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Bergen 275 000  innbyggere
17,1% m. innvandrerbakgrunn
ca. 47 000

størst:
- Polen
- Litauen
- Irak
- Somalia

---
- Syria - vokser raskest



Intro

Bergen Offentlige Bibliotek
- Hovedbibliotek
- 6 bydelsbibliotek
- 2 fengselsbibliotek



Språkkafé i
hovedbibioteket

i samarbeid med  Det felles innvandrerråd i Hordaland



Jamal Mohamud

… å komme ut 
og inn 
i samfunnet



5-6 
personer
i hver
gruppe

Tema
Spørsmål
Ord
Bilder



Spørsmål til tema  Vær             
Kan du si noe godt om regn?
Hva har du på deg ute når det regner?
Hva er det fineste været du vet?
Hva liker du å gjøre ute når det er vinter?

Bilder til tema  Helse

plaster

eldreomsorg

barnelege

operasjon

Ord
regn
regntøy
sol
sky



Legger vekt på

- samarbeid med partnere

- vert(er) tar imot 

- forberedt materiale som triggere

- små bord og små grupper

- kaffe, te…

- alle deltakere bli sett og hørt

- frivillige!



Frivillige

- nok frivillige 

- godt samarbeid med dem

- innspill, ideer

- som ikke dominerer, men 
sørger for at deltakerne får 
prate

- som er med og skaper 
likeverdighet



Norktrening 
med 

Røde Kors



New Amigos språkkafé

Den Europeiske 

språkprisen 2016

Fra juryen: "New Amigos is an 
outstanding example of how 
informal learning helps to 

increase multicultural 
understanding and good 

language learning. Equally 
important is that the board 

game also creates favourable 
conditions for friendship . 

Hence the name New 
Amigos."



newamigos.com

- norsk-engelsk
norsk-arabisk
norsk-spansk
norsk-tigrinja kommer
på nett

språkkafépakker (6)
enkeltspill
klassesett
startpakker



Leserom
4 grupper 

ledet av 
frivillige

Påmelding

Biblioteket 
forbereder 
og
tar imot
alle



Kinesisk språkkafé Sommerkafé

Drevet av
frivillige 



Rom for møter 
Folkebibliotekene i Bergen og Hordaland 
som integreringsarena
prosjekt 2017-2018

Mål:

- mangfold og integrering mellom 
nordmenn og innvandrere

- aktiviteter som blir sosiale møteplasser i lokalsamfunnene 
- møtes på likeverdig måte gjennom felles interesser



Rom for møter

Samarbeid mellom

bibliotek og organisasjoner,
bibliotek og frivillige,
bibliotekene i fylket

Tiltaksområder

- språkkafeer og norsktrening
- håndverkstradisjoner
- lokal kystkultur
- digitale verksteder
- Rom for fortellinger

15 folkebibliotek søkte for 2017
- 7 fikk midler
+ Bergen Offentlige Bibliotek



Bergen Offentlige Bibliotek i Rom for møter i 2017

Flerspråklige fortellerstunder 
- samarbeid med fylkesbibliotek

Smaken av språk
- morsmålslærere og 5.-7.-klasser

Memoar
- innvandreres livshistorier

Upolert 
- forestilling med afghanske ungdommer

Håndarbeid og høytlesing

Språkkafeer i alle bydelene

Språkkafeer i alle bydelsbibliotekene
- inkl. arrangement knyttet til lokalmiljø



God kveld, Austrheim

Somalisk 
aften

Syrisk aften



Språkkafé i Austrheim



Planer i de andre bibliotekene

Kvam:  Språktreff

Fjell: Språkkafé, inkl. musikalsk kabaret, 
kulturinnslag, juleverksted og
N.Amigos.
To håndverksverksteder (papir)

Bømlo:  Treff for foreldre med små barn -
Leik og lær

Masfjorden:  Språkkafé inkl. transport og
strikke- og sy-treff

Stord:  Folkeverkstad med digitale spill 
(Osmo Words)

Voss:  Kreativ skrive- og lesegruppe



Språkvenn  
Tandem-trening

- 200 personer matchet
- 350 påmeldt
- 73 morsmål, 42 språk man vil lære

Støttet av 
Nasjonalbiblioteket
høst 2017-høst 2018

bergenbibliotek.no/sprakvenn



Friby Bergen

Kareem Amer Ratan Samadder


