Inspirationskonferensen ska enligt projektbeskrivningen ha fokus på hur vi arbetar för att nå
föräldrar till barn upp till 6 år.

09.30 – 10.00

Fika

10.00 – 10.30

Kort introduktion Barnpoesiåret 2014/Barnboksveckor 2014
Val av arbetsgrupp och tema för årets vecka. Tidplan.

10.30 – 12.15
Maria Ehde Andersson, utvecklingsledare Region Halland
Om små barns språk- och litteracitetsutveckling.
Vi lyfter samverkan barnhälsovård och bibliotek och Bookstart utifrån Kerstin
Rydsjös rapport med samma namn.
12.15 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30
Vi påbörjar en dialog som kommer att pågå under projekttiden.
Frågeställningar:
Hur utvecklar vi verksamheten för att nå föräldrar – fler föräldrar?
Hur når vi föräldrarna och barnen för att få dem att upptäcka bibliotekets
möjligheter? Hur når vi föräldrar med funktionshinder?
Vilken bok/Vilka böcker ska vi dela ut?
Hur ska vi särkskilt tänka på papporna och pojkarna?
14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 16.00

Introduktion Barnpoesiåret 2014, fortsättning/Världsbokveckan 2014

En läsluststrategi är framtagen för Biblioteken i Norrbotten för 2014 – 2016, med olika
målgrupper i fokus varje år. Tema för 2014 är Barnpoesiåret med målgrupperna barn,
föräldrar/andra vuxna. Läsluststrategin och kommunikationsarbetet hänger ihop. Och givetvis
också då projektet ”Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten – i Britt G. Hallqvists anda”. Därför tas
båda dessa kampanjer upp på Inspirationskonferensen.

forts.
Särskilt kommunikationskampanjen Världsbokveckan har som mål att även vara
verksamhetsutvecklande för läsfrämjande.

Barnboksveckor 2014 – frågor att fundera över
Vilka vill och kan delta i arbetsgruppen? Tala med din chef och anmäl dig på mötet.

Från föregående arbetsgrupp kommer Martina Rasch, Råneå bibliotek, att fortsätta nästa år.
För Polarbibblo.se deltar Susann Funck.

Rymden – blir det årets tema? Ja, det bestämmer vi på konferensen. Poesi, rim, ramsor är den
genre som ska lyftas.

Tidplan: Vi bestämmer datum för Barnbiblioteksforum hösten 2014. 11/6 ska förslag på grafisk
profil, minsta gemensamma nämnare och liknande lämnas in till Kommunikationsgruppen.

Världsbokveckan 2014
Ur Kommunikationsgruppens mötesanteckningar 140116, något språkligt redigerade.

”Norrbotten läser - barns rätt till ordet och litteraturen. Utgångspunkt läsluststrategi och
kommunikationsplan.
Tema för Världsbokveckan är poesi. Målgrupp föräldrar till barn upp till tolv år. Tillgänglighet
ska genomsyra arbetet och med ett särskilt fokus på att nå män/pojkar och det kampanjen
ska åstadkomma är att lyfta fram ordet och litteraturens betydelse för barns utveckling,
öppna upp ögonen hos föräldrar samt synliggöra biblioteken. Det finns också en färdig minsta
gemensamma nämnare: Minst en (1) aktivitet till föräldrar/föräldragrupp/kommun under
veckan.
Kom ihåg fokus män/pojkar och föräldrar med utländsk bakgrund. Arbete med medier för
personer med funktionsnedsättning och andra språk ska ingå.
Internt mål: Utprova nya/förbättra metoder i att nå föräldrar om barns läsning. Öka
kunskapen och utveckla metoder i att nå enligt lagen prioriterade målgrupper genom att
använda olika medietyper och medier på andra språk än svenska i det läsfrämjande arbetet.
Kom ihåg! Inspirationskonferensen ’Hur når vi föräldrar’ ska genomföras inom Barnpoesiåret i
februari. Det kommer att tas fram material för Barnpoesiåret som kanske kan användas i VBV.”
Läs gärna rapporten ”Dags att höja ribban!?” En rapport om samverkan mellan barnhälsovård
och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling. Kerstin Rydsjö, 2012

Välkomna!

Med stöd av

Anmälan till Inspirationskonferens den 13 februari 2014 i Luleå
Namn:
Arbetsplats:
e-postadress:
Specialkost:

Anmälan skickas senast den 6 februari till eva.lidstrom@nll.se

