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Sluttrapport etter tildeling av midler til aktiv formidling for 2022, referanse 2020/1098. 

 

Malvik bibliotek fikk i 2021 midler til prosjekt «Barnehagebiblioteket». Tildelte midler har i sin helhet 

gått til personalressurs, og har vært brukt ute på de barnehagene som har deltatt i prosjektet. 

Prosjektet har generert 11% stilling som prosjektansvarlig gjennom hele året. Biblioteket har i tillegg 

brukt egne midler til innkjøp av bøker, utstyr og transport. Biblioteksjefen har i tillegg deltatt i 

planlegging og møter. 

Det har vært fire barnehager med i prosjektet. Dette er barnehager som i utgangspunktet ligger langt 

unna bibliotekene, og derfor ikke bruker dem så mye til vanlig. Det er gjennomført besøk på hver 

barnehage en gang pr måned. Da med bytte av bokkasser og fortellerstund. Fortellerstundene har 

foregått både ute og inne – i lyttekrok og gapahuk. I barnehagene har det vært mulig med hjemlån av 

bøker. Bokansvarlig i hver barnehage har hatt ansvar for utlån og deltatt i møter med 

prosjektansvarlig fra biblioteket. Det har vært en fin kanal, og skapt god kommunikasjon og god 

kontakt.  

Vi hadde et ønske om å delta på barnehagenes foreldremøter. Dette ble ikke gjennomført på grunn 

av pandemien. Foreldrene har fått informasjon om prosjektet skriftlig via barnehagene.  

Barnehagene har gitt veldig gode tilbakemeldinger på prosjektet, og alle ønsker å være med videre. 

Utlånet av bøker har også etter hvert blitt veldig bra. Vi tar også med oss to nye barnehager i 

videreføringen av Barnehagebiblioteket fra 2022.  

Måloppnåelse 

Gjøre bibliotekets tjenester bedre kjent i kommunen, få flere til å oppsøke biblioteket, øke utlånet 

og få flere til å lese. Flere familier har oppsøkt bibliotekene etter lån i barnehagebiblioteket. Utlånet 

har også vært godt i barnehagene. Vi opplever også flere besøk på våre arrangementer for barn. 

Nå grupper som vanligvis ikke leser så mye og som ikke i stor grad omgir seg med litteratur. Vi har 

nådd flere familier som bor lenger unna bibliotekene via hjemlån fra barnehagene. 

Økte leseferdigheter hos barn og voksne. Barnehagene melder om økt fokus på bøker og lesing. 

Dette håper vi sprer seg til hjemmene – også via enkelt hjemlån. 

Få barnehagebiblioteket inn i bibliotekets daglige drift. Prosjektet videreføres med flere barnehager 

i 2022. 

Litteratur til alle. Økt tilgang og enkel tilgang gir flere muligheter for alle. 

 

Med vennlig hilsen 

Katrine Herringbotn 

Biblioteksjef – Malvik bibliotek 

 

Regnskap i eget vedlegg 


