Hei alle sammen og takk for en inspirerende Sommerles-kickoff!

Vedlagt her følger Powerpoint-presentasjonen fra møtet vårt, med mer. Det er masse kompetanse
ute blant dere, og vi vil gi en generell oppfordring til å bruke hverandre. Spør gjerne andre bibliotek
som har vært med flere ganger, og del hverandres gode tips og ideer. Det koster lite å sende en epost og stille et spørsmål, og det er lov å skrive for å skryte av det man får til! Bruk også gjerne
Sommerles-gruppen på Facebook for bibliotekarer
https://www.facebook.com/groups/124419388053958/ Vi har samlet litt av det som kom fram i
idémyldringa vår i dag i denne mailen, og vi på fylkesbiblioteket hjelper så klart også gjerne.

Nordreisa, Ibestad, Kvæfjord, Karlsøy og Longyearbyen er med for første gang, og vi oppfordrer dere
til å sende dem en liten mail om dere kan bidra med litt starthjelp [
Margrethe.Haslund@nordreisa.kommune.no; ingvild.johansen@ibestad.kommune.no;
Liv.Hansen@kvafjord.kommune.no; asar@karlsoy.kommune.no; Marie.Meland@lokalstyre.no;]

Nedenfor her har vi samlet deres tips og noen av våre til inspirasjon for årets Sommerles:

For å motivere seg og sette mål:
Sjekk dine tall fra i fjor – Sett deg et mål om tall i år. Si ifra dersom du ikke har tilgang til dine tall fra i
fjor.
Dersom du ikke har tall å sammenligne deg med, kan du kanskje se på tallene til en
kommune/bibliotek som ligner?
Å konkurrere med egne tall, eller med et bibliotek som ligner kan være motiverende og gøy. Hvem
blir best av Tromsø og Alta? Hvem er det naturlig for dere å sammenligne dere med?

For å nå ut til skoler, lærere, foreldre, barn:
Send mail til alle rektorer, skolebibliotek, leseveiledere, norsklærere, etc. Vi sender med Hammerfest
sin mal for info til skoler/lærere/elever/barnehager (fra Anita B. Steigre) som dere kan bruke som
inspirasjon.
Husk barnehagene og førskolebarna – Ta kontakt med barnehagene så de kan informere de som
begynner på skolen til høsten
Bruk hele året og husk neste års Sommerles også ved klassebesøk til høsten
Se om dere kan få delt innhold fra skolenes intranett/hjemmeområder, sms til foreldre fra skolen,
etc
Lag digitale videoer og bokpresentasjoner som kan vises i spisetiden på skolen. Da får mange barn
ellers se på f.eks Supernytt, så her er det rom for å bruke tid på Sommerles.

Delta på Teams-møter med klasser og hold bokpresentasjoner eller snakk om Sommerles. Vis fram
premiene!
Ved små forhold: Klassebesøk, personlige invitasjoner med navn
Invitere til egne små arrangement for foreldre/barn knyttet til Sommerles?
Henge opp plakater rundt om i kommunen
Oppfordre til konkurranse mellom klasser/skoler – Hvem blir beste klassen på skolen? Hvem blir
beste klassen i kommunen (på sitt trinn)?
Bruk BookBites og lag Sommerles-hyller
Bruk bokhylla.no
Ha en spion – Dvs spør et barn du kjenner: Har de fått informasjon? Lurt å sjekke om informasjonen
vi sender faktisk når fram.
Del innhold som allerede finnes fra samarbeidspartnere, andre aktører og andre bibliotek:
Fra Sommerles-sidene på Facebook: https://www.facebook.com/sommerles/
Sommerles direkte, Avspark: www.facebook.com/events/243862033552607
Bærekraftsbiblioteket: https://www.fn.no/Undervisning/1-7-trinn/baerekraftsbiblioteket
Brosjyre [vedlagt] fra Melita i Kjelsund/Skånland
Camilla i Porsangers kule svømmevideo:
https://www.facebook.com/170638486298551/videos/3465140216848345/UzpfSTE3MDYzODQ4NjI
5ODU1MTozNDY1MTU1OTIzNTEzNDQx/
Monika Steinholm-kickoff, Tromsø bibliotek, 3. juni kl 10:00:
https://www.facebook.com/events/532786004068885/

Premier:
Ha premier i en monter, eller på laminerte bilder som henger på oppslagstavle.
Ved takeaway-premier/takeaway-bibliotek bør bildene eller monteren kunne sees fra utsiden av
biblioteket.
Ha en hovedpremie til en klasse som er best i kommunen, best på sitt trinn, etc. Ideer til premie:
iPad, lesebrett, gavekort på Fabel/Storytel, gavekort i bokhandel, pizzafest etc
Spør om spons! Sjekk med ordfører, lokale aktører (bokhandel) etc.
Lage konkurranser for ulike trinn så det blir rettferdig?
For takeaway-bibliotek:
Lag forundringspakker med Sommerles-bøker til ulike målgrupper som foreldre kan bestille.

Ha med info om Sommerles som poseputt til alle som bestiller bøker (en vanlig låner kan også være
mamma, pappa, besteforelder, lærer)

Hvordan gjennomføre Sommerles-festen?
Direktesendt digitalt med trekning og henting i dagene etterpå?
Følge restriksjonene til FHI/Kommuneoverlege

Bruk presse aktivt – spør oss gjerne om hjelp til pressemelding.

Idémyldringsmøte om Sommerles for samisklesende barn
Når det gjelder det samiske, ber vi alle interesserte om å kontakte Ida Zachariassen Sagberg på epost (ida.sagberg@tffk.no).
Vi ønsker å ha et eget møte for å utveksle ideer og kunnskap og inspirere til hvordan vi kan nå ut til
samiske barn i år.
Her er alt velkomment, og innspill fra din konkrete bibliotekhverdag er spesielt velkommen – hva
gjør du? Hva opplever du at fungerer? Hva har ikke fungert?

Utfordring: Hvordan få flere til å lese Sommerles-fortellingen?
Mange leser starten, men faller av i løpet av sommeren.

Alt godt fra Mona, Linda og Ida (mona.fonnes@tffk.no; linda.m.tindholm@tffk.no;
ida.sagberg@tffk.no; )

(Beklager hvis du får e-posten to ganger, det var enkleste måte å sikre at alle får den!)

