
 

 

 

   

 

STATUSRAPPORT 

Viser til søknader om utviklingsmidler Aktiv formidling fra 2020 og hyggelig e-

postkorrespondanse. 

Saksref 2020/1015 (Storbybibliotek) og 2020/997 (Fylkesbibliotek). 

 

Vi vil gjerne bekrefte at vi også ønsker midler til tiltaket for 2022 i begge kategorier, B og C. Vi 

sender også søknadene for B (Storbybibliotek) og C (Fylkesbibliotek) vedlagt, der vi har søkt om 

to-årige prosjekter i begge søknadskategorier.  

 

1. Status for B (Storbybibliotek) 

Representasjon! – unge viser vei  

Fra søknaden: 

Tiltaksmål  

- Skape varig endring i formidlingsarbeidet for målgruppen 13-20 år gjennom to-årig 

pilotprosjekt, i tett samarbeid med unge selv 

- Utvikle en modell for ungdomssatsning som kan testes i andre bibliotek 

- Få kunnskap og erfaring med nye format for formidling, øke interessen og tilgjengeligheten for 

litteratur og bibliotektjenester, og dermed øke utlån, aktivitet, engasjement og lesing i gruppen 

13-20 år 

 

Grunnsteiner: 

- Å la ungdom lære opp fagfolk direkte og fungere som veiledere 

- Utvikle et ungdomsråd for å treffe grupper vi nå ikke treffer 

- Bygge erfaring og kompetanse, og prøve ut digitale metoder for formidling som på sikt kan gå 

inn i daglig drift 

- Å jobbe på flere flater ut mot samme målgruppe - digitalt, på ulike SoMe-flater, med fysiske 

møter på nye arenaer, i samarbeid med kommuner og organisasjoner 

- Aktivt dele ressurser som blir produsert, erfaringer som blir gjort og formidlingsarbeidet som 

blir utviklet med Deichmans 22 bibliotek og samarbeidskommuner 

 



Status: 

Prosjektet har startet arbeidsgruppe (mars 2021, ukentlige møter eller oftere) bestående av 

ansatte i 4 ulike bibliotek, prosjektleder for prosjektet (august 2021) og er i full gang med 

planlegging, utforsking av metodikk og faktisk gjennomføring. Vi har ansatt 4 unge i alder 16-18 

år i et ungdomsråd (fra september 2021) som skal fungere veiledede inn i faktiske tilbud og 

SoMe-kanaler, i Bjørvika og på tvers i hele Deichman. I tillegg har vi en styringsgruppe som møtes 

hver måned.  

I tillegg har vi startet opp nye kanaler på TikTok, Snap og Insta, for å teste hvor vi bør være og 

hvordan vi bør jobbe for å nå unge. Her er vi i gang med å ansette en ung redaktør som vil 

samarbeide med oss og ha en egen, ung redaksjon bestående av ungdom. Vi har også kontakt 

med samarbeidskommunene.  

Prosjektleder er ansatt i 100% stilling.  

Arbeidsgruppen samarbeider tett med seksjonsledere på Deichman Bjørvika, for å få til et godt 

samarbeid og sørge for erfaringsoverlevering og kontinuitet etter prosjektslutt. På grunn av 

coronasituasjonen har arbeidet fått forsinket oppstart, og har først i høst startet for fullt.  

Vi har opprettet tett samarbeid med Kirsten Thorseth Poppe, som kurser våre 

ungdomsbibliotekarer i NABC, en dybdeintervjuteknikk og kreativ metode for å kartlegge 

hvordan vi kan nå og kommunisere med målgruppen. Vi har hatt en stor ungdomssatsning i 

høstferien, med hundrevis av ungdom på alle våre biblioteker, og har benyttet anledningen til å 

dybdeintervjue unge under 18 år. I løpet av oktober følger workshops for å finne ut hvordan vi 

kan nå de vi hittil ikke når i stor nok grad. Dette er spennende utviklingsarbeid som engasjerer 

bredt i organisasjonen.  

I tillegg har prosjektet ført til omrokkeringer ved bemanningen i Deichman Bjørvika og ved 

enkelte lokalbibliotek. Flere ansatte kjøpes nå fri fra driftsoppgaver og jobber nå med formidling 

og direkte arbeid med ungdom. Vi skal nå i gang med fredagskvelder der ungdom selv arrangerer 

tilbud for ungdom, skaper innhold til SoMe, ung-til-ung-formidling m.m.  

Regnskap: 

Vi er noe usikre på hva dere ønsker av regnskap, men kan på generelt grunnlag si at prosjektet 

nylig har kommet i gang på utgiftssiden. Utgiftene hittil har gått til frikjøp av personale, 

ungdomsrådsmøter, lønn til ungdomsrådsansatte, utstyr og bevertning.  

 

Gi beskjed til undertegnede dersom det er behov for mer detaljert regnskap.  

 



 

2. Status for C (Fylkesbibliotek) 

Fremtidens historiefortellere – litterær formidlingsdugnad for og 

med 

kidza 
 

Fra søknaden: 

Tiltaksmål  

- Drive systematisk oppsøkende bibliotekvirksomhet med mål om å nå alle 8. klassinger i Oslo i 

to-årig pilotprosjekt 

- Utviklings-/breddeprosjekt for hele fylket som inkluderer alle bydeler 

- Gjennom mengdetrening å utvikle og bygge ny formidlingskompetanse blant ansatte, spesielt 

blant barne- og ungdomsbibliotekarene 

- Lære og øke kompetanse ved å GJØRE. Teste ut ny metodikk, lære nye metoder 

- Ved aktiv bruk av grafiske romaner/tegneserier, spre kunnskap fra fagavdelingen “Serieteket” i 

Deichman ut til bibliotek i hele fylket 

- Økt kompetanseheving rundt formidling av tegneserier 

- Bygge erfaring og kompetanse og direkte prøve ut metoder for formidling (også digitale) som 

på sikt kan inngå i daglig drift 

- Invitere ungdom inn i nye litterære verdener, der dypdykk i grafiske romaner og produksjon av 

egne fortellinger inngår 

- Invitere 8. klassene til å produsere digitalt innhold sammen med ungdommene i 

Storbybiblioteksatsningen  

 

Status: 

Arbeidsgruppen har utarbeidet en detaljert plan for formidlingen. I høst vil vi teste ulike opplegg, 

ulikt innhold og ulike metoder. Vi har nå mellom 5-10 ungdomsbibliotekarer som er i gang med å 

utvikle formidlingsopplegg mot 8. klasser. Vi jobber med flere tegneserieforfattere, blant annet 

Yosef Johannes og Tore Strand Olsen. På Furuset har vi de første workshopene til uken, og 

Torshov, Bjørvika og flere andre bibliotek er rett bak. Vi er spente på å utforske og teste ny 

formidling til denne målgruppen.  

Vi har også hatt møter med UDE, Utdanningsetaten, for å forankre arbeidet og rigge oss klare til 

et større antall formidlinger. Samarbeidsutvalget mellom Deichman og UDE var svært positive til 

prosjektet, og mente at vi svarer ut mye av behovene som ble funnet i utredningsprosjektet 

Deichman Skoletjenesten v/ Astrid Søgnen og Frid Hamsun. Vi samarbeider også tett med 

ansvarlige for Go´bok for 3. klasse internt i Deichman og i UDE, for å få ut tips, råd og erfaringer. 

Etter piloten er gjennomført i høst på flere bibliotek og skoler, vil vi skalere opp til neste år og 

omfatte enda flere av Oslos bibliotek.  

 



Regnskap: 

Vi er noe usikre på hva dere ønsker av regnskap, men kan på generelt grunnlag si at prosjektet 

nylig har kommet i gang på utgiftssiden. Utgiftene hittil har gått til frikjøp av personale, utstyr til 

workshops og formidling og innkjøp av tegneserier.  

Gi beskjed til undertegnede dersom det er behov for mer detaljert regnskap.  

 

Vi vil igjen takke for støtten til ungdomssatsningen.  

 

Beste hilsen 

Mariann Youmans 
Prosjektleder  

Ung på Deichman 

mariann.youmans@deichman.no 
+47 93 09 88 05 

 
Deichman bibliotek 

Seksjon for formidlingsprogrammer 
www.deichman.no 
Sentralbord: 23 43 29 00 
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