LESEOMBUD I
DEATNU/TANA

SIDEN SEPTEMBER 2016

AV RAGNHILD MÅSØ

Undertegnede tok
kontakt med en
som jeg kunne
tenke meg ville bli
leseombud

Var heldig og traff
blink ved første
forsøk

Før første
lesestund på
omsorgsboligene
og helsesenteret
tok jeg kontakt
med lederne for
institusjonene.

Var med på første
lesestund.

• Etter hvert rekrutterte vår første leseombud en neste person som ville lese.
• En musiker meldte seg for å være med når han hørte hva som var på gang
• Etter hvert hadde vi 2 leseombud og 3 musikere som reiste med leseombudene.
• På den måten fikk vi sånn litt etter litt en hel gruppe som jeg deretter samlet ca hver tredje måned her på
biblioteket for evalueringer og planlegging, et utsagn under møtene jeg la spesielt merke til: «Vi føler at vi har
personalmøter, og dermed er en arbeidsgruppe som hører sammen».
• Jeg laget kalender for de slik at de visste hvor de skulle, institusjonene fikk kopi av kalendere og de var dermed
forberedt på besøket. (Biblioteket et bindeledd mellom leseombud og institusjonene)
• Min erfaring at det er viktig å ha gjerne en nedskrevet avtale i all fall bør institusjonsleder eller de leseombudene
skal lese for på forhånd ha avtalt hvilken type lesestoff og musikk kan leses, synges, joikes eller spilles ☺
• På et av møtene kom det fram at leseombudene og musikantene ønsket at jeg som biblioteksjef kom på
institusjonene og hørte på de.
• Jeg kjøpte inn sangbøker som de ønsket seg for allsang, noe lokalmusikk ble kjøpt inn og brukt sammen med
bærbar spiller, de gangene musikerne våre ikke kunne stille opp med sine instrumenter..

JOHANNE PÅ FØRSTE OPPDRAG SOM LESEOMBUD I 2
FORSKJELLIGE INSTITUSJONER

Leseombudet Eli leser fra et lokalhistorisk
hefte.
Lokalhistorie og bibelske tekster er det som
slår an blant eldre i Deatnu/Tana.
T.o.m. eldre som har begynt å miste
hukommelsen blir lydhøre og kan engasjere
seg med spørsmål og kommentarer.

Nils Olaf synger og spiller for de eldre.
Mange av de har tidligere vært vant til å høre
han spille til dans så da tar de seg gjerne en
svingom på eldresenteret.

01
Oppmerksomhet og
kontakt er viktig også i
frivillig arbeid.
(Vi har gruppe chat på
messenger)

02
Til jul hadde fylkesbiblioteket
sendt julestjerne til alle våre
leseombud

03
Dermed hadde vi
blomster til
utdeling under
avslutningsfesten
før jul ☺

I samråd med institusjonene og leseombudene
inviterte vi til en kosedag på biblioteket.
Leseombudene leste for de eldre og musikantene
spilte til allsang
Biblioteksjefen bakte kaker og kokte kaffe ☺

Til jul fikk leseombudene sammen med
musikantene levert på døra en julehilsen
som inneholdt kort og en liten gave fra
biblioteket.
•

AVSLUTNINGSFEST FØR SOMMERFERIE MED MIDDAG
OG KAFFE HOS BIBLIOTEKSJEFEN LÁKŠJOHKA

Leseombud og ansatte
koser seg i jaqussi

Dessert
og kaffe i
grillhuset

OG SÅ VAR
FESTEN OVER
OG GJESTENE
BLE KJØRT
HJEM AV
BIBLIOTEKSJEFENS LEDER

Leseombudene m musikanter er et populært innslag for
beboerne. Det er flott at det blir lest mye lokalt stoff fra
bygdebøker og av lokale forfattere.
Ofte kan de lyttende kjenne til hendelsene og personer og
steder som er omtalt. Dette leder til gode diskusjoner og videre
fortellinger.
Det tilbyr til variasjon til de eldres hverdag og skaper positive
opplevelser samt stimulerer til mimring og dialog.
Selvfølgelig er det ekstra populært at leseombudene har med
seg en som spiller instrument og er med og leder sangen. (Gisle
med keyboard og gitar, Torunn på keyboard og Bjørn Breivik på
trekkspill) vi er veldig fornøyd med tilbudet og håper at dette
fortsetter.
Kati – Avdelingsleder Hjemmetjenester

Til Leseombudene og musikantene:
Kom med innspill på hvorfor Deanu
Girjerádju/Tana bibliotek har lykkes i
arbeidet med leseombudene
•

•

Ragnhild - biblioteksjef

De må ha en flink og inspirerende leder som
viser at det settes pris på det de gjør, og ha
med sang og musikk sammen med lesingen.
Er så enig med Eli. Det gir også meg så mye å se at de vi
leser for følger med og gleder seg over det vi leser,noe
med bibelsk innhold og tekster gjerne fra tidligere tider.
Johanne - leseombud

Mine tanker vedr det å være leseombud:
For meg så gir det meg så mye å kunne lese for
de eldre om noe som får dem til å minnes noe i
sine tidligere år. Fortellinger fra gamle dager
eller fra noe i lokalsamfunnet som de er vokst
opp i. Det sammen med musikk som gir dem
minner er en gave til oss som gjennomfører
det.
Minnes Bjørn som var så glad for at de eldre
likte å lytte til hans musikk. Vi klarte aldri å
avslutte etter bare en time, det ble alltid brukt
lenger tid. Og det var fordi vi fikk så mye glede
av å være sammen med de eldre. Håper jeg får
flere slike gode stunder i tiden fremover. Det er
hvertfall dette som er min drivkraft i det å være
leseombud.
Eli - leseombud

