
 
Barnebokforum 2021 

 
Tid:   Onsdag 24. november, kl. 08:45-15:00 
Sted:  Tromsø bibliotek og byarkiv. Undervisningsrommet plan 0 

  
 

 
Program 

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

0900-1000  Barnebøker v/Siri Larsen 

1000-1015  Pause 

1015-1115  Bildebøker v/Stina Langlo Ørdal 

1115-1130  Pause 

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

1200-1245  Lunsj i skolens personalrom 

1245-1345  Fagbøker for barn og unge v/Siri Larsen       

1345-1400  Pause 

1400-1500  Ungdomsbøker v/Ann Lelen Kolås Ingebrigtsen 

1500  Vel hjem! 

 

 

Arrangementet er et samarbeid mellom: 
Troms fylkesbibliotek 
Tromsø kommune -  

avdeling for oppvekst, utdanning og kultur 
 
 

  

 
 
 



Å rets forelesere 

Siri Larsen 

 
Foto: Privat 
Siri Larsen er bibliotekar. Hun har i tillegg barne- og ungdomslitteratur fra UiA og nettstudier i 
samtidslitteratur for barn- og ungdom ved NBI. Siri jobber som bibliotekar på Deichman, anmelder 
sporadisk for Barnebokkritikk.no, og har holdt foredrag for barnehageansatte og foreldre i ulike 
barnehager om betydning av å lese høyt for barn. 
Siri tar for seg årets barnebøker og fagbøker. 

 

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 tar for seg årets bildebøker. 

 



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. 

 
 

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen 

 
Foto: Privat 
Ann Helen er lærer og forfatter fra Giske kommune. Hun drev bokbloggen «Les mye» i mange år, og 
debuterte med ungdomsromanen SINNE (Samlaget) i 2020. Til daglig arbeider Ann Helen som 
norsklærer ved Ålesund videregående skole, samtidig som hun leser det meste hun kommer over. 
Hun er spesielt opptatt av å fremme de gode ungdomsbøkene. 
Ann Helen tar for seg årets ungdomsbøker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/

