisabeth Solheim Hagesether i Karlsøy er arkivleder og leder for servicetorget i tillegg til
biblioteksjef. Veldig fornøyd med 11 tilhørere på foredraget «Hvordan nordmenn feirer jul» Brukte
kreativ markedsføring, blant annet presten på prekestolen og voksenopplæringa. Skal ha

musikkeventyr i samarbeid med kulturskolen. Har vært på skolen på Vannøya og holdt bokprat, blant
annet om Roald Dahl og Prøysen.
Kristin Strand Iden melder om stor aktivitet og en duft/eim av pepperkaker over Lenvik bibliotek hvor
de huser pepperkakebyen i desember. Har lokaler over to etasjer pluss en halvetasje for ungdom.
Samlokalisert med Midt-Troms museum som slynger seg gjennom biblioteket. Mye arbeid gjenstår,
blant anna å få på plass en samarbeidsavtale for å se hvordan begge parter kan hente ut gevinster.
Godt samarbeid med Newtonrommet. Har faglig (ikke økonomisk) ansvar for Berg og Tranøy
gjennom vertskommunesamarbeidet. Godt fungerende bibliotek i Berg, men utfordrende å forankre i
politisk ledelse. Bibliotekar Brita i Berg skal til Helsinki på møte i Nordisk ministerråd med tema
integrering.
Paul Henrik fra Tromsø bibliotek og byarkiv melder om oppstartseminar i Prosjektet Bedre bibliotek
til barn og unge 15. desember. Alle inviteres til å delta. Den nye bokbussen er ferdig, men ikke
ankommet. Skal være i drift i januar.
Margrete Haslund fra Nordreisa melder om godt samarbeid med barnehager og særlig skoler.
Resultat av prosjektet Framtidas kunnskapsarena. 1/3 av utlånet til barn og unge skjer gjennom
bokbussenHar vært to ganger i formannskapet og fire av de seks kommunene har sagt ja til avtale om
studiebibliotek. Studiebiblioteket har tett samarbeid med studiesenteret (avdeling av regionrådet)
som skal føre tilsyn. Viktig at minstestandard følges. Skal skrive avtale om med UB i januar.
Nedbemannet med 50 % stilling. Har en god link til flyktningetjenesten. Utvidet kjernepublikum
ettersom de er i kulturhuset. Åpent en lørdag i måneden. Samarbeider med museet.
Karin Mikkelsen fra Kvænangen forteller at det bygges nytt møterom som også biblioteket kan
benytte. Har hatt Les for svingende, Ole Bok, bokbussturne. Barne- og ungdomsskolen har pakket
bort biblioteket noe som kan være årsak til økt utlån. Har bosatt sin første flyktningfamilie.
Biblioteklokalet er nyoppusset og det er trivelig å jobbe.
Tor Holmstad kom fra Harstad istedenfor biblioteksjef Line Rubach. De har hatt masse arrangement.
Noe i samarbeid med Festspilllene og festivalbibliotek i samarbeid med Bok- og kulturbussen.
Kommunens demenskoordinator har treffetid på biblioteket en gang i måneden. Har fått midler fra
NB for å innrede videokonferanserom. Ny fribymusiker fra Afghanistan. Tom Roger Aadland har holdt
3-4 Dylan på norsk-konserter på biblioteket. Enkelt å låne lydutstyr fra kulturhuset som er i samme
hus. Har overtatt musikksamlinga fra Tromsø.

