Ref #8ea80b4f

Innsatsområder / Treårig

Søknadsbeløp: 220 000

Dato sendt: 19.02.2016

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Bedre bibliotek til barn og unge (Ref #8ea80b4f)
Søknadssum: 220 000
Varighet:
Treårig
Kategori:
Innsatsområder
• Nye samarbeidsformer og partnerskap

Opplysninger om søker
Organisasjonsnavn / nr

Tromsø bibliotek og byarkiv / 974567105
boks 6900
9299 Tromsø
http://www.tromso.kommune.no/hjem.255743.no.html
Institusjonens leder

Paul Henrik Kielland
Ansvarlig kontaktperson (søker)

Paul Henrik Kielland
77790935 / paul.henrik.kielland@tromso.kommune.no

Mål for prosjektet
Fornye samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek for å gjøre
bibliotekene rustet til å møte barn og unges behov for litteratur- og
informasjonskompetanse.
Utvikle en ny samarbeidsmodell som etter prosjektfasen skal være gjeldende for
samarbeidet med alle bibliotek i kommunen, samt å gi nyttige erfaringer for andre
kommuner som ønsker et bedre samarbeid mellom folkebibliotek og grunnskoler.

Prosjektbeskrivelse
Tromsø bibliotek og byarkiv har en skoletjeneste som samarbeider med skolenes
bibliotek. Denne tjenesten ble etablert da biblioteket flyttet i nye lokaler i 2005.
Gjennom samarbeid mellom folke- og skolebibliotek skal vi bedre
bibliotektjenestene til barn og unge i kommunen.
Det er gjennomført og satt i gang tre piloter og biblioteket er nå klar til å utvikle en
ny samarbeidsmodell.
Vi ønsker å:
1. Videreutvikle og fornye samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek for å skape
et bedre bibliotektilbud og mer attraktive og aktuelle samlinger.
2. Øke kompetansen og kunnskapen om litteraturformidling og leseferdighet.
3. Legge til rette for aktiv deltakelse og brukermedvirkning på digitale plattformer
med overføringsverdi for både skole- og folkebibliotek.
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Start- og sluttdato for prosjektet
Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Treårig

01-09-2016

31-12-2018

Aktivitetsplan for prosjektet
Beskrivelse

Fra dato

Til dato

Etablering. Avtaler med skolene

01-09-2016

31-12-2016

Oppstartseminar (alle)

15-12-2016

15-12-2016

Veiledning og kassering på prosjektskolene

01-01-2017

20-06-2017

Kurs i brukermedvirkning (alle)

01-01-2017

30-05-2017

Kurs i formidling på digitale plattformer

01-01-2017

30-09-2017

Ulike formidlingstiltak

01-01-2017

01-09-2018

Kurs i skolebibliotekarbeid (skolebibliotekarer)

01-01-2017

01-09-2018

Avslutnings- og evalueringsseminar

01-12-2018

15-12-2018

Stuiereise

01-04-2017

01-05-2017

Andre opplysninger
Det forutsettes at utgifter knyttet til skolene, dekkes av skolene. Ingen utgifter til skolene er tatt
med i dette prosjektet.
Høsten 2016 etableres prosjektets styrings- og arbeidsgruppe. Det inngås forpliktende avtaler
med skolene, og det settes opp en aktivitetsplan for prosjektperioden. Prosjektet forankres på
hver skole gjennom å opprette arbeidsgrupper der skolens ledelse, pedagoger og
skolebibliotekar er representert. Denne prosessen avsluttes med et prosjektseminar.

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Fag- og utviklingsenheten i Tromsø
kommune
Rådhuset
9299
Tromsø

ja

Skolefaglig rådgiver Svein Arne Johansen i Tromsø
kommune. Saksfremlegg for politikere (strategiplan for
skolebibliotekutvikling, samarbeidsavtale skole- og
folkebibliotek)
Bindeledd mellom enhetslederne (rektorene), som forvalter
ressursene skolebibliotekene har på skolene og
skoletjenesten som er etablert på Tromsø bibliotek og byarkiv

Trondjord skole
Kvaløyvågveien 851
9103
Kvaløya

ja

Enhetsleder på Trondjord skole som er pilotskole i arbeidet
med felles biblioteksystem for skole- og folkebibliotek i
Tromsø kommune. Skolebiblioteket er under omorganisering
og biblioteket har vært inne med råd og veiledning. I tillegg er
det satt i gang litteraturformidlingsprosjekt. Baklgrunn for
videre utvikling av nye samarbeidsformer i prosjektperioden.
Modell for bibliotekets tjenester overfor distrikt- og
kombinertskoler i kommunen-

Andre Skole
90000
Tromsø

nei

Avtaler blir inngått med en rekke andre skoler i
prosjektperioden
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Budsjett
Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 220 000

Utgifter
Denne periode

Totalt for prosjektet

150 000

750 000

Kurs og kompetansearbeid

50 000

300 000

Kjøp av tjenester

30 000

100 000

Oppfølgingsarbeid i skolene

50 000

250 000

280 000

1 400 000

Beskrivelse

Prosjektledelse i 50 % stilling

Totale utgifter

Inntekter
Denne periode

Totalt for prosjektet

220 000

1 100 000

Tromsø kommune

60 000

300 000

Totale inntekter

280 000

1 400 000

Beskrivelse

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket

Vedleggsoversikt
Beskrivelse

Prosjektbeskrivelse
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