Anteckningar från nätverksträffen Barn & unga på Älmhults Bibliotek
6 november 2018
Dagen inleddes med fika och rundvisning på Älmhults Barn och Unga-avdelning.
•

Bibliotek för unga
Älmhults bibliotek genomför undersökning, Jesper berättar.
Jesper Lindberg, projektanställd ungdomsbibliotekarie berättar om sin undersökning som
heter ”Bygga broar mellan biblioteket och ungdomar”. Undersökningen görs under hösten i
Älmhults kommun. Fokus är på ungdomar 13-19 år.
Jespers roll är att:
- kartlägga unga människor
- presentera ett koncept för biblioteket
Jespers upplägg:
Fas 1
– Research: bibliotekets bakgrund, forskning inom ämnet, kommunalt arbete, föreningsliv i
kommunen.
Fas 2
– Kartläggning: Vilka mönster sticker ut? Var rör de unga sig och varför? Vilka insatser har
lyckats och vilka har inte?
Fas 3
– Undersökning: Undersökningar i form av enkäter, fokusgrupper och samtal med de unga.
– Marknadsföringsstrategi, hur anpassar vi oss?
– Mobilitet och uppsökande verksamhet
Jesper arbetar uppsökande, han har gjort en enkätundersökning där han har fått ca 200 svar
av ungdomar. Resultatet är inte färdiganalyserat men kanske inte helt oväntat har biblioteket
en starkare och mer positiv förankring hos högstadieeleverna än hos de som går på
gymnasiet.
En annan sak som Jesper redan nu ser är att även föreningslivet i Älmhult ser ett minskat
intresse. Redan vid ca 11-års ålder tappar barnen intresset för att delta ibland annat olika
idrottsföreningar. Även de upplever detta som ett problem!
Var är de unga?
Kommande arbete:
- Utökat samarbete med skolorna och fritidsgårdarna
- uppsökande arbete, bygga förtroende på bortaplan
- metodbank och gerillamarknadsföring
Jesper har i sitt arbete använt sig av metoden ”Design thinking”. Det finns en bok i ämnet
som är anpassad för bibliotek på svenska. Om någon önskar ett ex, hör av er till
Biblioteksutveckling!

•

På gång-runda
Växjö:
Oklart läge, finns två förslag kring flytt och ombyggnad av biblioteket. Håller på att bygga upp
verksamhet kring e-sport. I övrigt fortsätter de i gamla spår just nu pga. eventuell
ombyggnad.
Karlshamn:
Befinner sig fortfarande i tillfälliga lokaler i gallerian. Det är trångt och finns inte så mycket
plats. Rörigt och stökigt med mycket spring. Just nu verkar det som att de får stanna där i 3 år
till. Läget fungerar bra på det viset att det är mycket barn där men de vill få in dessa barn på
ett bättre sätt i verksamheten för att minska stimmet.
Olofström:
Brottas också med lokaler. Inga lugna platser i biblioteket. Problemet består till stor del av de
datorerna som finns precis innanför entrén. Just nu finns inget bokningssystem på dessa
datorer pga. ekonomi, hur gör vi andra? Har alla bokningssystem? I övrigt har de ett
samarbete med Slöjd i Blekinge med öppna skaparverkstäder före och under skolloven.
Markaryd:
Har ett projekt med SFI där de jobbar med sagor. Tomas är ute i SFI-klasserna med olika
sagor. Målet är att de vuxna ska dela med sig av sagorna till barn i sin omgivning. Annars är
mycket förändringar på gång! Bland annat en TV-spelssatsning, ommöblering och renovering
av lokalerna och mer-öppet.
Tingsryd:
Ska också renovera sina lokaler! Har hjälp av en arkitekt som ska ta fram ett förslag. I övrigt
försöker de bygga upp sin programverksamhet. Ska även ha ett projekt gentemot barn och
idrott i 6 månader där de ska arbeta med ”morötter” för att få barnen att läsa mer.
Älmhult:
Jespers undersökande arbete med unga är i fokus!
Karlskrona:
Verksamheten rullar på. Hoppas på ett nytt bibliotek 2020 med mycket plats till barn och
unga. Filialen i Lyckeby har precis nyöppnat i nya lokaler med mer-öppet. Det är den 3:e
filialen i Karlskrona som har mer-öppet.
Sölvesborg:
Har precis haft invigning av den nya barn- och ungdomsavdelningen. Har i många år haft
bokprat i alla skolorna i kommunen. Men vad ger dessa bokprat egentligen? Funderingarna
går till ett nytt sätt att arbeta med detta. Håller just nu på att prova bokattacker i åk 4 och 5.
Ljungby:
Utreder om biblioteket ska flytta eller byggas om. Sökt pengar från Kulturrådet för att
utveckla Makerspace. I samband med Språkstegen har de även provat nya evenemang.
Alvesta:
Anställt en ungdomsbibliotekarie! En utmaning för denne då det inte fanns någon
verksamhet alls tidigare gentemot denna grupp. Ska skapa en spelhörna och bygga
om/möblera om på barn- och ungdomsavdelningen. Har precis börjat med Språkstegen!
Uppvidinge:
En filial är på väg att flytta.

•

Spel på bibliotek – Thomas Wiking Markaryd bibliotek
För de bibliotek som funderar på att satsa på TV-spel på biblioteket är det PS4, Xbox One och
Nintendo Switch som man ska satsa på.
Multimodal läsning
Markaryd håller på att samla allt om TV-spel på ett ställe det blir TV-spel, böcker om spel,
skönlitterära böcker om spel, rollspel m.m.
Statistik från Statens medieråd visar att 8 av 10 barn och unga har en spelkonsoll i hemmet.
87% av de som är 9-12 år spelar.
Markaryds bibliotek vill satsa på spel eftersom ”Spel i sig är kultur och vi vill ju främja och
bredda detta kulturnyttjande genom att erbjuda högkvalitativa och mångfacetterade spel.
SVEROK = spelhobbyförbundet. Superbra förening att ha samarbete med kring just spel!
Finns inte i alla kommuner. Se gärna filmen ”Stolt nörd” där SVEROK berättar om sin
verksamhet.
PEGI – funderar över hur ni använder rekommendationen för att kunna förklara för arga
föräldrar eller rektorer. Låter ni 12-åringar låna 18-års spel?
Lästips!
- Växande världar: om spel, spelkulturer och spelare i samtiden av Bobbi A. Sand
- Uppsatsen ”Spel, transmedialiet och bibliotek”
- SVEROKS ”Code of conduct”
- Årets bibliotek Kronan i Trollhättan

•

Infopunkter och samtal (Lisa)
- Bamse och källkritik, hur jobbar vi med tidningen?
Tips som kom fram är att koppla det till verkligheten, arbeta med ryktesspridning, viskleken
eller falska löpsedlar.
- Facebookgruppen, hur gör vi för att dela med oss av våra erfarenheter och tips?
Vi kommer fram till att vi ska prova att använda Google Drive för att dela metoder. Lisa
startar upp platsen och skickar ut länk, alla bidrar med innehåll.
- ”Bron mellan unga och biblioteket”, vad tar vi med oss hem?
Jespers metodbank ska delas till alla!
- Dans & bibliotek – projektet
Med hjälp av dansutvecklaren Jennifer Darell från Regionteatern ska det utvecklas en metod
för rörelse/dans i programverksamheten för barn 3-6 år. Ett antal pilotbibliotek kommer att
eftersökas för att utforma metoden under våren 2019.

- Förskolesatsningen från Kulturrådet
Saxat ur ett nyhetsbrev från Kulturrådet:
”Under november kommer alla kommuner i Sverige få en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande
utbetalning av bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019. Detta
är ett engångsuppdrag och omfattar 50 miljoner kronor.

Kulturrådets uppdrag innebär att de ska:

•
•
•
•

erbjuda ett brett urval av titlar som tagits fram av sakkunniga. Urvalet görs utifrån verkens kvalitet och tar
hänsyn till barns olika förutsättningar. Det är böcker inom olika genrer och olika språk, inklusive
minoritetsspråken.
göra så att förskolorna får titlarna distribuerade till sig utan kostnad.
tillhandahålla en handledning om högläsning och annan läsfrämjande verksamhet i förskolan och
informationsmaterial till föräldrar om högläsningens betydelse och hur en för barnen språkutvecklande
högläsning kan gå till.
främja samverkan mellan förskolor och folkbibliotek när det gäller det läsfrämjande arbetet.

Utbetalning och beställning

•
•
•
•
•

Vi betalar ut pengar till kommunerna baserat på antal förskoleenheter/kommun. Det gäller både kommunala
och fristående förskolor, dock ej öppna förskolor.
Förskolorna kommer att kunna lägga beställningar (via webbshop direkt till leverantör) under våren utifrån ett
bestämt belopp som inte får övertrasseras.
Leverantören samlar ihop fakturorna och fakturerar kommunerna, men paketen distribueras till respektive
förskola, om kommunerna inte önskar något annat.
En rekvisition med utbetalning skickas ut i mitten av november.
Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019.

- Skriv in i era kalendrar!
6/12 Mångspråkskonferens i Växjö
12/12 DigiLove i Alvesta (sista anmälningsdag 30/11)
17/1 Språkstegen, nätverksträff i Karlskrona
10/4 Språkstegen i Växjö
Nytt nätverksmöte för barn och unga föreslås till den 20/3 i Sölvesborg.

// Emma, Älmhults bibliotek

