
Tack för er input idag på vårt första möte. Längst ner i mailet ser ni inbjudan till FRÖN Forum den 6 
april som kom idag. Varje projekt får skicka 2 deltagare. Jag tänker åka, vem vill följa med?  
 
Datum för våra arbetsgruppsträffar: 
 
Preliminärt 3 mars på Linköpings universitet, Stefan Holmlid (meddelar så fort jag får besked om 
Stefan kan den föreslagna tiden) 
 
4 april, fm, återkommer om plats 
28 april, em, återkommer om plats 
23 maj, fm, återkommer om plats 
 
Att Göra 
Norrköping: Målgrupp, var (på mötet pratade ni om socioekonomiskt område ev Klockaretorpet, 
workshop 
Ta fram utvärderingar/statistik om det finns och vad som står i verksamhetsplaner mm om 
bokbussar. 
Linköping: Målgrupp, var (på mötet pratade ni om landsbygd). Ta fram utvärderingar/statistik om det 
finns och vad som står i verksamhetsplaner mm om bokbussar.  
Motala: Målgrupp, var (på mötet pratade ni om invandrartätt område, ev sagostunder för barn för 
att nå mammor. Ta fram utvärderingar/statistik om det finns  och vad som står i verksamhetsplaner 
mm om bokbussar. Ta reda på information om den nya bokbussen i Sundsvall. 
HSO: ta reda på mer information om den tillgängliga bussen som Ädelfors fhgskola har. 
Liu: Kunskapsöversikter kring olika ämnen/teman. En workshop om digital inkludering och en 
workshop med personal från bokbussarna mm  (mars/april 2016). Intervjuer/Rapportskrivning, 
studenter. 
Kira: Ta kontakt med Makerslink för att diskutera makerspacekoncept bokbuss och ev workshop maj 
2016 
Jonas: Diskutera med Lovisa om landsbygdsperspektiv/bokbuss. Titta på upphandlingsunderlag. 
 
ALLA 
Undersöka om ni kan använda Dropbox, meddela Kira 
Förslag på studiebesök mailas till Kira 
 
Skriva en  ansökan till Vinnova, utvecklingsfas, digital mediebuss, sista ansökningsdag 1 juni 2016,  
med start 1 jan 2017. 
 
Maila mig eftersom när ni tagit fram information om ovanstående. 
 
Bifogar en kort rapport på engelska om Netti Nysse och en rapport om ”Den digitala bokbussen i 
USA” en rapport från en studieresa 2009 där bl a Birgitta Hellman-Magnusson, bibliotekschef i 
Motala, deltogl 

 


