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Referent: Tanmayo
Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les. 1997-2017
Hvorfor bør vi lese litteratur?
Tilgjengelig, spennende, kultur for lesing, vanliggjøre lesing, fremme lesende forbilder.
Bok: Persson, Magnus: Varför läsa litteratur? Forlag: Studentlitteratur
?: Why literature matters?
Lesing skaper empati, gjør oss kloke, gir bedre helse, bremser aldring og aldringsrelaterte
sykdommer (alzheimer), ledere blir bedre ledere/skaper modenhet - amerikansk forskning.
Tangerås, OsloMet
Selboe, Tone: Leselyst Moi, Toril: Språk og oppmerksomhet - litteraturen hjelper oss å se verden klarere enn før.
Intet litterært språk, men språket for oss til å se det forfatteren finner språk for.
Bruns, Cristina Vischer: Why literature? - lever andres liv uten å miste vårt eget, handler i
den virkelige verden basert på det vi har sett/lest. Noe tar bolig i oss.
Lese for å bli MER menneske (T.Å.Bringsværd)
Lesningens kontraster - motstridende følelser
Voicing – ta til seg stemmene til de en leser om
NLÅ 2014: Marianne Røskeland - om lesing i skolen
Foreningens priser: begrunnelse: skal ha overføringsverdi fra litteraturen til virkeligheten,
tema til refleksjon og diskusjon,
Føre bok og leser sammen: bibliotek - “en klinikk for sjelen” (Manguel)
Formidling. Styrke: egne og personlige formidlingsstiler
Bokas utseende skaper leselyst
Gjenoppleve tidligere litteratur-opplevelser ved å lese/formidle tekstene til nye generasjoner
LESEAKSJONER
Erfaringsutveksling, idedugnad
Kristin, Lenvik:
Sommerles - tredje år. Økning i antall deltakere, 330 deltagere i 2018.
Markedsføring: hjemmesida, epost til skoler og lærere, Arne Harald har besøkt de tre største
skolene og snakket med alle klassene, viktig for rekruteringa. delt ut løpesedler til 800 av ca
1000 elever i målgruppa, lagt ut invitasjon til sommerlesfest på nettsida - laget skikkelig! fest
- forfattermøter, is, skattejakt, premier: bli skrevet inn i forfatterenes neste bok, sponsede
gaver, utstilling i barneavdelinga, kodeord henges opp i biblioteket.
Gode tilbakemeldinger fra foreldre og lærere, leseferdigheten har økt.

Wenche, Skjervøy
Les for svingende - vært med i flere år, alle 6 kommunene har deltatt. Mål: 20 % av alle barn
i kommunene. Påmelding sendes til lærerne på epost. Skjervøy - 3 skoler. Sendes plakater
etc. Klasser med lærere kommer til biblioteket. Sender invitasjon til bokfest til alle som har
deltatt. Ordfører kommer, med kjede. Premie: ipad og bokpremier. Pizza med halal og
vegetar! Deler ut diplom med kommunelogo. Evaluering nyttig for biblioteket. Fenger
småtrinnet 1. - 4. klasse. Elevene er stabile på lesehastighet etter kampanjen.
Melita, Skånland
Sommerles - første gang 2018. Ringt til bibliotekene hvis jeg lurte på noe, leste på nett.
Laget plakat, hengte på butikk og på facebook. Sender brosjyre til lærere/foreldrene. Dele ut
i biblioteket Betjener lånere fra Tjeldsund og Evenes, får brosjyrer. Sommeråpent bibliotek
hjelper på Sommerles. Fest: premie - trekning av nettbrett. Kombinerte Sommerles, Verdens
bokdag og 100 års jubileum for Pulverheksa - premie: to dukker. Har diplom.
Hilde, Bardu
Sommerles - sendte ut infomateriell til skolene/rektor. KJempehøy deltakelse. Lærerne
snakket om kampanjen i klassene. Nedtelling i klassene - lese-motivasjon. Lærer: ønsket
bokkasse. Hørte Sommerles-fortelling hver uke. Sommerlesfest - reklame på facebook.
Dårlig oppslutning, pga sent på sommeren og fotball og elgjakt? Oppslutning på 45 %.
Paul Henrik
Tromsø - lager filer for koordinering. Alle endringer kommer med. Alle ønsker oppfylles.
Plages med kommunevåpnene for nye kommuner, ønsker ferske filer med kommunevåpen.
Susanne, Tromsø
Både Sommerles og Les for svingende. Er veldig fornøyd med begge. Fest: veldig populært!
Susanne: Leseutvikling i samarbeid med skoler og sett i forhold til prosjektet BBBU
Forutsetninger for å holde på med formidling og lesestimulering:
 godt samarbeid bibliotek - skole. Kontaktutvalg - skoletjenesten, skolebibliotekarer fra
distriktsskole og sentrumsskolen og bibliotekar. Skoletjeneste i 100 % stilling,
bibliotekar eller pedagog. Bibliotekar viktig. Bindeledd skole- bibliotek.
 Samarbeidsavtale og plan i kommunen for skolebibliotekutvikling.
 Nettverksmøter
God bibliotekfaglig kompetanse i barneteamet ved TØ.
 Samlingsutvikling/bokkunnskap
 Formidlingskompetanse
 Målgruppas interesser
 Formidlingsprosjekter, litteraturforsyning,
 Lesekompetanse - lesing og lesingens betydning
 Vet for lite om skolens og den pedagogiske virksomheten, skolebiblioteket og
samlingene
Skolebibliotek
 Viktig at skolene forstår bibliotekets viktighet
 Status: for dårlig
 Mangler kultur for lesing i skolene

BBBU - bedre bibliotek til barn og unge - 3-årig prosjekt. Mål: fornye samarbeidet bibliotek skole. Kompetanse, ressurser, bemanning. Fått midler fra Nasjonalbiblioteket. Har kontakt
med 3 ‘prosjektbibliotek’. Avsluttes til jul.
Oppnådd: Profesjonene møtes, samarbeidsområder avklares, dele økonomi, gjennomført
studietur til Danmark og Sverige. (Lært: bibliotekaren som medpedagog)
Lage en veileder som skal legges ut på nettet.
Hva skjer videre: Søkt midler fra Utddirektoratet om skolebibliotek som et integrert senter for
lesing og læring i alle fag.
Wenche, Skjervøy
Lager nyhetsbrev til skolene, om ukene, lånekort, personvern, om foreldremøter, automatisk
utlån, bokkasser, lesekampanjer. Ligger på nett/Linda. 4 skoler. Skoleuke/bibliotekuke
(samme uke): alle klasser besøker biblioteket en gang i måneden. 3 uker, en uke for hvert
klassetrinn! Deler opp i tre, for å spisse utstillinger: småtrinnet, mellom og ungdomstrinnet
kommer hver for seg. Hvis klassene ikke kan komme, sender biblioteket bokkasser. IBBY via
lyd/bilde - informerer om dato i nyhetsbrevet. Bokkoffert. Samarbeid med PPT. Bokkofferter
med tema. Gruppesett. Olebok til de aller minste, går nu opp til 1. klasse. Foreldre og lærere
får samme boka. Les høyt! - biblioteket kommer på foreldremøtene og leser høyt. Lærerne
forbereder foreldre om at biblioteket spør, når de skal veilede en lesesvak i biblioteket.
Marit, fylkesbiblioteket
Bokåret 2019 Felles søknad fra hele fylket for folkebibliotekene. Arbeidsgruppe: Marit + 4 fra TØ. Ideer,
men ikke innhold. Forslaget sendt på høring, noen tilbakemeldinger. Den som tier,
samtykker. Søkt om 450.000,-. Mål: inspirere til leseglede og leselyst gjennom møter med
skjønnlitteratur. Møte nye tekster, nye ting, bli utfordrert, få nye horisonter. Møtes, dele arrangementer. Knytte kontakt med lokale forfatter, øke bokutlånet, synliggjøre biblioteket i
lokalsamfunnet. Avspark 15.1.19 - høytlesningsdag. Forslag: Tittel: Med nordlyset som
leselys. Handling: nordlys, vinter, mørke. Teksten leses opp på spektakulære steder. Finne
gode samarbeidsparter. En felles tekst.
Oppstartsseminar - legge plan og turneer for året.
Markedsføre Nordnorsk litteraturstrategi - forpliktet til markedsføre nordnorske forfatter.
Samarbeide med festivaler, organisasjoner etc. Store forfattere via lyd/bilde? Forfatterturne
på bussen.
Ønske: om å ha lesesirkler etc i forkant av forfattermøte. Rift om forfattere, så bruk gjerne
lokale. Bør appelere til yngre lesere.
Når kommer tildelinga? Vet ikke dato, rundt 10.11?
Ny arbeidsgruppe med folk fra hele fylket er representert, meld dere!
Stort nasjonalt trøkk. Publikum forventer at bibliotekene er på banen.

Ole Ivar Burås Storø - www.foreningenles.no/foreningen-les-og-bibliotekene - antologi.
Bibliotekene må ha de bøkene som er i antologien. De fleste titlene er k-fond, dermed er
bøkene tilgjengelig og bibliotek og skoler kan delta lett. Lett å formidle ut fra antologiene.
Sigrid, Sørreisa - påmeldingsfrister i nyhetsbrevet vårt viktig!
Birgit, e-lydbøker
Det blir vanskelig for bibliotekene å ta opp kampen får å konkurrere med Storytel og Fabel.

NB i forhandlinger med forlagene om elyd. Utkast til strategisk råd: Forleggerene ønsker at
man kjøper en lisens med 6 utlån. Ca 50,- pluss pr utlån. Behandles idag i
Forleggerforeningen. Mail fra NB idag: Utsatt til neste møte i midten av november.
Bibliotekene må si nei, for dyrt. Da er det bibliotekene som har skylda hvis vi ikke tilbyr elyd
pga pris.
Personvern
Alle kommuner har personvernombud
Hvordan blir det med personvernet ved fellesbaser med hensyn til sensitive
personvernsopplysninger? Helt avhengig av ansattes taushetsplikt og etikk. Å bevare
lånehstorikk må låneren selv ønske. Troms fylkesbibliotek kan sende ut forslag til
personvernserklæring.
Personvern er et kommunalt ansvar
GDPR - Anne i Lavangen er personvernombud i Lavangen.
Låneveiene i biblioteksøk
Problemer for små bibliotek med veldig mange forespørsler på spesielle bøker
I Troms – prioritert lånevei: Troms fylkesbibliotek – Tromsø bibliotek og byarkiv –
Depotbiblioteket – Lenvik – Harstad – Samme type bibliotek i nabofylker, alle typer bibliotek i
fylket
Mange problemstillinger i forhold til låneveier, lånerinitierte bestillinger - fellesbaser
ONSDAG 17/10-18
Kunnskapsaktør v/Aud
Faktafyk - se notater i programmet
Aud orienterer om gruppene og arbeidsoppgavene.
Folk i de regionale samarbeidene må selv finne datoer for kurs og møter etc for
kompetanseheving. Dette for å ha progresjon i prosjektet.
Referanseintervju - viktig for å kunne stille de rette spørsmålene, både i eget bibliotek og for
å vite hvor/hvem man skal sende spørsmålet videre til.
Oppgaver uke 42/18 til uke 13/2019 - se liste.
Piloter - avklart i november.
Fagbibliotekdager - kanskje en uke. Vise fram folkebiblioteket som fagbibliotek, ressurser.
Kurs/foreleser på lyd/bilde - overkommelig for biblioteket å organisere, men slipper ansvaret
for innhold. Skaper gode samtaler.
Produsere informasjonsmateriell - arbgruppen tipser om innhold
Lage instruksjonsvideoer - hvordan bruke betalingstjenestene våre. UB har om Oria. Sjekk
hva som finnes. Arne Harald kan. Ansvar for vedlikehold!!

24. -25.10 - Biblioteklederkonferansen
Line + Stine fra Harstad, Kristin fra Lenvik, Stine fra Tromsø drar. Paul Henrik drar for egen
regning.
9.11 - Offentlig informasjon, Stortinget
Margrete fra Nordreisa, Anne fra Lavangen, Tao, Anja og Anna fra TØ, pluss to fra Harstad
drar.
Sigrid, Sørreisa - privatistene! Hvordan skaffe medier til privatistene?
PLANLEGGING 2019 v/Birgit
Biblioteksjefmøtet: 2-3.04 og onsdag og torsdag 16.-17.10
Kunnskapsaktør:
Starter opp 23.01.19.
4 regionale samlinger – basiskurs(uke 1-9)
Uke 13 - 25. -29.3 Fagbibliotekdager. Forutsetter at regionale kurs (bibibliotekansatte
underviser bibliotekansatte) er avholdt. Alternativ til kampanjer. Utadrettet mot publikum.

Evaluering kampanjer:
Kutter Verdens bokdag.
Beholder uke 6 – samisk uke, Nasjonal bibliotekdag 01.09, Nordisk litteraturuke – uke 46 –
kvenske arr. Tilknyttet litteraturuka? Lyngen har mørketidslesing i parken, utstilling, quiss superheltuke
Kvensk uke, uke 11: 11. - 15.3?
Nordiske helter tema i norsk litteraturuke, uke 46.
Ønsker fra fylkesbiblioteket: materiell å dele ut,
Bokåret 2019:
Åpning 15.01.19. Aktuelle uker for arr. 11,12,43-47
16. - 20.10 Bokmessa i Frankfurt
Uke 49 eller 51/18 eller 1/19 eller 10.1- felles oppstartsseminar
Hvilke arrangementer skal bibliotekene ha? Trenger dere noen ressurser til dette? Koble
arrangementer til bokåret-logo. Meld inn arrangementer og behov til fylkesbiblioteket.
Fylkesbiblioteket kjøper inn noen forfattere til forfatterturnerer, gir ikke penger til
egne, spredte forfatterarrangementer rundt om. Kommunene kan ikke søke til
fylkesbiblioteket om penger til egne arrangementer, men kan selvfølgelig bruke egne penger
til egne arrangement.
Fylkesbiblioteket samarbeider med Nordland og Finnmark.
LEDERPROGRAMMET v/ Marit
Anbud ute. Tilbydere kan tilby på deler av programmet. En samling i semesteret,
veiledninger individuelt og på gruppenivå. Fire moduler, en pr semester. Biten ‘Selvledelse’
er ikke poenggivende.

Har fått tilbud på prosessledelse. Ser bra ut. Forholder seg til de enkelte modulene.
Har fått tilbud på den bibliotekspesifikke modulen.
Ikke fått på ledelsesfagene - praktisk, utvikling, off.sektor. Finnes ved UiT, men de har ikke
gitt tilbud. Vi må ut og shoppe noen som har tilby. Enten kjøpe plasser på eksisterende kurs,
eller kjøpe noen til å lede.
Ikke fastlagt rekkefølge for modulene.
Foreløpige datoer for samlinger høsten 2019: 4-5.9 og 27-28.11.
Deltagelse ikke obligatorisk. Forpliktende deltagelse. Gi tilbakemelding.
BARNEBIBLIOTEKSTUDIUM v/ Marit
Fra OsloMet - Barn, media, bibliotek. Et år, oppstart 11.1. 30 studieplasser, søknadsfrist
23.11. Geografisk fordeling av studenter. Videoforelesninger. Læringsplattform Canvas. To
arbeidskrav. Eksamen: 2 skriftlige arbeid, tildelt og valgfritt. Studieavgift: 12.000,-.
Fylkesbiblioteket kan støtte, bortimot det meste av avgiften. Et fysisk oppstartseminar i Oslo.
Felles webinar på slutten. Ellers sjølstudium. Tromsgruppe felles møte med f.eks.
finnmarksgruppe.

KALENDER v/Birgit og Trine
Ønsker IBBY tidligst mulig, fra november (IBBY starter opp)

