
Götabarn 29 maj 2018 

Närvarande: Fanny, Anna, Liselott, Sanna, Anette, Klara, Mathilda, Erika, Margareta, Evelina, Marie, Clara, 

Anna, Lena, Ingrid 

Informationspunkter  

Läslov 

Det blir två läger i sommar. Utställning av de serier barnen gör på rid- och tecknarlägret kan kanske gå på 

turné? 

Vi har fått pengar till år 2, 450 000 kr.  

Barnboksveckan i höst 

Sanna (Söderköping), Karin (Norrköping) och Ingrid planerar. Temat är Castor.  

Polyglutt 

Inläsningstjänst. Motala funderar på en kommunlicens.  

Läsa för integration 

Ingrid berättade kort om konferensen som var 23 maj i Södertälje. Vi bestämde att läser och pratar om boken 

på nästa möte som är 20 nov.  

Förskolebibliotek 

Vi pratade om det, men insåg att vi inte har så mycket information. Här finns info från regeringen 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/05/uppdrag-till-statens-kulturrad-om-lasframjande-

insatser-i-forskolan/ 

Olika konferenser som kan vara intressanta att delta i 

Litteralund 7-12 april 2019 i Lund 

Littfest i Umeå feb 2019 

Biblioteksdagarna maj 2019 i Helsingborg 

Barnbibliotekskonferens 12 okt 2018 i Stockholm (Biblioteksföreningens nätverk för barn och unga) 

Hacka bibblan 12 okt 2018 i Örebro) 

Läsrörelsen ordnar nätverksträff om Läslov 3 september i Stockholm. Vill en berätta om något lyckat som en 

gjort så är det välkommet. Ingrid kan förmedla kontakten.  

Samtalspunkter 

Sommarboken – hur gör ni? 

Norrköping planerat varje gång, börjar med Handbok för superhjältar. Team skolbarn åkt ut till skolorna och 

informerat i klasserna.  

Ö Husby – lappar om att läsa ett visst antal böcker, rita sig själv, få en bok 

Finspång – Sommarläseklubben, läs ett visst antal böcker få en bok. Träffar med teman i juli.  

Söderköping – samarbete med skolor. Nytt material; bokmärken, deckarpromenad (Barnens bibliotek), affisch, 

folder. Prisböcker till varje skola. Träffar i juni. Alla 1:or inbjudna nu i slutet på terminen.  

Boxholm – sommarboken Läsa tillsammans (kompisar el vuxen/barn, vuxen/vuxen). Får en bok.  

Linköping – Begreppet sommarboken lite förvirrat, finns olika koncept. Synd med en övre åldersgräns. 

Sommarboksbladet – läs och få en bok.  

Kinda – egna påsar och tröjor. Läsbingo, presentkort till inträde till grotta, utflykt till Tåkern. Får en bok om man 

har anmält sig. 

Motala – haft nära samarbete med skolbiblioteken, sex böcker få en bok. Alla barn får en broschyr. 

Uppstartträff – får trycka egna kassar, pins mm. Avslutning 1 sep – Dan Höjer kommer.  

Fokus unga  

Anna R berättade om konferensen som hölls i Uppsala i april Den stora behållningen är lärdomen att vi ska göra 

saker med unga inte för.  

Klara berättade att det finns Unga kommunutvecklare i Norrköping.  De önskat att biblioteken kommer ut. Hur 

kan vi få unga att vilja bli delaktiga? 

Det finns en Facebookgrupp Fokus Unga https://www.facebook.com/groups/726964144094189/ – den som vill 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/05/uppdrag-till-statens-kulturrad-om-lasframjande-insatser-i-forskolan/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/05/uppdrag-till-statens-kulturrad-om-lasframjande-insatser-i-forskolan/
https://www.facebook.com/groups/726964144094189/


ansöker om att gå med där. 

Erika berättade om nätverk av killar ”Under kevlaret”. De ska komma till Boxholm http://underkevlaret.se/start 

Lockerroomtalk är också intressant att kolla upp http://lockerroomtalk.se/ 

Det efterlystes fortbildning i hur en arbetar med fokusgrupper (delaktighet). Mjölby bibliotek har gjort det, 

Ingrid undersöker.  

Barnwebben 

Det behövs fler än Ingrid och Christine (Ydre) som jobbar med barnwebben: 

Vi bestämde att alla som var på mötet (och gärna även de som inte var där) gör en puff och en lista med titel, 

författare och id.nummer. Bilder letas på Mostphotos – anteckna bildens nummer. Skicka allt till Ingrid. Ingrid 

skickar ut de listor som Christine har gjort som exempel. 

Biblioteksrummet 

Tips på designers, inköpsställen etc.  

Åtvidaberg – behöver ljuddämpande. Snygga ljuddämpande ”moln” finns på Sundbybergs bibliotek 

Motala  ska få ombyggt och renoverat. De anlitar Arkitema (upphandlat) 

Norrköping – har lärt sig genom erfarenhet att kolla upphandlingsenheten i kommunen vad som gäller innan 

några kontakter tas med designers eller arkitekter 

Stärkta bibliotek – har några bibliotek sökt för barn och unga? 

Norrköping – projekttjänst Unga 

Söderköping – personal barn och unga 

Motala – uppsökande till olika stadsdelar, Brobyggare 

Biblioteksvisning 

Sanna berättade om biblioteket och visade runt.  

Workshop 

Marknadsföring – kommunikationsplaner 

Lillemor Engholm Guy höll i workshopen.  

Vi jobbade med kommunikationsplaner tillsammans. Alla som deltar i Läslov ska göra arbeta med 

kommunikationsplaner för att nå nya målgrupper. Mallen för Läslov – kommunikationsplan läggs ut under 

Läslov på Regionbiblioteket.  

Nästa möte 20 nov 

Hur jobba med integration? Vi läser Läsa för integration (En bok för alla) och pratar om den 

Errol visar nya webben 

Och annat som vi kommer på under hösten 

Andra möten i höst 

4 sep Bokstart 

11 sep Läslov 

 

http://underkevlaret.se/start
http://lockerroomtalk.se/

