
Götabarn 5 mars 2018 

Åtvidabergs bibliotek 
Alla presenterade sig och berättade kort om vad en just för tillfället är engagerad i. 

 

Sagostunder 

Sagostund med tecken som stöd (Margareta Gustafsdotter) 

Sinnenas sagostund (Anna Fahlbeck) - för barn som tex har synnedsättning, men passar alla 

barn. Känna på, lukta på, smaka på.  

Ny 6:årsvisning i Norrköping (Margareta) 

Språkpiller – nya titlar, väskor mm (Anna och Margareta)  

Här finns all information du behöver om språkpiller;  språkpillerlistor etc: 

http://regionbibliotekostergotland.se/verksamhet/barn-och-unga/sprakpiller/ 

http://www.barnensbibliotek.se/tabid/1281/Default.aspx 

 

MIK på folkbiblioteken – hur gör vi?  

Lisa Ekman berättar om MIK. Götas chefer har antagit en MIK-strategi. 

Alla medarbetare på Götabiblioteken ska göra ett självskattningstest för att se vilken 

fortbildning som behövs. 

MIK-kunnigheterna finns som film. Alla förutom bibliotekskunnighet är filmade. 

Läs gärna: Alneng, Marika; Folkbibliotek i förändring 

Vi diskuterade utifrån dessa frågor:  

• På vilket sätt kan vi konkret arbeta med MIK på våra bibliotek? 

• Vilka kan vi samarbeta med? 

• Vilken kompetensutveckling behöver vi? 

• Vilka resurser finns? 

• Vilka resurser behöver vi? 

 

Diverse gemensamma frågor 

Bamse och källkritik – Ingrid informerade om att ett nytryck kommer att göras.   

Bokstart - Kunskapsdagar 9 och 10 april samt 17 maj. 

Läslov – Vi diskuterade inriktning inför ny ansökan. Läger eller inte? Ev söka upp människor 

där de är, badplatser, parker etc. Marknadsföring, fortbildning. Bokinformation för oss själva.  

Gemensamma teman ibland ev skräck under höstlovet.  

Nätverk för unga – anmäl senast 2 april - 26 april i Uppsala.  

Läskickar, seminarium14 mars i Linköping 

Barnboksveckan 2018 – Vi bestämde att årets tema blir Castor. Arbetsgrupp: Sanna, nån från 

Norrköping  

Reservationer – Vi påminner varandra om att vi inte reserverar nya böcker från andra 

kommuner. Det går alltid bra att ringa till varandra och be att få låna. Vi lånar heller inte ihop 

klassuppsättningar – lärarna får be eleverna att själva reservera alt köpa in.  

Götawebben - vill någon vara med? Ingrid och Christine Åström, Ydre har börjat. Vill någon 

mer vara med och arbeta med det som ska vara riktat mot barn och unga på nya Götawebben 

– hör av er till Ingrid.  

Hur samarbetar vi bäst? Mail är bästa sättet att kommunicera på, Facebook för dem som vill, 

Sharepoint hoppas vi på att få inom kort. Det är bra med möten på olika bibliotek, men 

vintertid ska de hållas i Norrköping eller Linköping. 2-3 Götabarnmöten per år heldag. 

Läslovsmöten i samband med lov. Ingrid - gör en årsplanering för alla möten som berör 

barnbibliotekarier.  

 

Vi avslutade mötet med att titta på det nya fina biblioteket tillsammans. 

http://regionbibliotekostergotland.se/verksamhet/barn-och-unga/sprakpiller/
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/1281/Default.aspx
http://regionbibliotekostergotland.se/wp-content/uploads/2018/02/mikstrategi-gotabiblioteken-2018.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ba90f0f1-6fd8-497e-bc29-aaca881c923c?displayId=Swe1439847
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJQHoNzHM_k2opbbzk99tg6Bmw26FDVdG
https://www.regionuppsala.se/fokus-unga

