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Foredrag Loen september 2017 

 

Bilde 1 – Barneavdelingen som møteplass 

Jeg valgte å begynne med Alf Prøysen. Han er delaktig i barneavdelingen som vi har i dag – på mange 

måter:  

Gjennom barnetimen møtte min generasjon barnelitteraturen.   

Den viste oss fortryllelsen i god historie og en god formidler.  

 

Barnetimen var for alle som hadde radio – et lavterskeltilbud av høy kvalitet og en direkte stimulans 

til å oppsøke nærmeste bibliotek –  

 

Jeg bodde nære barnebiblioteket på Hamar – opp ei trapp – inn i noen små rom fyllt med bøker – til 

Brita –en klassisk barnebibliotekar som kunne sine bøker – og visste hva små jenter med stor 

lesetrang kunne lese.  

Min personlige vei gikk fra Prøysen – via Brita til bibliotekutdanning til jobb som barnebibliotekar.  

 

Bilde 2 – Mette i 1986 

Jeg har 23 års praksis fra formidlingsarbeid i klasserom og i barnehager – og diverse prosjektarbeid – 

før jeg ble biblioteksjef i Ringsaker i 2008.  

Ringsaker kommune ligger mellom Hamar og Lillehammer. Vi deler Mjøsa med flere kommuner, har 

Norges største hyttegrend på Sjusjøen og er den største landbrukskommunen i landet.  

 

Det bor 34 000 i vår kommune – en del av de bor i de to  «byene» – Brumunddal og Moelv.  

Biblioteket har tre avdelinger – en plassert nord i kommunen – på Brøttum, et kombinasjonsbibliotek 

i en nybygget 1 til 10 - skole – som brukes mye av skolens elever. 

De to andre avdelingene våre er i Moelv og Brumunddal. Disse er begge ombygget nylig – Moelv i 

2010 og Brumunddal i 2014.  

 

 

Tilbake til Prøysen – i 2014 var det 100 år siden han ble født. Husmannsgutten og griskokken som ble 

lest for hjemme og som likte å tegne og skrive fra han var bitteliten. Han ble vår første nasjonale 

multikunstner – med barnebøker, stubber, viser, plateutgivelser, karriere i radio og TV.  

Jeg var heldig og fikk være med i arbeidet med jubileet – og med utformingen av det nye 

«Prøysenhuset» -  

I et par år arbeidet vi med planer og  besøkte formidlingssentre for forfattere. Et lykketreff for 

biblioteket som parallellt arbeidet med ombyggingen av avdelingen i Brumunddal.   

 

Jeg skal snakke om hva vi gjør i Ringsaker for barn og ungdom –   

Statistisk sentralbyrå har sitt kulturbarometer  - og det viser at unge folk – fortsatt bruker 

folkebiblioteket mye , MEN de mellom 9 og 24 var i 1991 10 ganger på folkebiblioteket i løpet av et år 
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– nå er antall besøk halvert.  

I det ligger det en stor utfordring for oss alle – Dette er framtidens bibliotekbrukere – og garantistene 

for vår videre eksistens -  

 

En skikkelig spore til å arbeide hardt for at at barneavdelingen skal være en  levende  møteplass  for 

barn  -  litteratur og bibliotek.  

 

Den neste timen kommer til å handle om handle om rammer, om fagfolk, lokaler, tålmodighet, 

nysgjerrighet, samarbeid, og om prioriteringer – hva vi velger å satse på og hva alt dette blir til i 

praksis- 

  

 

Rammer  

Arbeidet vi gjør for barn og ungdom er bibliotekets hovedsatsingsområde. Det har det vært de siste 

30 åra, og dette gjentas i plan- og  budsjettdokumenter. Slik forankres vår aktivitet både 

administrativt og politisk.  

Kommunen er godt styrt – vi har forutsigbare rammer – og en ledelse som velger å satse på bibliotek. 

Vi har en samlet personalressurs på litt over 11 årsverk – som fordeler seg på 12 personer. Tre av 

disse har barn og ungdom arbeider i hovedsak med tilbud til barn og unge.  

Men alle som jobber på biblioteket i Ringsaker er enige om hva som er vår aller viktigste oppgave – å 

skape leselyst, leseglede gjennom å lage møter mellom barn,ungdom, litteratur og bibliotek. Hos oss 

setter vi ungene først – det sitter i veggene – og i ryggmargen. Vi synes at alle unger fortjener å få  

lese  fantastisk god litteratur som gir nye ord og snodige innfallsvinkler til livet – det er enkel 

gymnastikk for hjernen som gjør en mer spretten  i hue. – 

For å lykkes med det er gode fagfolk og gode  bibliotek der ungene er til daglig helt nødvendig.  

 

Vår barneavdeling er på tre steder -  men er også  en tjeneste.  

Tjenesten består av barnebibliotekarbeidet – og i tillegg fikk vi for sju år siden en stilling som 

skolebibliotekveileder.  

Bilde 3. Skolebibliotek 

Jeg er blant de som mener at samarbeidet mellom folkebibliotek og skolene fortsatt burde vært 

hjemlet i bibliotekloven. Bibliotekene er kommunens spesialister på lystlesing og bibliotekdrift. Vi bør 

også være de som minner skoleeier på hvor sentrale skolebibliotekene er for læring, trivsel og lesing. 

Som møter på rektormøter og viser hvordan gode skolebibliotek fungerer –og påpeker at de skal 

være en del av skolens pedagogiske planverk.  

Hos oss bevilget politikerne øremerkete midler til skolebibliotekutvikling flere år på rad slik at vi nå 

har mange riktig gode skolebibliotek.  

Vår skolebibliotekveiler bistår med faglige råd, setter i gang kassering, bygger opp samlinger, jobber 

for å utvide åpningstiden og øke kompetansen hos skolebibliotekarene gjennom nettverksmøter og 

kompetansehevingskurs. Hun maser på IKT-avdelingen når datamaxen ikke virker og lager 

innkjøpslister på Mammutsalget.  
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I tillegg er hun en av våre oppegående og  utadvendte medarbeidere som til stadighet farter rundt i 

kommunen med bokkasser og formidlingsopplegg. For å nå fram til alle barn  er samarbeid med 

skolene og barnehagene helt avgjørende. Vi har gode kontakter hos rektorer, på skolebibliotekene, 

blant lærere og barnehageansatte.  

Årshjul, god planlegging og oppfølging er nødvendig for at vi skal nå over en del av de 400 ungene 

som er født hvert år.  I tillegg er gjenbruk et gode:  Våre formidlingsopplegg lagrer vi på 

fellesområdet vårt – slik at alle har tilgang og kan benytte de.  

 

 

Fagfolk 

Vi er et mellomstort bibliotek  

Den daglige driften forutsetter sjølgående , oppegående medarbeidere med bred kompetanse.  

I bunn ligger et stort engasjement for folkeopplysningstanken og for utbredelsen av leselysten. 

 

De siste åra har vi rekruttert inn medarbeidere  som ikke nødvendigvis er bibliotekutdannet – vi har 

fått inn en webdesigner, en med kunstfaglig og  litteraturvitenskaplig bakgrunn.  

Det gjør et lite kollegium litt klokere og litt mer i stand til å utvikle seg.  

 

Vi sørger å få fylle på med kunnskap og kompetanse der det trengs –  

De som velger deltidsstudier får sjølsagt permisjon med lønn til sine studiedager.  

Finner vi ikke et kurs som passer lager vi det sjøl – på fylkeskommunale  eller statlige midler. Det kan 

være kurs i formidlingsarbeid, om å holde litterære samtaler eller om å skrive blogginnlegg.  Ofte er 

det knyttet til et prosjekt hvor vi samarbeider med skoler – i forrige uke var bibliotekets folk på kurs 

sammen med lærere fra tre skoler.  

Vi har fått prosjektmidler til «Spør en smarting» fra Nasjonalbiblioteket og  samarbeider med Vilde 

Kamfjord og Pål Brekke Indregaard – de lager spørreskole for barn – og for lærere –Ungene skal bli 

bevisste på å stille spørsmål og ikke ta «alt for god fisk». Deretter møter de smartinger innen 

forskjellige fagområder – sport, geologi, kjemi og kunst. Gjennom dette ønsker vi  å stimulere barns 

tenkning, nysgjerrighet og kritiske sans.  

For at ungene skal få ordentlig tak på spørringen gir vi deres lærere og våre bibliotekarer kurs.  

 

For biblioteket er slike opplegg særs positivt –vi sitter igjen med ny kompetanse og et utvidet faglig 

nettverk. 

 

Biblioteket har en utpreget ”potet”-kultur – hvor flere av oss kan pakke bokkasser, ha barnetimer og 

arbeide med arrangementene.  

De tre spesialistene våre – barnebibliotekarene og skolebibliotekveilederen tar seg av 

formidlingsarbeidet i skolene. De har alle god oversikt over barnelitteraturen, er modige og gode 

formidlere. 
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Bilde 4 Barnehage- og grøtdagen  

Barnetimer 

For barnehagebarna har vi faste barnetimer hver onsdag i Moelv og Brumunddal. Vi setter opp et 

program og er åtte personer som deler på gjennomføringen av disse. Barnetimene er jevnt besøkt av 

barnehagene.  

Noe ekstra i barnetimen 

Kosedyrdoktoren har det med å dukke opp vår og høst. I karnevalstiden blir det gjerne ansiktsmaling 

og før jul en grøtfest.  

I forbindelse med Barnehagedagen har vi de to siste årene hatt høytlesningsmaraton – hvor vi har 

invitert barnehager gjennom dagen -  

Vi oppnår at huset koker og ungene trives.  

Bilde 5. Barnehagebibliotek 

Barnehagebibliotek 

Vi har bibliotek i 12 av kommunens barnehager. Praksisen er ulik fra barnehage til barnehage – noen 

steder brukes bøkene bare i barnehagen, mens andre steder blir de lånt med hjem.  

Tanken er at et godt utvalg bøker vil stimulere både foreldre og ansatte i barnehagen til å lese mer 

høyt og bruke bøker mer aktivt.  

I noen av barnehagene har vi også en formidlingsstund når vi skifter ut bøker.  

Bokpakker 

En barnehage har en bokpakkeordning. Foreldrene melder seg som abonneter. Vi registrerer de 

voksne som lånere og pakker 5 bøker som passer akkurat til deres barns alder. Bøkene beholdes i 6 

uker og vi plukker de med oss tilbake til biblioteket når vi bytter ut barnehagebiblioteket.  

Foreldremøter 

Min erfaring er at noe av det mest effektive som finnes for å oppfordre til mer lesing er oppmøte på 

foreldremøter. Både i barnehager og på skoler – en treffer mange foreldre – de er lyttende og 

oppmerksomme, og vil det beste for ungene sine. Ofte får biblioteket nye lånere på denne måten.  

Personalmøter er også gode arenaer – tips om nye, gode bøker til høytlesning slår aldri feil.   

Bilde 6. Skoleklasser 

1. trinn 
Alle førsteklassinger inviteres til biblioteket, eller får besøk på sin skole. Elevene får lånekort og en 
liten gave fra biblioteket. 
 
8. trinn får også en spesiell invitasjon, slik at elevene kan gjenoppdage biblioteket. 

5. trinn 

I høst – etter høstferien - fordyper vi oss i det omfattende forfatterskapet til Tor Åge Bringsværd 

sammen med femte trinn.  

Vi inviterer/besøker alle elever på trinnet til en bokprat om forfatteren og hans bøker som tema. 
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Bilde 7. Verdens bokdag/Sommerles 

Verdens bokdag 
 – feires i april. Det er en katalansk feiring av lesing og bøker. Startet i Barcelona med at innbyggerne 
ga hverandre ei bok og ei rose.  
Vi besøker 6. trinn med bokprat og lar ungene skrive en bokanbefaling på ei papirrose som de lager 
sjøl. Av rosene lager vi en utstilling i biblioteket.  
 

Sommerles 2017 

Leselystkampanjen Sommerles er avsluttet og vi hadde stor avslutningsfest for alle som har deltatt 

torsdag 7. september.  

Vi doblet antall deltagere i år – og gledelig nok: 41 % av disse var gutter. Vi var ute i alle fjerde-

klassene i mai og reklamerte for sommerles – Det fortsetter vi med neste år også -  

I tillegg til de faste oppleggene kan lærere bestille en bibliotekar – til klassen eller ta med klasse til 
biblioteket. De kan også bestille bokkasser ut fra emner, klassetrinn og leseferdighet.  
 

Lokaler  

Vi har tre bibliotekavdelinger som er alle framstår som nye.  

Byutvikling for økt trivsel og flere tilflyttere til kommunen er som i mange andre kommuner et av 

Ringsakers satsningsområde. Slik har det seg at by-bibliotekene våre ble prioritert blant alle 

kommunens prosjekter som en del av tettstedsutviklingen. 

I forbindelse med ombygging og nybygg har jeg vært på studieturer med andre bibliotekarer og med 

kommunens «bygge»-folk.   

Å se andres bygg og hvordan tjenestene er utviklet har formet mye av min oppfatning av hva et 

bibliotek bør være.   

Jeg har nok særlig lett etter gode løsninger for barneavdelingene våre – der var både Malmø og 

Helsingør svært inspirerende å besøke.  

Innledningsvis nevnte jeg utviklingen av Prøysenhuset. På vår turné til forfatternes formidlingssentre 

kom vi til slutt til Junibacken i Stockholm. En perle av en formidlingsinstitusjon for barnelitteraturen. 

 

Oppsummeringene fra turene – tankene som ligger bak satsingen som andre har gjort kan gjenbrukes 

– og bør gjenbrukes. For meg er det bibliotekutvikling i praksis. 

Våre tre avdelinger er forskjellige.  

 

Bilde 8. Lokaler Brøttum/Moelv 

Moelv ble ombygd slik at det kunne huse oss og kommunens servicesenter. Lokalet vårt der vil jeg si 

er et tradisjonelt bibliotek. Det er lyst og luftig, fleksibelt innredet med hyller på hjul og stablestoler 

på traller – noe som gjør arrangementsarbeidet vårt lettere.  

Vi planla ombyggingen i en periode hvor alle bibliotek med respekt for seg sjøl lagde spillrom. Vi satte 



 
 

 

6 

av et rom til det i tilknytning til barneavdelingen og kjøpte utstyr slik at vi kunne ha spilldager og 

spillkvelder. Vår erfaring med spillrommet var at det raskt gikk fra å være spillrom til spiserom. Vi 

klarte ikke å skape aktivitet ut fra intensjonene så i fjor monterte vi ned det tekniske utstyret og satte 

inn bokhyller – og fikk et leserom som også brukes til gruppe- og formidlingarbeid.  

 

Da den nye skolen på Brøttum var under planlegging var det viktig for biblioteket at vi ble plassert 

midt i skolen. Det ble omskrevet på denne måten i alle alle dokumenter som omhandlet prosjektet 

på Brøttum 

“På Brøttum må biblioteket ha en sentral beliggenhet både for folkebibliotekets og skolebibliotekets 

brukere slik at det kan ha en viktig rolle i skolehverdagen og i dagliglivet til de som bor på Brøttum”. 

Hvis noe gjentas ofte nok blir det gjerne en sannhet. Nå ligger kombinasjonsbiblioteket rett ved 

hovedinngangen til skolen. Det ble riktig så fint - et godt rom med gjennomlys,  friske farger og  en 

leken innredning. Vi laget et eget amfi for de minste slik at de kan høre gode historier i lesekroken. 

Bord og benker i «barnehøyde» har vi bygd. Det er kule sittemøbler og arbeidsbord for 

ungdomstrinnet. For skolen fungerer biblioteket strålende og lokalbefolkningen slutter til en  viss 

grad opp om biblioteket.  

Brumunddal 

Biblioteket i Brumunddal ligger sentrumsnært – men på et gammelt gårdstun – med hovedinngang 

inn mot tunet. Som en del av byutviklingsprosjektene ble det foreslått å vende inngangen mot 

sentrum. Vi ville lette adgangen for publikum – og gjøre oss synlige fra sentrum.  

Underveis i arbeidet understreket vi nok en gang at «tilbudet til barn og unge er bibliotekets 
hovedsatsingsområde». Vi var opptatt av at det skulle  legges til rette for at småbarnsfamilier skal 
bruke biblioteket i større grad. Barneavdelingen ble lagt i tilknytning til den nye hovedinngang og det 
ble bygd to installasjoner tilrettelagt for lesing og stille lek.  
Vi ville at dette skulle skape en særpreget atmosfære og vekke oppmerksomhet også fra utsiden av 
bygget.  
 
Bilde 9 Lekehus – bilde 10 - lesetre 
Slik gikk det til at vi fikk et lesetre og et lekehus. De minste ungene koker kaffe og selger is – de leker 
butikk med foreldre som kunder.  
Lesetreet brukes til lesing – men også til lek.  
De to installasjonene har laget et mjukt miljø i barneavdelingen – og vi har oppnådd det jeg håpet på 
– økt bruk av småbarnsfamilier – de kommer oftere og blir lengre.  
 
Vi har stor trafikk i  sommerferiene, høst- og vinterferien. Da vrimler det hos oss. Med besteforeldre 
som er barnevakt – og foreldre som har fått noen ekstra timer og kan bruke det hos oss.  
I hverdagene er de «frittgående» barna og foreldre deres mindre tilstede – Det kan se ut som om 
«tidsklemma» også går ut over bibliotekbruken – og lesingen.  
 
Bilde 11 – no@ått 
Et annet viktig grep som ble gjort var etableringen av kaféen vår no@ått. Et ganske skummelt 
prosjekt syntes jeg. Vi hadde sett litt for mange ubrukte kafélokaler på våre studieturer – gode 
intensjoner som ikke viste seg å ha livets rett.  
Men ønsket om å få det til vår såpass stort at vi heldigvis valgte å sette av plass og innrede et kjøkken 
med god standard. Det er ikke et produksjonskjøkken – så vi kjøper maten vår fra kommunens 
matproduksjon. 
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Vi driver vår bibliotekkafe sjøl. En av bibliotekets medarbeidere har ansvar for kaféen – sørger for 
innkjøp og den overordnede strukturen – men alle som er i skranken selger kaffe, vafler, kaker  og 
lunsj.  
Det har blitt et flott tilskudd til trivsel og bidrar til at avisleserne våre får nystekte vafler og kaffe på 
morran – men det fungerer også slik som jeg håpte og argumenterte for: småbarnsfamiliene har økt 
sin oppholdstid i biblioteket betraktelig.  
Kaféen ligger tvers overfor barneavdelingen – ungene leker i lesetreet og minikafeen – mens 
foreldrene drikker kaffe og hygger seg med tidsskrifter og aviser.  
 
 
Formidlingsarbeidet vårt fikk et skikkelig løft med ombyggingen. Den gamle lesesalen ble til et amfi 
med kinoanlegg. Vi fikk blendingsgardiner og nå kan vi vise film.  
Vi tar i mot skoleklasser og barnehager i rommet – og har vi foredragskvelder som vi vet ikke samler 
et stort publikum kan «Ordbruket» - som rommet heter – huse de også.  
Lette stoler på enkle traller er med på å gjøre det enda enklere å rigge til de ulike bruksområdene.  
 
 
Leseplassene våre flyttet vi opp i andre etasje – for å få til det måtte personalet inn i en åpen 
kontorløsning – Det er vi svært fornøyde med hos oss.  
Vi har laget oss ei furtebu hvor en kan sitte i fred – men den er stort sett bare i bruk når det er 
telefonsamtaler som må tas i enerom.  
 

 

 

Tilgjengelighet 

Hos oss setter vi brukerne våre først og det gir seg blant annet utslag i  gode åpningstider –106  timer 

hver uke som vi dekker med minimum en på vakt – vi har til og med åpent jule- og nyttårskvelden.  

Vi har nettopp utvidet åpningstiden vår på lørdager slik at vi har åpent til klokka 15:00.  

Det gjør at jeg  ikke ser behovet for å være et meråpent bibliotek -  

 

Vi har heller ikke automatisert utlånet vårt – begrunnelsen for det er at det ikke er i skranken med 

utlån til publikum det hoper seg opp hos oss –  det er ved påplassryddingen – 

Dessuten har jeg tro på at mange setter pris på å slå av en prat. Litt om vind og vær og litteratur – om 

den siste gode boka og hva som kan bli den neste – om hvor viktig lesing er for ungene – om hvor 

glade de for å bli lest høyt for og hva vi kan anbefale -  

 

I det digitale samfunnet blir de fysiske møteplassene færre og færre – før måtte vi møtes for å ordne 

saker og ting – nå klarer vi det uten å møtes. Desto viktigere er det at bibliotekene fortsetter å legge 

til rette for menneskemøter.  

   

Hos oss har vi jobbet mye med å være vertskap for våre bibliotekbrukere. 

Omtenksomhet og snillhet er av det gode når en bedriver vertskap.  

I et bibliotek kan vi heldigvis tillate oss å følge Kardemomme-loven – og stort sett være snille og greie 

– det utelukker ikke tydelighet og klarhet rundt hvordan vi ønsker at de som besøker oss skal 

“oppføre seg” – I et fellesrom må det finnes kjøreregler slik at alle føler seg velkomne og trygge.  
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Vårt lekehus og lesetre innbyr til hopp og sprett – og det skal innrømmes at vi har noen utfordringer 

med avislesere som nok synes det gamle biblioteket hadde sine kvaliteter som har forsvunnet med 

økt aktivitet.  

 

Tålmodighet 

Maria Parr ble intervjuet av A-magasinet nylig : 

«aller best liker Maria Parr å være til stede i møtene med unge lesere. Før trodde hun man trenge en 

masse dingser og sæsj for å fange oppmerksomheten til moderne barn i et klasserom. Nå vet hun at 

hun bare trenger å ta med fortellingene sine».  

Det er heldigvis vår erfaring også -  barn og ungdom liker å høre historier. De liker bøker. 

Da må noen må løfte litteraturen fram til dem – og «noen» det er oss.  

Det tar tid å bygge opp et tilbud og det er det jevne arbeidet som teller. Barnebokkunnskap og et 

personale som gjør sitt beste for å hjelpe ungene til å finne rett bok er sjølsagt lik nødvendig som 

gode mediesamlinger. 

Mot skoler og barnehager har vi arbeidet målrettet i veldig mange år –med gode resultater. For meg 

er det fundamentet i bibliotekets arbeid med barn og ungdom – der når vi hele bredden, også de 

som ikke har foreldre med et forhold til bøker og lesing. Satsingen på skolebibliotekene er en del av 

dette fundamentet -   

 

Bilde 12 – lørdagsarrangement 

I tillegg til dette er det nødvendig å ha en bredde i arrangementer. Det skaper oppmerksomhet om 

biblioteket, og  bidrar til å gjør oss synlige. Jeg håper også at det øker publikums interesse og 

bibliotekbruk.   

De siste årene har vi fått en betydelig økning i arrangementsbudsjettet vårt – delvis fordi jeg har 

argumentert med at det skal være lørdagsarrangementer for barn i Brumunddal og Moelv.  

Det er Minikino på lørdagene – bortsett fra de som vi har teaterforestilling eller et annet kunstnerisk 

innslag.  

 

Erfaringsmessig er det lite som vokser rett inn i himmelen – slik at på filmlørdagene våre har 

oppmøtet vært så som så-  

Forestillingene våre har vi nådd fram med – slik at der har det stort sett vært fullt hus og nokså mye 

jubel.  

Et eksempel på en sjølgående aktivitet hvor vår rolle er å legge til rette og sørge for nok bord og 

stoler er sjakkklubben. Hver onsdag er de på biblioteket – og barnegruppa møtes før de voksne 

spiller. Det er en fin måte å få nye brukere i hus.  

 

Lesesirkel for ungdom  

En lesesirkel for ungdom har vært etterspurt av våre lesere – og i høst starter vi opp med 12 

deltagere. Da møtes ungdom mellom 13 og 18 år en gang i måneden og diskuterer ei bok som alle 

har lest, i tillegg til at de gir hverandre boktips. Her er det mye læring også for barnebibliotekaren og 
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en mulighet for oppdatering av ungdomsavdelingen vår.   

 

Nysgjerrighet og samarbeid 

Bilde 13 Litteraturuka 

 

Vi liker å leke med andre – det gjør hverdagen rikere – og travlere. 

Det er et godt utgangspunkt  å være på utkikk etter nye prosjekter og utviklingsmuligheter –  Å søke 

samarbeid med andre er lurt.   

Mange utviklingsprosjekter er gjennomført med nabokommuner og vi har samarbeidet med 

Litteraturfestivalen på Lillehammer og Turneorganisasjonen i Hedmark om innholdet i den kulturelle 

skolesekken i Ringsaker. Det har vært svært lærerikt, har skaffet oss en godt nettverk blant forfattere 

og formidlere som vi stadig trekker veksler på.  

 

Hvert år i uke 12 arrangerer vi litteraturuke – til våren blir det den 16.  i rekken. Den finansieres med 

200.00 kroner av de kommunale midlene fra kulturell skolesekk.  

Vi har forfatterbesøk, tegneserieverksteder, skrivekurs og andre litterære aktiviteter.  

Alle skolene får besøk, mange skoler lager sitt eget opplegg i tillegg til det vi tilbyr. De siste årene har 

3500 elever fått et litterært møte i løpet av uka – Disse møtene mellom elever og litteratur har ulike 

former: rene forfatterbesøk, litterære konserter – det er laget bøker med Bjørn Rørvik, tegneserier 

med Nils Aksel Kanten og  6.trinn har lært å bokbade – her er det Vera Michaelsen som er i badet.  

 

Bilde 14 høytlesningsaksjon 

De to siste årene har uka startet med en høytlesningsaksjon -  100 leser for 1000. Dette året var vi 

bortimot 200 som leste for 2500 – og planen er at vi skal øke både antallet lesere og tilhørere.  

Arbeidet med leselyst skaper ikke overskrifter –avisene skriver ikke side opp og side ned om at 

biblioteket har sørget for at 3500 elever har møtt litteratur i løpet av ei uke. Derimot er det slik at om 

en stor på et tak og leser eller lager fellesstart for lesing i sentrum, med startnummer da får en 

oppmerksomhet.  

 

 

 

Bilde 15 samarbeid 

Vi samarbeider med landbruksavdelingen om Brøddag og  Grøtdag.  

Med Kulturavdelingen lager vi alternativ Halloween – feiring. Med verksteder, skummel film og 

fortellerstund.  

Vi har også hatt gleden av å jobbe sammen med dem om flere store prosjekt: 

Felles for disse prosjektene er at vi knytter til oss kunstnere med tilknytning til området. 

For barnehagene jobber vi med forfattere som også har mange sanger knyttet til sitt kunstnerskap. 

Det er laget formidlingsopplegg om Alf Prøysen,  Astrid Lindgren og Geirr Lystrup. Opplegget tilbys 
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kommunens 40 barnehager. Litt over halvparten deltar. Biblioteket møter ungene to ganger og 

forteller om forfatterne og leser fra bøkene deres. Profesjonelle sangere møter ungene to andre 

runder – og slik lærer de sangene. Alt avsluttes med konsert hvor ungene framfører sangene de har 

lært seg.  

– fire ganger har det blitt laget kortfilmer – alle basert på tekster som ungdomsskoleelver har tolket 

og gjort til filmmanus- 

Biblioteket har en koordinerende rolle i dette arbeidet og deltar i prosjektmøter, underveis på 

kursene og tar mye av oppfølgingen mot skolene. Vi sitter igjen med store opplevelser i 

kunstmøtene,– og det er virkelig en glede å være med kunstnere når de jobber med barn og ungdom 

–de møtene har en egen energi – det lekes med ord og skapes nye sammensetninger. Prosjektarbeid 

er utviklingsarbeid – vi ser andres praksis, lærer av den – og det bidrar nyskaping og  at biblioteket 

finner fram til nye formidlingsidèer og metoder.  

 

Det siste store prosjektet var å lage nye sanger sammen med sjette trinn og  Frida Ånnevik  

Starten på det var fylkeskommunale prosjektmidler – deretter kurs for lærere for at de skulle skjønne 

metodikken – deretter skrev elevene ti ting som de har i klasserommet – videre ble det verksteder 

med skriving, melodiskaping – Det ble også koblet på en musiker – Karl Ivar Refset – som lagde 

Stomp-komp.  

Etter et halvt års arbeid med tekst ble det konsert på torget – 

Bilde 16 Stomp 

Bilde 17 slutt 

Vi i Ringsaker ser på biblioteket som en møteplass, en folkeopplyser og dannelsesinstitusjon – og for 

meg er det en alvorlig oppgave å utvikle dette videre. 

 «Folk blir folk av å være sammen med folk» sier rektor Guro Kirkerud på Ringsakers største 

ungdomsskole. Bibliotekene er med på å gjøre oss er synlige for hverandre – om vi er små, halvgamle 

eller går på ungdomsskolen er de daglige møtene i biblioteket uforpliktende og  innforståtte.  

I møtene mellom barn, ungdom,  ord,  tekst og fortellinger er biblioteket være med på å gi barn og 

ungdom verdifulle opplevelser og nyttig kompetanse.   

Anders Heger har sagt  at ”en lesende befolkning deltar, de tenker bedre, de ser lenger, de bidrar” . 

Lesing er en langsom aktivitet – og i hurtigheten og ekkokamrenes tid må biblioteket fortsette å 

arbeide for at leserne får de gode historiene. De som gjør at vi identifiserer oss med andre,  slik at vi 

tydeligere kan se hverandre og oss sjøl -   

Alf Prøysen har en stubb som heter «Je»  som står i samlingen Onger er rare:  
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