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Presentasjonen er redigert etter møtet. Flere endringer kan komme.

Biblioteksjefmøte – Felles planlegging 2022



Biblioteksjefmøter

• 26. og 27. april i Alta

• 11. og 12. oktober i Tromsø



Tirsdagsmøter

▪ Tredje tirsdag i måneden på Teams. Med tema fra fylkesbiblioteket 
eller etter ønske fra folkebibliotekene.



Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 2.0

Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober - Litteratursøk ved BISON - Webinar

Torsdag 28. oktober - Stortinget, biblioteket og offentlig informasjon 
ved Stortingsbiblioteket

Tirsdag 16. november – Bokhyller i Bookbites (tematirsdag for 
bibliotekene)

Mandag 15. november - Ottar, Idunn og A-tekst

Onsdag 24. november – Nyhuus seminaret ved Nasjonalbiblioteket



Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0

Torsdag 9. desember – Stortingsmeldinger, lovdata og NOU

2022

Uke 4 (onsdag 26 og torsdag 27. Januar) eller uke 5 (onsdag 2. og 
torsdag 3. februar) – Fysisk samling i Alta, søk i Oria. Ikke avklart dato.

Uke 14 – Samlingsutvikling, fysisk heldag?

Uke 18 eller 19 – Skrive politisk sak ved Vestland fylkesbibliotek?

Torsdag 2 og fredag 3. juni – KORG-dagene ved OsloMet



Sommerles
Tilbud om avslutningsturné 2022 med

Mari Moen Holsve

Tilgjengelig: uke 34: 24.-27. august og uke 37: 12.-16. september

2019 (Finnmark): Alta, Hammerfest, Vadsø. 2020(Finnmark): Hasvik, Hammerfest, 

Vadsø, Alta. 2021: Nordkapp, Alta, Senja, Harstad.

Turné Troms en uke, ønsker uke 37. Finnmark en uke? Eller holder en uke til sammen?

Kunne noen tenkt seg motta strøm/ opptak? Evt. hvilken dag vil passe for strøm?

Påmelding kommer også i nyhetsbrev, om fysisk besøk evt. strøm/ opptak.



Litt info om strømming 
Først vurdert av fylkesbiblioteket i samarbeid Lebesby og Lyngen bibliotek høsten 2019. Fokus 

var bla formidling, deling, samarbeid og bærekraft. Et tillegg til "det fysiske".

Fjoråret unikt. Mindre reiser, mindre sammenkomster/ kohorter, men likevel vedlikehold av 

tjenester. Ting er lokalt.

Har vært noe "bibliotek til bibliotek strøm" og noe "bibliotek til hjem strøm". Under Nordlyset, 

FINNLTT for eksempel.

Mulighetsrommet for strøm kan man bla finne i Bibliotekstrategien (bærekraftig 

samfunnsutvikling, nye måter for samarbeid) og Bibliotekloven (møteplass, nå alle brukere).

Bibliotek oppfordres til å ta imot strømmetilbud.

Fylkesbiblioteket kommer gjerne tilbake til diskusjon om strømming og mulighetene det gir.



«Havlandet»
Per Anders Todal i samtale med John 
Gustavsen.

Senja bibliotek torsdag 04.11 kl. 19.00.

Strømmes live og kan ses live og i opptak ila 24t. via lenke 

fra fylkesbiblioteket (Youtube). Kontakt:mads.munkvold@tffk.no.

"Bibliotek til bibliotek". Gratis!

Lag gjerne ei fysisk ramme rundt strømming på 

biblioteket med kulturelt innhold. Innledning og 

avslutning.

Siste arrangement i formidlingstiltaket Under Nordlyset 

2020/2021.

mailto:mads.munkvold@tffk.no


Grenseløse muligheter

✓ Ansatt prosjektleder, Sigrid Stangnes, starter 1.1.2022!

✓ Ingen datoer klare, men stort prosjekt som vil kreve tid og innsats :)
✓ avklare muligheter og behov
✓ på hvilken måte kan biblioteksystem tilrettelegge for nye samarbeid for eksempel når det gjelder 

formidling, kompetansedeling, og kompetanseutvikling
✓ sammen med dere utarbeide en kravspesifikasjon for nytt biblioteksystem som ivaretar alt det bra vi 

alt gjør og nye samarbeidsmuligheter
✓ Anskaffe og implementere et nytt biblioteksystem

✓ Første året: Utforske, skrive kravspesifikasjon
✓ Andre året: Anskaffe og innføre nytt system



Fylkesbibliotekets kursmeny

 Samskaping Nettkurs + ca. 6 samlinger, helst fortløpende uke etter 
uke. Om hvordan utvikle og drive tjenester sammen med brukere

 Shared reading Tre dager fysisk eller digitalt kurs. 
Litteraturformidlings-/lesesirkelmetode (Kan få dekket kursholder i 
2022, varer tre dager. For folkebibliotek)

 23 ting om å formidle på nett Nettkurs 
+ fem samlinger, ca annenhver uke. Foregår nå.

 Lesersørvis Nettkurs + seks samlinger, helst fortløpende, uke etter 
uke. Runde 1 gjennomført våren 2021



Lederutviklingsprogram for bibliotekledere i 
Troms og Finnmark - Bakgrunn
I «Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028» er behovet for lederkompetanse i 

folkebibliotekene understreket som grunnleggende for å kunne oppnå det 

overordnede målet om å tilby: «(…) gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig 

nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms». En av tiltakene under strategier 

for kompetanseutvikling å «utvikle og tilby et lederutviklingsprogram». 

Lederutviklingsprogrammet ble utviklet i tett dialog med biblioteklederne i Troms.

Oslo Met og konsulentfirmaet Mind AS, som holder til i Tromsø, ble etter en 

anbudskonkurranse valgt som samarbeidspartnere.



Mål for lederutviklingsprogrammet

Å gi lederne et helhetlig blikk for bibliotekvirksomheten og styrke 
dem i arbeidet med å gjøre bibliotektjenestene synlig som ressurs i 
kommunen.

Bedre evne til å lede og utvikle biblioteket gjennom fokus på 
bibliotekenes samfunnsoppdrag, ledelse i offentlig sektor og på 
hvilket handlingsrom lederne har i det kommunale systemet.

Skape et sterkere faglig fellesskap og øke samhandlingen i og mellom 
kommunene, i regionene og i Troms og Finnmark fylkeskommune.



Fire fagmoduler og personlig lederutvikling
1.Biblioteket i samfunnet

2.Lederrollen og styringsgrunnlag

3.Ledelse gjennom utvikling og samarbeid

4.Kommunale virksomhetsledere i samspillet mellom politikk og 
administrasjon

Mind AS sitt oppdrag var å støtte studentenes personlige 
lederutvikling, sett i sammenheng med fagmodulene og deres 
arbeidshverdag.



Studenthverdagen - organisering
•To-dagers oppstartsamling pr. semester

•Webinarer med emneansvarlig og videoforelesninger (ca. 10 pr semester)

•Arbeidskrav før eksamen

•Selvstudium, kollokviegrupper, veiledning og kontakt med emneansvarlig og medstudenter 

på nett (Canvas)

Studentene var en sammensatt gruppe, noen hadde lang fartstid som bibliotekledere, andre 

hadde akkurat har begynt i sine lederstillinger. Dette gjorde at de ble en god gruppe som 

delte på sine erfaringer og støttet hverandre i de utfordringene de hadde.



Tilbakemeldinger og resultater

«Studentgruppen var meget engasjert og kunnskapsrik. Oppmøtet og 
aktiviteten underveis i webinarene var også meget bra». (Inger Marie 
Stigen, emneansvarlig modul 4)

«Det er hevet over enhver tvil om at dere som kull/studentgruppe har 
prestert usedvanlig bra! Sensoratet er imponert og som 
emneansvarlig er jeg stolt over dere! Dere har virkelig lært mye om 
ledelse og styring, og også evnet å vise dette i 
eksamensbesvarelsene». (Torgeir Skyttermoen, emneansvarlig modul 
2 og 3)



En runde til?
Vi har gjort oss mange erfaringer gjennom disse to årene og er meget 
fornøyd med resultatene.

Derfor har vi bestemt oss for å se på om vi kan tilby programmet på 
nytt, i en omarbeidet og forhåpentligvis enda bedre form.

Vi ønsker tilbakemelding på om dette er noe som kan være 
interessant for flere hvis det blir en ny runde.

Ta kontakt med koordinator for lederutviklingsprogrammet -

Marit Andersen Somby marit.andersen.somby@tffk.no

mailto:marit.andersen.somby@tffk.no


Lesersørvis fellessamlinger

Tirsdag 17. november kl. 14-15, 2021

Forslag vår 2022:

Tirsdag 22. februar kl. 9-10

Onsdag 6. april kl. 14-15



IBBY

Dato for høstkurs 2021

Tirsdag 23. november i Harstad

Onsdag 24. november i Tromsø

Torsdag 25. november i Senja. Dette arrangementet strømmes til 

bibliotek i Nord-Troms og Finnmark.

Program og påmelding kommer så snart arrangementsbibliotekene har dette på plass.



B&U-forum datoforslag
Mål om 4-6 møter i året. Årets møter evalueres 7. desember.

• Tirsdag 25. januar kl. 12:30-14:00

• Tirsdag 1. mars kl. 8:30-10:00

• Tirsdag 10. mai kl. 12:30-14:00

• Tirsdag 30. august kl. 8:30-10:00

• Tirsdag 25. oktober kl. 12:30-14:00

• Tirsdag 29. november kl. 8:30-10:00



Kampanjer/fellesmarkeringer

De kampanjene vi sammen har valgt er:

6. februar - Samenes nasjonaldag 

1. september - Nasjonal bibliotekdag

Nordisk litteraturuke (uke 46: 15. – 21. november) Utgår som 

felles kampanje fra 2022.



Kampanjer/fellesmarkeringer

Vi lager en kampanje for å fremme nordnorsk litteratur. Vi kommer 

tilbake med tidspunkt og en plan for dette.


