Minnesanteckningar MIK-möte 5 februari 2019.
Närvarande: Lisa, Patrik, Elina, Albin, Urban, Björn.
Via Skype, Marie D, Linda, Thomas, Hanna, Marie E.
Swedbank
Patrik Westöö från Swedbank ansvarig för bankens arbete med samhällsengagemang gästade mötet.
Vi diskuterade kring möjlig samverkan mellan biblioteken och Swedbank och på vilket sätt det skulle
kunna se ut. Patrik berättade lite hur han och banken arbetar och fick samtidigt insyn i hur
biblioteken tänker och arbetar. Bl.a. har Swedbank utbildningar, företrädesvis för äldre personer.
Exempel på innehåll, hur man använder alla digitala tjänster, bank-id, betala räkningar, säkerhet.
Ett önskemål från bibliotek är att banken kan komma vissa tider till biblioteket för att kunna hjälpa
och handleda besökare i digitala bankärenden.
Vi diskuterade även huruvida bibliotekspersonalen behöver kunna bankens tjänster bättre för att
handleda besökarna, och om banken i så fall skulle utbilda personal. Här skilde sig åsikterna inom
gruppen lite beroende på hur vi ser på vad som är vårt uppdrag. Lisa tar frågan med sig till Elisabeth
och ev. Götas styrgrupp.
Lisa skickar deltagarnas kontaktuppgifter och förmedlar kontakten till Patrik på Swedbank.
Föregående mötesanteckningar
Gicks igenom
MIK-dagen
Är den 26 mars, anmälan är öppen och många platser är redan bokade.
All digital week 25-31 mars 2019
Lisa skickar ut en förfrågan till biblioteken om ev. planerat program på biblioteken så görs en
gemensam anmälan till Digidelnätverket samt en samlad puff på webben för de som vill.
Lisa kontaktar 1177 för att se om det finns intresse för deltagande.
Digitalt först
E-boksutbildningar är eller ska genomföras på biblioteken under jan/feb.
Motala kommer att jobba med data detox, både besökare och personal, Norrköping kommer finnas
med. Lisa funderar kring studiecirkelupplägg.
Vad händer i kommunerna?
DigidelCenter startar Norrköping. Kinda något i mindre skala organiserat med inspiration av Motalas
DigidelCenter. Källkritikvecka i Söderköping. 26/3 i Tranås, ta med din surfplatta och få hjälp.
Familjelördag med digital trekamp i Motala. De flesta jobbar kontinuerligt med digital handledning i
olika former.
MIK i praktiken
Projektet pågår under våren med Mattias Ahlén som projektledare, fokus metodutveckling.
Övriga frågor
Vi pratade kort om integritet utifrån vad är det vi visar och använder kontra hur mycket man
egentligen vill/ska dela med sig?
Boktips: Skolan i en digital omvärld av Anders Thoresson.
Nästa möte
Tisdag 9 april 9-12 i Götarummet eller via Skype .
Vid anteckningarna Lisa Ekman

