Samling for bibliotekansatte i Viken som jobber med
barn og unge
Vi inviterer til den aller første Viken-samlingen for deg som jobber med barn og unge i bibliotek.
Målet med dagen er å bli bedre kjent, både med hverandre og det som rører seg i dagens tre fylker.
Det blir garantert en dag for kunnskap og inspirasjon!
Tid: Tirsdag 10. desember 2019
Sted: Scandic Asker Askerveien 61, Asker
Deltageravgift: Kr. 400,- inkl. lunsj
Påmeldingsfrist er 18. oktober. Lenke til påmeldingsskjema

Program
09:30 Registrering, kaffe, te
10.00 Velkommen v/Heidi Hovemoen, avdelingssjef for fylkesbiblioteket i Viken
10.10 Panelsamtale om ny nasjonal bibliotekstrategi. Hva kan strategien bety for barn og unge?
10.40 Hvordan få enda bedre effekt av eventyrstunden? Om språkstimulerende samarbeid
mellom barnehager og bibliotek v/ Mona Ekelund, Østfold kulturutvikling, og Irene Walseth,
Trøgstad bibliotek
11.10 Erfaringsdeling og inspirasjon
Ta med en barne- og/eller ungdomsbok som har betydd mye for deg!
12.00 Lunsj
13.00 Ny barneavdeling! v/ Stine Yndestad Runshaug, Asker bibliotek
13.20 Tofte Fablab: Tenk det. Lag det. Del det! v/ Einar Albertsson, Hurum folkebibliotek
13.40 Satse på ungdom? v/ Lene M. Velle og Jon Vold, Øvre Eiker kommune
14.00 Bibliotekets ungdomstid v/Ragnhild Malfang, Sørumsand bibliotek
14.20 Pause
14.35 Hvem gidder å lese bøker i ferien? En kick-off-forestilling og teaser i forkant av Sommerles,
beregnet på elever fra 1. til 7. klasse. Diskusjon rundt bordet.
15.00 Formidlingsmaraton: «Min favorittbok for barn eller ungdom»
Har du lyst til å formidle en bok fra scenen? Se mer info under.
15.45 Vel hjem
Om formidlingsmaraton:
Vi vil gjerne vise fram mangfoldet av litteraturformidlere i Viken, og oppfordrer flest mulig til å holde
en liten bokprat fra scenen. Boka kan være ny eller gammel - det viktige er at den er for barn og/eller
ungdom. Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta på formidlingsmaraton.
Ring eller send en epost hvis du lurer på om dette kan være noe for deg. Vi trekker en heldig vinner
som får premie!
For mer informasjon, ta kontakt med:
Mona Ekelund moneke@ostfoldfk.no
Camilla Sørbye Camilla.Sorbye@bfk.no
Gjertrud Øvland Gjertrud.Ovland@afk.no

