
 
Barnebokforum 2022 

 
Tid:  Mandag 5. desember, kl. 08:45-15:30 
Sted:     Fylkeshuset i Tromsø, Fylkestingsalen  

  
 

 
Program 

0845-0900  Velkommen og mulighet til en kopp kaffe/te 

0900-1000  Bildebøker v/Stina Langlo Ørdal 

1000-1015  Pause 

1015-1115  Barnebøker v/Ragnhild Malfang 

1115-1130  Pause 

1130-1200  Samiske barne- og ungdomsbøker v/Edel Olsen    

1200-1300  Lunsj i Fylkeshusets kantine 

1300-1400  Fagbøker for barn og unge v/Ragnhild Malfang       

1400-1415  Pause 

1415-1515  Ungdomsbøker v/Beate Ranheim 

1515  Avslutning og vel hjem! 

 

 

Arrangementet er et samarbeid mellom: 
Troms fylkesbibliotek 
Tromsø kommune -  

avdeling for oppvekst, utdanning og kultur 
 
 

  

 
 
 



Å rets forelesere 

Stina Langlo Ørdal 

 
Foto: Petite W. Skaugen 
Stina er utdannet illustratør fra Kingston university (UK) og debuterte som barnebokforfatter i 1999 
med bildeboken Princess Aasta (Bloomsbury Childrensbooks). Til sammen har Stina skrevet og 
illustrert fire egne bildebøker, og illustrert en rekke andre bildebøker og undervisningsbøker. Stina 
har formidlet bildebøker på IBBYs høstturné ved et par anledninger tidligere. Hun jobber også med 
kunstprosjekter der barn involveres i prosessen og hun er opptatt av hvordan barn kan være med å 
skape egne visuelle fortellinger. Stina presenterer årets bildebøker. 

Ragnhild Malfang 

 
Foto: Privat 
Ragnhild Malfang er seksjonsleder ved Lillestrømbibliotekene og glødende opptatt av formidling og 
bøker for barn og unge. Hun har vært ute på veien i flere omganger, og stiller med sterke meninger 
og dyptgående kunnskap om årets bøker. Hun har egen erfaring i å formidle disse bøkene direkte til 
lånere og har prøvd ut flere fremgangsmåter- moen mer vellykket enn andre. 
Ragnhild presenterer barne- og faktabøkene. 

 
Edel Olsen 

 
Foto: Torun Olsen 

Edel Olsen er leder for samisk bibliotektjeneste i Troms og Finnmark fylkeskommune. Hun har i en 
årrekke presentert nye utgivelser på samisk for barn og ungdom på barnebokforum som arrangeres i 
Troms. Edel presenterer årets samiske utgivelser for barn og unge. 

http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/


Beate Ranheim 

 
Foto: Privat 

Beate er rådgiver ved Viken fylkesbibliotek og bor i Drammen. Hun jobber med bibliotekrom, 
formidling og ikke minst kassering. Hjertet hennes banker hardest for ungdomslitteraturen og hun er 
koordinator for festdagen Ungdomsbokgildet hvert år. 
Beate var formidler av ungdomsbøker for IBBY i 2011 og 2012. 
Beate presenterer ungdomsbøkene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


