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Områden	  aB	  arbeta	  med	  i	  Läsvågen	  
2015-‐2016	  

1.  Ta	  fram	  koncept	  kring	  cirklar,	  handledningar	  och	  metodKps,	  med	  
inriktning	  på	  läsning,	  beräBande,	  samtal	  och	  skrivande,	  i	  det	  fysiska	  
rummet	  och	  digitalt.	  

2.  Utveckla	  biblioteken	  som	  mötesplats	  och	  möjliggörare	  genom	  aB	  pröva	  
olika	  former	  för	  cirklar.	  

3.  Utveckla	  akKviteter	  i	  samverkan	  och	  dialog	  med	  enskilda	  läsare	  eller	  
organisaKon	  .	  

4.  Ta	  fram	  idéer	  och	  metoder	  för	  aB	  paketera	  medier	  i	  flera	  format	  för	  olika	  
målgrupper,	  såväl	  barn	  som	  vuxna,	  och	  ändamål.	  

5.  Arbeta	  med	  kommunikaKonsplaner	  och	  ta	  fram	  eB	  gemensamt	  
marknadsföringsmaterial.	  

6.  Utveckla	  bibliotekspersonalens	  kompetens	  och	  ge	  dem	  nya	  verktyg	  och	  
metoder.	  
	  Mer	  info	  finns	  på	  
hBp://www.lansbibliotek.ostsam.se/projekt/kategori/laesvagen	  



Skriv-‐	  och	  beräBarseminarium	  
15	  september	  2016	  

	   	   	   	   	   	  Katarina	  Kuick	  
	   	   	   	   	   	  Ida	  Junker	  
	   	   	   	   	   	  21-‐24	  i	  respekKve	  seminarium.	  
	   	   	   	   	   	  Sammanlagt	  ca	  50	  deltagare.	  

	  Blandning	  av	  övningar	  och	  Kps	  på	  
	  hur	  man	  använder	  dem	  i	  egna	  
	  akKviteter.	  



Lägesrapport	  boksamtal	  
(rapporterat	  på	  processledarmöte)	  

	  Boxholm	  i	  höst	  
	  Finspång	  i	  höst	  
	  Kinda	  19/9	  
	  Linköping	  klart,	  55-‐60	  personer	  deltog	  
	  Norrköping	  i	  november	  
	  Mjölby	  28/9	  
	  Motala	  12/10	  
	  Söderköping	  har	  hab,	  ska	  ha	  en	  gång	  Kll	  6	  eller	  14/10	  
	  Tranås	  i	  höst	  
	  Åtvidaberg	  i	  höst	  



ReflekKon	  av	  boksamtal	  	  

•  Boksamtalen	  ska	  följas	  av	  reflekKonssamtal	  för	  
lärande.	  

•  Frågor	  finns	  på	  projektets	  webbsida	  
hBp://www.lansbibliotek.ostsam.se/projekt/
kategori/laesvagen/material	  



Gemensamt	  tema:	  Läs	  bara!	  

•  Ca	  200	  ex	  av	  Ankomsten	  inköpta	  
•  Bokcirklar,	  skrivcirklar	  för	  redan	  etablerade	  
bokcirklar	  och	  grupper	  

•  Boksamtal	  för	  nya	  grupper,	  oba	  med	  
nysvenskar	  

•  Fokus	  i	  vecka	  47	  



Föreställning	  Ankomsten	  
i	  Linköping	  11/10.	  

Kan	  ev.	  även	  bli	  i	  

Norrköping.	  



•  InformaKon	  om	  LäsvågenakKviteter	  på	  
Götabibliotekens	  webb	  



Rollups	  

•  Alla	  bibliotek	  har	  fåB	  en	  
rollup	  med	  allmängilKg	  
text	  om	  bibliotek.	  

•  Fler	  är	  på	  g	  Kll	  filialer	  
och	  närbibliotek.	  



Gemensam	  bokcirkelpåse?	  

•  112	  Ktlar	  på	  Götabiblioteken	  
•  Mötet	  tyckte	  ja!	  

•  Uppdrag	  Kll	  processledarna	  



Belopp	  aB	  äska	  
för	  Läsvågen-‐	  

akKviteter.	  



Bidrag	  från	  Läsvågen	  

Äskanden	  ska	  vara	  inne	  senast	  9	  december.	  
Ni	  ska	  kunna	  visa	  upp	  kviBon	  vid	  fråga.	  

Mall	  för	  äskande	  finns	  på	  
hBp://www.lansbibliotek.ostsam.se/projekt/
kategori/laesvagen/material	  



Prognos	  projektmål	  

•  Ca	  85	  %	  av	  biblioteken	  (inklusive	  filialer	  och	  
närbibliotek)	  kommer	  aB	  ha	  genomfört	  minst	  
2	  akKviteter	  per	  år	  

•  200	  akKviteter	  för	  hela	  perioden,	  vilket	  är	  67	  
%	  av	  målet.	  

•  +	  genomfört	  och	  utvecklat	  cirklar,	  både	  läs-‐	  
och	  skriv,	  nåB	  nya	  målgrupper,	  större	  
förståelse	  för	  vikten	  av	  kommunikaKon	  



Återstående	  möten	  för	  processledare	  

•  17	  oktober	  kl.	  9.00	  –	  12.00	  
•  14	  december	  kl.	  9.00	  –	  13.30	  


