FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Arbeidsgruppa møte 29.08.18, kl. 11.30 – kl. 12.30
Møte i Pexip
Tilstede:
Line Rubach, Harstad bibliotek
Kristin Strand Iden, Lenvik bibliotek
Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv
Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek
Meldt forfall: Tanmayo Olsen, Troms fylkesbibliotek og Mariann Løkse UB
Saker:
1. Kva er arbeidsgruppas oppgaver?
 Arbeidsgruppas egeninnsats påvirker innholdet i prosjektet.
 Arbeidsgruppa kan påvirke prosjektet med innspill og forslag.
 Søkerkurset 17.-18.09.18 har ikke deltakelse fra alle bibliotekene. Det er behov
for å tilby kurs til bibliotekansatt i Tromsø, Harstad, i Midt-Troms og Nord-Troms.
Medlemmene i arbeidsgruppa ser på hvordan dette kan organiseres i sin region,
enten som to dagskurs eller andre muligheter. Målet er at alle bibliotekansatte
tar kurset slik at man får ei felles minimum kompetanseheving. Kursholdere er
fortrinnsvis lokalt ansatte.
2. Møtehyppighet og fysiske møter
Arbeidsgruppa møtes en gang i måneden via Pexip til et møte som varer en time.
Det er behov for et fysisk møte.
a) Pexip-møte onsdag 26. 09, kl 11.30. Møtet vi vare en time.
Tema: Gjennom søknaden for å bli bedre kjent med innholdet og
diskutere den.
Lage tidsplan for arbeidet.
b) Fysiske møte mandag 8. oktober i Tromsø, fra kl. 10.15 til 13.30
(eventuelt lengre dersom det er behov for det)
Tema: Diskutere organisering av forsøket med fordeling av
arbeidsoppgaver når det gjelder søk etter informasjon og fjernlån.
Forslag til organisering av oppgavene legges fram på
biblioteksjefmøtet 16. og 17. oktober 2018.
3. Deltakelse på kurs og konferanser – forpliktelser
 Arbeidsgruppa med unntak av en deltar på søkekurset 17.-18.09.18.
 Det er ikke urimelig at medlemmene i arbeidsgruppa får mulighet til å delta på
kompetansehevende kurs og seminarer som en del av arbeidet i prosjektet.
Prosjektet støtter, etter avtale mellom prosjektleder og kursdeltaker, deltakelse
på følgende: Biblioteklederkonferansen 24. og 25. oktober og kurset Bibliotek og
offentlig informasjon 9. november (Stortingsbiblioteket). Se nyhetsbrevet
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Aud Tåga, referent

