
Hei! 
Fylkesbiblioteket ønsker å starte digitale lesesirkler for bibliotekansatte og ha 3 møter med ulike 
tekster for voksne og forskjellige tilnærmingsmåter. Deltagelse på en, to eller alle tre sirkler er mulig. 
Mona Ekelund og undertegnede er ansvarlige.  
Send påmelding til olgask@viken.no innen 24. september og motta innkalling på Teams til hver sirkel. 
Vi setter av maks 1 time til samtale om teksten og 30 min. til å evaluere gjennomføringen hver gang. 
Fra 6-10 personer i hver sirkel. 
 
Det vi håper å oppnå er: 

1. Økt kunnskap og erfaring om ledelse og deltagelse i digital lesesirkel. 
2. Diskusjon rundt ulike framgangsmåter, ulike sjangere og utfordringer gjennom 
egenaktivitet. 
3. At vi blir kjent med bibliotektilsatte fra andre kommuner i Viken og bygger nettverk  
4. Øke bokkunnskapen og bruke Lesersørvis aktivt 
5. Bli bedre kjent med appene som tilbys for utlån av e-bøker: Bookbites og Libby.  

 
Plan: 

Tirsdag 6. oktober kl. 08.30-10   Teksta vi brukte var frå «Den vesle jenta og havet» av 
Odd Erik Sætre Færevåg. Vi las det første kapittelet «Sommarlandtur» høgt. 

 

Ukjent tekst leses høyt og snakkes om «spontant» uten mye bakgrunnsinformasjon. 
Tilnærmingen kan minne litt om Shared reading, men poenget er den umiddelbare 
reaksjonen hos den enkelte og hvordan vi kan snakke om litteraturen.   
  
Tekst til neste digitale lesesirkel gjøres kjent   
  
  
Torsdag 5. november kl. 08.30-10 «Hendelsen» Annie Ernaux. 
Temaet i boka er abort, altså et både kontroversielt og følsomt tema. 
 
Roman fra 2020 (maks 300 sider), som alle leser på forhånd. 
Opplegg med introduksjon av den som leder sirkelen som også forbereder spørsmål. 
Leder får her en mer styrende rolle. Det kan være nyttig for å passe på at alle 
kommer til orde. 
Vi skal bruke Lesersørvis-terminologien og finne «readalikes» for å øke 
bokkunnskapen og repetere bøker.  
  
Tekst til 3. samling gjøres kjent  
  
Onsdag 2. desember kl. 08.30-10 . 
Lyrikk, tekster av flere forfattere og ulike tema.  
 Her har vi bestemt å bruk ulike samlinger i de ulike sirklene:  
Sirkel 1:«Gave» av Gro Dahle skal alle lese grundig, og så ser vi også på «Som skyene 
skygger snøen» av Levi Henriksen litt mindre grundig. 
 
Sirkel 2: «Dette er andre dagar» av Ruth Lillegraven grundig, og «Butikksongar» av 
.Helene Hovden Hareide 
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Ta kontakt om dere lurer på noe rundt dette. 
 


