Referat fra temamøtet om Sommerles kick-off 24. mai

Kontaktpersoner for Sommerles på fylkesbibliotekene er Mona Fonnes i Finnmark og Linda Tindholm
i Troms.
Ta kontakt med oss hvis du står fast, eller har spørsmål. Vi har også mulighet for å hjelpe til med
godkjenning av bøker i løpet av sommeren, hvis det skulle være behov for det. Og som opplyst i
møtet oppfordrer vi til at dere i kommunene også hjelper hverandre. Mona har ferie fra 24. juni til
17. juli og Linda har ferie fra 17. juni til 18. juli.
I møtet postet vi lenker til ulike nettstedet som brukes i kampanjen. Sidene er passordbeskyttet,
men deltagerbibliotekene har mottatt passord i egne e-poster.
Arne-Harald Steilbu fra Senja bibliotek, steppet inn på kort varsel og, tok en veldig nyttig
gjennomgang av admin-området på Sommerles-siden.
Fra https://altom.sommerles.no/ trakk vi fram informasjonsfilmene og annen veldig nyttig
informasjonen. På https://promo.sommerles.no/ finner dere alt promoteringsmateriell, blant annet
Sommerles-fortellingen og kodeord. Arne-Harald fortalte også kort om den nye muligheten vi har
fått til å lage videoer i 3 D med Astrid og Asbjørn.
Fra og med i år er Sommerles-fortellingen oversatt til nordsamisk og sørsamisk. Det andre
informasjons- og promoteringsmateriellet finnes også på lulesamisk, i tillegg til flere andre språk.
Det er nyttig å gjøre seg kjent på disse sidene. Ellers oppfordrer vi til at bibliotekene er rause og
hjelper og deler gode ideer med hverandre.
Den lukka facebookgruppa Sommerles 2022 (for bibliotekene) er et nyttig redskap for de av dere
som bruker Facebook. Her kan man stille spørsmål, bli inspirert og få gode tips.

I løpet av de første dagene kommer artikkelen, Bibliotekets hjørne i avisa - i Finnmark. (kun trykt
utgave) Denne artikkelen handler om Sommerles. Vi poster den som PDF på våre facebooksider og
den legges på nettsidene våre, sammen med tidligere artikler.
Vi vet at noen av dere har avslutning og Sommerles-fest i august/september, og at noen kombinerer
dette med Nasjonal bibliotekdag. Vi vil gjerne ha et lite hint om hvem som har og hva/hvordan dere
gjør.
Senja bibliotek har en god artikkel om Sommerles på sine nettsider. Denne kan dere gjerne bruke på
egen nettside, med litt lokale tilpassninger.
Sommerlesturné
I uke 37 (12. - 17. september) vil Mari Moen Holsve ha Sommerlesturne med besøk blant annet i
Honningsvåg, Sør-Varanger Hasvik og Tromsø.
Torsdag 15. september klokken 18:00 vil avslutningsarrangementet fra Sør-Varanger strømmes live
til påmeldte bibliotek i Troms og Finnmark. Prisen for å motta dette vil være ca. 2 000 pr bibliotek.
Strømmingen vil bli tatt opp og de påmeldte bibliotekene vil få tilgang til denne. Vilkår for bruk kan
dere få mer utfyllende ved å ta kontakt med Mads.
Ta kontakt med Mads Munkvold mads.munkvold@tffk.no for påmelding til strømming og opptak.
Masse lykke til med kampanjen!

