Samefolkets dag 6. februar 2018 – Gjennomføring og tilbakemeldinger
Med dette dokumentet oppsummeres og avsluttes teamet for kampanjen Samefolkets dag
6. februar 2018.

Ressussiden
Ressurssiden var oppdatert med informasjon om hvorfor dagens ble feiret.
Bloggen til Samisk bibliotektjeneste hadde et oppdatert blogginnlegg med ulike digitale ressurser
som kunne brukes til å lage både fysiske og digitale utstillinger og arrangementer.
24. januar: Nyhetssak med lenke til nettressursene ble publisert på Ressurssiden og FB
Informasjon om nettsiden ble sendt ut i nyhetsbrev for jan.
2. februar. - Pressemelding om bibliotekenes aktiviteter ble sendt via info.avdelngen her.
Gjennom prosjektet Formidling 2018 ble det gitt tilbud om to ulike turneer.
Kurs om Samiske pyntevotter og Eventyrfortellinger med Stina Fagertun. Til begge disse turneene var
det laget nyhetstekster til bibliotekenes nettsider og arrangementskalendere. Bibliotekene hadde
også tilbud om å få ekstra bilder. Alle WordPressbibliotek har det samiske flagget i sitt
mediebibliotek.
I Kåfjord ble boka Elle og Ándá erter nordlyset i lansert. Boka ble lansert til sammen tre ulike
steder i kommunen.

Tilbakemeldinger fra bibliotekene i fylket.
Tilbakemeldinger Kurs i samiske pyntevotter med Kirsti-Synnøve Suongir
Kroken bibliotek
«Vi hadde 8 påmeldte, men 7 kom. Tilbakemeldingene fra deltagerne etterpå har vært bare gode;
alle som en ga uttrykk for at det hadde vært så bra! Kirsti-Synnøve er jo også et så sympatisk
menneske; gir av seg selv, deler rundhåndet sine kunnskaper, og gir folk mulighet til å kontakte
henne i etterkant hvis behovet oppstår. Faktisk var det ingen som tok seg tid til å drikke kaffe! Fordi
de ville ha med seg mest mulig av kurset og Kirsti-Synnøves hjelp og instruksjoner».
Målselv – Høgtun VGS
«4 elevar frå vg2 klassen tekstil og design, samt 4 lærarar/bibliotekar/husflidskonsulenten i Troms
hadde den store glede av besøket. Opplegget var heilt toppers. Kirsti-Synnøve var fantastisk å
formidle både til våre unge utøvarar og andre med større og mindre strikke-erfaring».
Ibestad folkebibliotek
«Da er arrangementet på Ibestad unnagjort, Kirsti-Synnøve var en veldig fin formidler og det ble et
veldig bra kurs. Vi hadde 6 deltakere og ifølge Kirsti-Synnøve var det en akkurat passe størrelse på
gruppa. De som kom var garvede strikkere og en meget lydhør og engasjert forsamling.
Tidsperspektivet onsdag 7.februar var fra 11:00-13:00 og det ble holdt, innenfor denne tiden fikk alle
prøve seg på de teknikkene Kirsti-Synnøve lærte bort. Hun formidlet samtidig sin egen historie og
relaterte oppskriftene til området og de som hun hadde fått de i fra. E veldig fin stund med
formidling av det samiske, tradisjon og historie».
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Skånland folkebibliotek
«Deltakere var veldig fornøyd med workshopen. Kirsti-Synnøve er utrolig flink med å dele
kunnskapen hennes ved å vise gode teknikk og smarte løsninger når man strikke mønster på votten.
Jeg har formidlet til deltakere at de kan møtes på biblioteket når det er langt åpent på tirsdager og
torsdager for å hjelpe hverandre. Faktisk en som møte opp her på torsdag og trengte hjelp. Heldigvis
kunne jeg hjelpe henne».
Lavangen folkebibliotek
«Påmeldingen ble raskt fylt opp! Vellykket arrangement!»
Flott nyhetsartikkel i Salangen-Nyheter.no
Sørreisa folkebibliotek
«Kurset var veldig bra og god tilbakemelding fra deltakerne, som var totalt 8 stk.»
Tranøy folkebibliotek
«Flott workshop med 8 deltakere»
Tromsø bibliotek og byarkiv, hovedbiblioteket
«Var overveldende mange som ville på kurset, jeg måtte avvise flere, så det var lurt hun kunne ta et
ekstra kurs».
Dyrøy folkebibliotek
«Strikkekurset var absolutt vellykket. Kirsti-Synnøve er en flott formidler på alle måter!»
Antall deltakere
Tromsø bibliotek og byarkiv, avd. Kroken
bibliotek
Målselv folkebibliotek
Ibestad folkebibliotek
Skånland folkebibliotek
Lavangen folkebibliotek
Dyrøy folkebibliotek
Sørreisa folkebibliotek
Tranøy folkebibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv, hovedbiblioteket
Til sammen

7
8
6
8
7
7
8
8
19
78

Tilbakemeldinger Eventyrfortellinger med Stina Fagertun
Målselv folkebibliotek
«Kjempeglade og engasjonert unger. Vi var litt bekymert over at de skulle være for mange.
Men dette gikk velding bra. Ønsker henne gjerne tilbake.
Samarbeidet med fylkesbiblioteket
Topp! Fikk kjøreplan og annonsemal!

Skjervøy folkebibliotek
«Arrangementet var i Kiilgården – det fungerte helt fin, fint.
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Huset ga gode ramme for arrangementet – både store og små hadde en hyggelig og lærerik
opplevelse i gode omgivelser.
Alle kledde av seg yttertøy og sko i gangen. De kom inn i storstua hvor det var rigget klart med
sitteputer og matter og ble møtt av Stina - så gikk det slag i slag i over en time (1 time og 20 min. for
å være nøyaktig)
Små og store gikk glade og fornøyde opp til skolen igjen!»
Samarbeid med fylkesbiblioteket
Helt supert!
Fantastisk bra å få slike tilbud gjennom fylket.
Jeg skjønner at hun har flere tilbud hun reiser rundt med
– vi sier ja takk om dere skulle finne på å få henne på veien igjen.

Harstad bibliotek
Arrangementet var utrolig vellykket og barna var meget interessert.
Stina er en utrolig dyktig forteller.
Vi har i ettertid fått tilbakemeldinger om, at både voksne og barn koste seg masse og gjerne vil ha
henne tilbake for hun har så god å fortelle og engasjere. Noen barn ble ved å stille spørsmål og ville
egentlig ikke la ho gå 
Ingen omtale etterpå.
Samarbeid med fylkesbiblioteket
Samarbeidet er som alltid bra.
Skånland folkebibliotek

Barnehagene og en skole kom til forestillingen sammen med voksne. I tillegg kom en del
voksne som publikum da dette er åpent for alle. Man kan se at både barna og voksne stor
koser seg. Stina fikk god kontakt med publikum og hun var utrolig dyktig. Dette er første
gang biblioteket hadde så mange tilskuere. Kjempe suksess rett og slett 
Samarbeid med fylkesbiblioteket

Kjempefornøyd med samarbeidet. Plakaten ordnet til stor hjelp for oss bibliotekene.
Takker for at Skånland folkebibliotek fikk dette arrangement 
Sørreisa folkebibliotek
Stor feiring av samefolkets dag : reinkjøring, gudstjeneste på samisk, kofte –utstilling - og ikke minst
Stina.
Skøelv og Ferdinand barnehage – tilsammen 40 barn. Mellomtrinnet Sørreisa sentralskole 130 elever
Senja vgs – 20 elever. Øvrig publikum 40
Samarbeid med fylkesbiblioteket
Godt samarbeid – men skulle gjerne fått tilbudet tidligere.

Tranøy folkebibliotek
Veldig vellykka, ungene satt som tente lys i nesten en hel time. Hun må gjerne komme igjen. Kort
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omtale av arrangementet i søndre senjens budstikke (lokalavis på nett)
Samarbeid med fylkesbiblioteket
Flott at fylkesbiblioteket kom med tilbudet, men det gikk lang tid før møtet ble endelig bekreftet. Eg
viste det ikke endelig før dagen før...

Antall deltakere
Målselv folkebibliotek
Skjervøy folkebibliotek
Harstad bibliotek
Skånland folkebibliotek
Sørreisa folkebibliotek (to forestillinger)
Tranøy
Til sammen

30
33
65
72
150
50
400

Tilbakemeldinger Elle og Ándá på turné i Kåfjord
Kåfjord bibliotek/Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms
Publikum og arrangør var veldig fornøyd med de to arrangementene vi hadde i bokbussen i
Birtavarre og i Olderdalen. Forfatterne er gode formidlere og den nye boken de fortalte fra, var
spennende og bildene i boken er av meget god kvalitet. Det eneste som er ønskelig var at dukkene
hadde blitt brukt aktivt i formidlingen.
Omtale på Kåfjord kommunes hjemmeside, hovedside og under Kultur og fritid/bibliotek/
arrangementer

Samarbeid med fylkesbiblioteket (Var dette et arr som Edel sto for?)
Vi fikk tilbudet fra fylkesbiblioteket og takket ja på strak arm  Vi fikk tidsramme og forholde oss til
tok hele organiseringen av «våre» to arrangementer selv. Det fungerte utmerket. Hadde løpende
dialog med forfatterne og med fylkesbibliotekets lokale representant, vedrørende tider, mat og
lignende.

Senter for nordlige folk – biblioteket
Tone Elvebakk og Janne Olsby var veldig dyktige til å kommunisere med barna med bilder fra boka,
høytlesing og dialog og fikk barna til å bruke aktivt samiske ord de kunne og fortelle om temaer
relatert til temaene i boka.
omtalt på fylkesbibliotekets facebookside.
Samarbeid med fylkesbiblioteket
Det fungerte bra , samarbeidet fungerte og bra med senter for nordlige folk som ordnet med det
tekniske utstyret. Arrangementet inngikk i det totale 6. februararrangementet på senter for nordlige
folk
Antall deltakere
Kåfjord bibl.+bussen

42
4
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Senter for nordlige folk - biblioteket

56

Til sammen

98
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