Digital Mediebuss
Arbetsgruppsmöte 2016-04-04

Dagordning
• Nora Büttner, Torsby bibliotek
• Julia Larsson, student masterprogrammet statsvetenskap
LiU
• Extra medel från Region Östergötland för att arbeta med
digital delaktighet
• Samhällsorientering i Östergötland, internet-e-tjänster
• Aktiviteter våren-hösten bokbussar
• Studiebesök Sundsvall
• Motala bokbuss
• Övrigt
• Nästa möte 28 april
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•

I den regionala digitala agendan, under fokusområde 2: Digital kompetens och delaktighet står det
bland annat: ”Det finns skäl att undersöka om biblioteken skulle kunna fungera som så kallade eserviceverkstäder, nyanländas behov skall beaktas särskilt.”

•

Regionbiblioteket har beslutat att dessa medel ska användas för arbetet med digital delaktighet utifrån
ett användarperspektiv, med särskilt fokus på nyanlända. Regionbiblioteket kommer att prioritera
nyanlända dels inom etableringen och dels i särskilda bostadsområden.

•

Samhällsorientering för nyanlända på modersmål har identifierat ett mycket stort behov av
grundläggande digitala kunskaper hos deltagarna, särskilt för nyanlända från Syrien, Afghanistan,
Eritrea och Somalia

•

Digitala mediebussar. Testa konceptet i förstudien ”Digitala Mediebussar i praktiken”, genom att
använda befintliga bokbussar på lördagar under 3-4 månader hösten 2016. Ta med digital utrustning
för e-tjänster och MakerSpace och samarbeta med andra aktörer inklusive civilsamhället.

•

Marknadsföra och utbilda/vägleda i olika offentliga e-tjänster, t.ex. barnomsorgstjänster,
konsumentvägledning och andra offentliga e-tjänster enligt konceptet e-serviceverkstad. Handledare
med språkkompetens på arabiska, tigrinja, dari och somaliska prioriteras.

•

Linköpings universitet kommer att följa arbetet.

•

Vad innebär detta i praktiken?

•

Vi har avsatt 200 000 kr till varje bokbuss. Om ni vill använda medlen vill jag ha in en kort
projektbeskrivning där ni talar om vad ni vill göra och vad det kostar, om ni inte vill vara med vill jag
också veta detta. Projektet kan pågå t o m november 2016. Förstudien Digital Mediebuss, Vinnova,
skall avslutas sista december och rapporteras senast sista januari 2017 och vi lyfter in detta som en
extra insats inom förstudien. Linköpings universitet genom Elin Wihlborg och hennes studenter
kommer att följa arbetet med Norrköpings bokbuss.

•

300 000 kr finns avsatt för Samhällsorienteringen i Östergötland. Insatserna kan pågår t o m
december 2016.

•

Jag vill ha in era underlag senast 22 april.

Statistik över datorkunskap för nyanlända som kommit till Sverige åren 2012-2016,
som folkbokförts i Östergötland och som anmälts till samhällsorientering.
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•

Under resan kommer vi attt få en utbildning i tillgänglighet av Agneta
Lindqvist, ordförande för handikappföreningarna i Östergötland. Anja
Leiding kommer att berätta om Geek Bus, San Antonio, Annika Holmén
kommer att lära oss olika skrivövningar. Fmfika serveras på bussen på
färden till Sundsvall.
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•

08:00 Avfärd från Linköpings Stadsbibliotek
ca 08:35 Hämtar vi upp deltagare vid Norrköpings Stadsbibliotek
ca 12:00-13:00 Lunch
ca 17:00 framme i Sundsvall
ca 17:00-19:00 Studiebesök bokbuss, teknikhörna, barn-coderdojo, mm
19:30 middag, hotell Knaust

•
•

27 april
Under hemfärden kommer vi att ha lite olika övningar och dela med oss
från olika grupper
08:00 Avfärd från Sundsvall
ca 11:30 ankomst till Sandviken
ca 11:30-12:30 lunch
ca 12:30-14:00 studiebesök Litteraturhuset/Young Story Architects
ca 14:00 avfärd från Sandviken
ca 17:15-18:00 middag

•
•
•
•
•
•
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