FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Arbeidsgruppa: Møte 10.10.18, kl. 11.00 – kl. 15.00 på fylkeshuset i Tromsø.
Tilstede:
Line Rubach, Harstad bibliotek
Kristin Strand Iden, Lenvik bibliotek
Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv
Mariann Løkse, Universitetsbiblioteket UiT
Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek
Meldt forfall: Tanmayo Olsen, Troms fylkesbibliotek
7/18 Fagbibliotekkompetansen i folkebibliotek
Hvordan skal vi få kartlagt kompetansen og gjennomført kompetanseheving?
I prosjektsøknaden er det beskrevet tre nivåer:
1. Grunnleggende basiskunnskaper som alle skal ha
2. Kjennskap til ulike baser, og ferdigheter nok til å søke i en del av dem
3. Fjernlånsavdelinga, fylkesbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Etter kurset i september kan det nå se ut som om at kompetansen bør deles i fire
nivåer:
1. Grunnleggende basiskunnskaper alle skal ha: Kjennskap til de digitale ressursene
folkebibliotekene har abonnement på og kjennskap til Nasjonalbibliotekets digitale
ressurser som tilbys. Kunne informere brukere om disse.
2. Kunne bruke de digitale ressursene folkebibliotekene har abonnement på og bruke
Nasjonalbibliotekets digitale ressurser. Skal kunne lære andre å bruke disse
ressursene. Ha kjennskap en del baser som finnes, for å kunne henvise oppgaver
videre i systemet.
3. Punkt 2. gjelder for dette nivået. Skal også kjenne til en del baser og kunne søke her.
Skal kunne undervise kollegaer i dette. Skal videreformidle spørsmål til neste nivå.
4. Fjernlånsavdelinga fylkesbiblioteket og Universitetsbiblioteket.
8/18 Organisering av arbeidet
Det er nok å foretrekke at det er noen med kompetanse på nivå 3 i hver region, og ikke at
denne kompetansen legges til en eller to regioner.
9/18 Informasjonskompetanse
Hva er informasjonskompetanse?
Hvordan får vi de ansatte til å gjennomføre iKomp? Snart skal versjonen for vgs. prøves ut av
tre videregående skoler. Det er et mål at denne versjonen skal kunne brukes av
Hvermannsen. Skal gjennomføring av det enkleste iKomp-kurset tilhøre kompetansenivå 1?
10/18 Gruppearbeid på biblioteksjefmøtet
Gå til https://www.ssb.no/kommunefakta og søk opp din kommune.
Finn informasjon om alderssammensetningen i befolkninga, utdanningsnivå, arbeid, hvor
mange kroner som brukes på kultur og en del annet. Vi setter sammen grupper med tre
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deltakere. Målet med gruppearbeidet er å bli bedre kjent med sin kommune. Hva slags
fagbibliotektilbud kan og bør biblioteket ha?
11/18 Oppgaver i prosjektet
Møtet var enig om følgende oppgaver som skal løses innen 31. mars 2019
Tidspunkt
Uke 44/2018
– 9/2019

22.10.18
kl. 1800
13.11.18
Kl. 1800
November
2018

Oppgave
Regionale basiskurs avvikles
Alle ansatte i folkebibliotekene i Troms skal ha
en felles basiskompetanse når det gjelder
digitale ressurser.
Digital helaften, Tromsø bibliotek og byarkiv
Digital helaften, Tromsø bibliotek og byarkiv
Avtale kursing om folkehelsebibliotek

Uke 50/2018
– 9/2019

Kursing folkehelsebibliotek

Uke 4/2019

Oppfølging av søkekurset frå september 2018 for
dem som skal være kursholdere for sine
kollegaer. Kurset skal ha en del om
veiledningssamtalen – grunnleggende spørsmål.
Møte på UB om innholdet i kurset, tidspunkt
avtales seinere.
Produsere informasjonsmateriell om
fagbibliotekdager
Produsere eller finne fram instruksjonsvidoer om
bruk av A-tekst, PressReader og IDUNN til
fagbibliotekdagene
YouTube
Fagbibliotekdager

Innen
15.02.19
Innen
15.03.18

Uke 13
Uke 13
Vinter 2019

11.10.18

Digitale kurs for brukerne, fysiske eller lyd/bilde
Universitetsbiblioteket UiT, fylkesbiblioteket og
Harstad bibliotek til universitetsbiblioteket
Harstad

Ansvarlig
Lederne/koordinatorene av
regionale samarbeid har
ansvar for å finne tidspunkt for
kursene.
Tromsø bibliotek og byarkiv
Troms fylkesbibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv
Troms fylkesbibliotek
Aud sørger for avtale med
kursholder – gjelder også
avtale om tidspunkt
Lederne/koordinatorene av
regionale samarbeid har
ansvar for å legge til rette for
kursene.
Aud sørger for å avtale møte
om kursinnholdet
Universitetsbiblioteket og
Tanmayo er ansvarlig for
kursinnholdet.
Aud
Aud

Fylkesbiblioteket og
folkebibliotekene
Folkebibliotekene
UB ved Mariann Løkse

