MOBILA MÖTEN
Konferens för mobil biblioteksverksamhet, Falkenberg 15-16 augusti 2014
Mobila biblioteken, Falkenberg i samarbete med Svensk Biblioteksförening

Program torsdag 14 augusti
För de som anländer redan på torsdagen erbjuder Mobila biblioteken i Falkenberg
följande:
18.00 - 19.30 Stadsvandring med guide från Falkenbergs museum. Vandringen avslutas på
Huvudbiblioteket.
19.00 - 22.00 Välkomnande med lite mat på Huvudbiblioteket i Falkenberg
Program fredag 15 augusti
09.00 - 09.30 Anmälan & morgonkaffe
09.30 - 10.00 Välkomnande, praktiska upplysningar & intro
10.00 - 10.45 From Rusholme with love
During his travels to mobile library meetings around the world Ian Stringer has
collected a number of ideas. Now he will present them to us and show best use of
them.
Ian Stringer, former librarian, editor and information co-ordinator of the IFLA
Public Library section. Current Committee member CILIP International Library
Group.
10.45 - 11.30 Det webbaserade biblioteksdatasystemet Koha - ett fritt alternativ
Mer funktioner för runt hälften av kostnaden samtidigt som man tar kontrollen över
sitt biblioteksdatasystem – låter det som en omöjlig ekvation? Inte alldeles faktiskt
eftersom det är precis vad Hylte som första kommun gjort då de bytt till det fria och
öppna systemet Koha. Viktor berättar om de erfarenheter som gjorts och begrundar
det faktum att de inte har någon mobil enhet i Hylte.
Viktor Sarge, utvecklingsledare - digitala biblioteksmiljöer, Regionbibliotek
Halland

11.30 - 12.15 Hur skall det gå till på vägarna?
Det finns många begrepp och frågetecken som behöver redas ut kring
behörigheter, vikter, lagar och regler som gäller för oss i de mobila
biblioteksverksamheterna. Bara de senaste åren har det kommit flera ändringar
inom EES-området som berör oss - känner ni till alla? Vad innebär t.ex. C1?
Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans trafikskola & Lennart
Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef, Murtans trafikskola,
Falkenberg.
För de som har frågor om detta område kommer Roger och Lennart att finnas kvar
under lunchen. Lennart kommer även att finnas tillgänglig när biblioteken är
öppna.
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 13.45 Hur gör vi en bättre upphandling?
Hur utfallet av en upphandling kommer att se ut är till allra största delen beroende på
det underlag vi som specialister lägger fram till upphandlingsavdelningen - det är vi
som skall veta vad vi vill! Sedan är det deras och vår samlade expertis som ska göra att
vi får det mesta och bästa för pengarna som investeras. Men det finns mycket att
tänka på och många fällor…
Samer Mahra, upphandlingschef Falkenbergs kommun
13.45 - 14.45 På temareise med Mobilis: en visuell tur i det mobile biblioteknorge
Bli med på en guidet reise til ulike mobile bibliotekenheter i Norge. Mobilis tar deg
med til Vestlandet, Nordnorge, Midtnorge og Østlandet og viser deg en form for
bibliotektjeneste som det svinger av! Ta plass!
Mobilis, NBF’s spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet
14.45 - 15.15 Kaffe
15.15 - 15.30 Det mobile bibliotek i Brønderslev – et eksempel på udvikling i service i
landområderne
Via et kort rids af Brønderslev Kommunes bogbusdrift før
kommunesammenlægningen i 2007 tegnes et billede af den nuværende service med
mange bookinger i et helt nyt mobilt bibliotek designet til de nye udfordringer.
Der gives eksempler på, hvordan Brønderslev Bibliotek forsøger at støtte det gode liv
i landområderne.
Bent Jørgensen, teamleder for det mobile bibliotek
15.30 - 16.15 Bibliotekslagen och mobil verksamhet
Den 1 januari skärptes Sveriges bibliotekslag. Vad innebär texten i den nya lagen
för mobila bibliotek och hur förhåller vi oss till den?
Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie Halland
16.15 - 18.00 Biblioteken är öppna!

19.30 -

Fest
Det dukas upp till en halländsk buffé på Ocean bar & grill med havet och
solnedgången som närmsta grannar. Vi har beställt bleke!

Program lördag 16 augusti
07.00 - 07.45 Morgonjogg
07.00 - 07.45 Morgonpromenad
09.00 - 12.00 Delspår 3 st.
Delspår 1 - Förskolor
Delspåret äger rum i Teater Storan, Torggatan 10
09.00 - 09.30 Humlan lyfter språket
Projekt om språkutveckling och integration i samarbete med mobila biblioteken
och förskolor i Falkenberg. Mobila biblioteket Humlan besöker regelbundet två
förskolor och en öppen förskola i ett mångkulturellt område i Falkenberg.
Utbildningsdagar för personalen har anordnats och bibliotekarier har besökt
föräldramöten för att prata om högläsning och tipsa om böcker. Humlan har varit
med vid föräldramötena och även varit i bostadsområdet vid ett antal ”gårdsfester”.
Christina Malmqvist, bibliotekarie, Mobila biblioteken Falkenberg
Margret Lilliehöök, förskolechef, Falkenberg
09.30 - 10.00 Läs för mig! Kapprumsbiblioteken på förskolorna i Halmstad
I projektet "Läs för mig!" har 14 förskoleavdelningar utrustats med små bibliotek i
kapprummen, där föräldrar kan låna böcker vid hämtning och lämning på
förskolan. Projektets syfte är att ge föräldrar kunskap om högläsningens betydelse
för sina barns språkutveckling, skolprestationer och livsvillkor, samt att inspirera
pedagoger i förskolan att arbeta med högläsning och boksamtal. Projektet
utvärderas genom enkäter och intervjuer kring föräldrars och pedagogers läsvanor
och attityder till läsning, och genomförs av studenter vid Halmstad högskola.
Karolina Larsson, leg. logoped, Resurscentrum Kärnhuset, Halmstad
10.00 - 10.30 Kaffe
10.30 - 11.00 Lärande i sagans värld
På Svejserdalens förskola arbetar vi med sagan som grund för lärande. Sagan
hjälper oss att hålla en röd tråd i allt vi erbjuder barnen på förskolan, sagan
engagerar både barn och vuxna. Grundtanken i verksamheten är människor som
brinner för det de gör. Våra aktivitetspedagoger ansvarar för att arbeta med sagan i
aktiviteter med barn från hela huset. Våra aktiviteter är musik, drama, bild och
form samt rörelse.
Carina Eriksson & Anette Eskilsson, förskollärare, Svejserdalens förskola, Mölndal

11.00 - 12.00 Närläsning med smååringar – om Läsrörelsens pågående projekt Berätta, Leka,
Läsa i samarbete med bibliotek och förskolor i 31 kommuner i Sörmlands,
Västmanlands och Örebro län, 2013 – 2015.
Susanna Ekström, förskollärare, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt,
sakkunnig i projektet Berätta, Leka, Läsa
Delspår 2 - Skolor
Delspåret äger rum i Falkhallens blackbox
09.00 - 09.30 Finlands bästa skolbibliotek
Över 100 000 lån per år i bokbussen! Hur når man dit? Hur får man barnen till aktiva
läsare och bibliotekskunder? Bokbussen Ella i Kyrkslätt berättar om sina
framgångsrika metoder. Framgången för bokbussen börjar redan i dagis. Bokkassarna lär barnen att uppskatta böcker redan från riktigt ung ålder. Ella besöker
skolorna varje eller varannan vecka. Genom bokbussen har skolorna tillgång till ett
stort, mångsidigt och modernt materiel utan egen ekonomi- och arbetsinsats.
Förutom den traditionella utlåningen kryddas verksamheten av kontinuerligt bokprat,
biblioteksundervisning, läsprojekt, tävlingar, temadagar mm. Och all verksamhet sker
på två språk, finska och svenska.
Ralf Mether, biblioteksfunktionär, bokbussen Ella, Kyrkslätts bibliotek
09.30 - 10.00 Bokbaciller smittar
Utvecklingen av barnbiblioteksverksamheten på Bokbussen startade med
anställningen av en barnbibliotekarie januari 2002. Biblioteksplanen öppnade upp
för nästa utveckling: en till bokbuss, Barn- och ungdomsbokbussen.
Läsåret 2012-13 kördes det igång med 24 turer, med bl. a möjlighet till bokprat
utöver turerna.
Det här läsåret, 2013-14 utökade turlistan med ytterligare 2 turer. Dessutom
anpassades Boklek för 6-åringar.
Liz ten Hoeve & Hanna Lidström, barnbibliotekarier, barn- och
ungdomsbokbussen Luleå
10.00 - 10.30 Kaffe
10.30 - 11.30 Mobilt bibliotek som skolbibliotek?
Skolinspektionen har i sitt uppdrag att bl.a. se hur lagens anda och mening uppfylls
när det gäller skolbiblioteksverksamhet. Så vad krävs av skolhuvudmännen och hur
kan vi som arbetar på mobila bibliotek se till att den verksamhet vi bedriver
stämmer med Skolinspektionens krav? Från glesbygd till storstad gäller olika behov
och förutsättningar!
Kjell Ahlgren, undervisningsråd, Skolinspektionen
11.30 - 12.00 Alternativ läsning
Kan man njuta av litteratur även om man är dyslektiker? Kan man lyckas i skolan
även om man har svårt för att läsa och skriva? Kenneth Jönsson berättar om hur

teknikutveckling och förändrade förhållningssätt gör det möjligt för fler att lyckas,
både i skolan och med litteraturen.
Kenneth Jönsson, skoldatatekspedagog, Falkenberg
Delspår 3 - Äldre
Delspåret äger rum i Blå salen, Folkets hus, vid Stortorget i Falkenberg
09.00 - 09.30 Uppsökande mobil verksamhet - Jönköpings bokbil
En bokbil köptes in i Jönköping 2008 för att nå ut med mer biblioteksservice till
kommunens äldre. Nu drivs det traditionella biblioteksbegreppet "Boken kommer"
helt genom kommunens bokbil. Vi berättar om hur vårt upplägg ser ut och hur det
tagits emot av låntagare och vårdpersonal.
Åsa Brissman, verksamhetsansvarig, Mobila biblioteken, Jönköping
09.30 - 10.15 Möten med minnen - ett projekt för livskvalitet
Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson berättar om Möten med
minnen, ett konkret initiativ för att öka livskvaliteten för människor med
demensdiagnos. Hon samtalar med några av de personer som är involverade i
projektet där nu cirka 80 museer deltar. Jeanette Rangner, konstpedagog från
Nationalmuseum, är utbildningsansvarig för Möten med minnen och den som tog
initiativet till att projektet, som ursprungligen startade på MoMA i New York, kom
till Sverige. Helena Gustavsson som lever med Alzheimer sedan 2012 berättar om hur
det är att vara mitt i livet och insjukna i denna obotliga sjukdom och vad ett projekt
som Möten med minnen betytt för henne.
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden
Jeanette Rangner, konstpedagog, Nationalmuseum
Helena Gustavsson
10.15 - 10.45 Kaffe
10.45 - 11.30 Läskraft! – Högläsning för personer med demenssjukdom
Högläsning är en enkel och opretentiös aktivitet som skapar samvaro, samtal,
stimulans, glädje och ro, för personer med demens.
Under fyra års tid har Centrum för lättläst drivit högläsningsprojektet Läskraft! i
samarbete med Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets
bibliotek för att med hjälp av regionala och kommunala arbetsgrupper inspirera till
högläsning och utbilda frivilliga och anhöriga högläsare.
Catharina Kåberg, projektledare, Centrum för lättläst
11.30 - 12.00 Kultur i äldreomsorgen: möten, förväntningar och förändring.
I detta forskningsprojekt har betydelsen av arbete med kultur inom äldreomsorg och
hur det påverkar organisering, ledning och det vardagliga omsorgsarbetet undersökts.
Projektet bygger på ett samarbete mellan Statens kulturråd, region Halland och
Hallandsbildningsförbund. Kultur ska i första hand förstås i termer av estetisk kultur
såsom exempelvis litteratur, konst, dans, musik och teater. En viktig slutsats är att

utförande och konsumtion av estetisk kultur, t ex läsning av litteratur ger
deltagaren/konsumenten redskap för reflektion och nya perspektiv på sig själv, på
andra, på sin omgivning och på sitt arbete.
Kristina Gustafsson, docent, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet, Växjö
12.15 - 14.00 Lunch och biblioteken öppna även för allmänheten
14.00 - 14.30 Avslutning
Sammanfattning, konkludering, prisutdelning samt överlämnande av stafettpinnen.
14.30 -

Kaffe och avresa

Med reservation för ev. ändringar

