Projektplan för ”Bokstart i glesbygd – Region Jämtland Härjedalen”
Syfte
Projektet ingår i Kulturrådets nationella pilotprojekt Bokstart som syftar till att stödja små barns
språkutveckling och bidra till familjers möjlighet att tillsammans utvecklas genom språket och
litteraturen. Genom hembesöken vill biblioteken skapa möjlighet för fler möten mellan
barn/föräldrar och bibliotekspersonal.
Projektet syftar till att respektive kommunbibliotek i regionen ska göra hembesök hos familjer som
föder barn under projektperioden, detta för att uppmuntra, inspirera och informera om böcker,
läsning och barns språkutveckling. Vi tänker oss följa den modell som det nationella pilotprojektet
hittills följt, dvs ett besök när barnet är ca 6 månader, ett besök när barnet är ca 1 år samt ett besök
när barnet är ca 18 månader. Det sista besöket kan gärna omvandlas till ett möte där familjerna blir
inbjudna till sitt bibliotek. Andra läsfrämjande Bokstartsaktiviteter kan arrangeras i anslutning till
dessa hembesök. Metoder och arbetssätt kan modifieras alltefter hur projektet utvecklas.
Tanken är att det är ordinarie bibliotekspersonal som arbetar i projektet och som genomför
hembesöken. Projektmedlen används för anställa vikarier i deras ställe. Syftet är att skapa en
kontinuitet och ge barn och föräldrar en möjlighet att knyta kontakter till ”sitt” bibliotek via de
ordinarie personalen.
Bokstart är ett pilotprojekt, vilket innebär att det ska undersöka möjligheterna att arbeta
läsfrämjande enligt denna modell. Det innebär också att alla projektmedarbetarna dokumenterar sitt
arbete och för kontinuerliga samtal inom projektet om erfarenheter och resultat. Dokumentationen
skall ske enligt sedvanlig sekretess.

Projektorganisation – styrgrupp/arbetsgrupp/referensgrupp/projektledare
Projektägare är den regionala biblioteksverksamheten i Region Jämtland Härjedalen. Projektets
medel för vikariekostnader fördelas vidare till regionens kommunbibliotek via avtal.
Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande i respektive kommun i regionen samt
projektledarna. Styrgruppen tar grundläggande beslut om ekonomiska ramar, huvudsaklig inriktning,
tidplan med mera. Styrgruppen förankrar projektet i respektive kommun samt på den regionala
nivån. Styrgruppen antar projektplan.
Arbetsgruppen består av samtlig bibliotekspersonal som medverkar som ”Bokstartare”.
Arbetsgruppen kommunicerar kontinuerligt via mail och sociala media samt träffas för gemensamma
utbildnings- och planeringsdagar minst en gång per termin. Vid behov kan dessa möten hållas med
distansoberoende teknik. I arbetsgruppen planeras och diskuteras hembesöken på en mer praktisk
nivå. Här sker också fortlöpande utbyte av erfarenheter och reflektion av resultat. Projektledarna
medverkar i arbetsgruppen.

Referensgruppen består av expertpersoner inom områden som anknyter till Bokstarts verksamhet.
Här ingår en barnhälsosköterska (Jennie Hedman, samordnande BHV-sköterska i Region JH), en jurist
(Sanna Othman, Region JH) samt en logoped (Annika Karlberg, Region JH). Vid behov kan även andra
kompetenser anlitas. Referensgruppen deltar om möjligt vid utbildningstillfällen samt finns
tillgängliga som ett stöd för både styrgrupp och arbetsgrupp.
Projektledare är Catarina Lundström, regional biblioteksutvecklare och Alida Johansson, regional
bibliotekskonsulent. Projektledarna servar både styrgrupp och arbetsgrupp med praktiska och
administrativa sysslor samt fungerar som både processledare och handledare. Projektledarna håller
kontakt med Kulturrådet och med referensgruppen.
Kulturrådet äger det nationella projektet och står för allt projektmateriel i form av böcker,
informationsfoldrar mm. Kulturrådet står för projektets nationella samordning och arrangerar
regelbundna utbildningstillfällen för alla deltagande Bokstartsprojekt i landet.

Ekonomi
Kulturrådet har beviljat projektet 1 280 000 kr för år 1 (se bifogat beslut från KUR).
Projektet är 3-årigt och varje år ansöker projektägaren om medel för nästkommande år.
Kostnader:
Vikariekostnader, 25% av en bibliotekarietjänst per år och kommun =
Resekostnader
Administration mm

1 080 000 kr/år
150 000 kr/år
50 000 kr/år

Styrgruppen beslutade den 21/1 att fördela vikariemedlen lika för alla kommuner, vilket för 2016
innebär att respektive kommun erhåller 135 000 kr. Detta sker efter undertecknande av ett särskilt
projektavtal och via en rekvisition.
Kommunerna redovisar använd tid i projektet månadsvis via särskild blankett. Resekostnader bokförs
och sammanställs av respektive kommun och vid årets slut fördelas de medel som budgeterats för
resor, i fördelningen tas hänsyn till respektive kommuns behov.

Målgrupp
Varje år föds ca 1 300 barn i regionen. Varje kommun bedömer sin egen ambitionsnivå, dvs hur
många barn/familjer som ska besökas. Det kan vara alla barn som föds inom perioden i hela
kommunen. Det kan också vara barn från en geografiskt avgränsad del av kommunen.
Styrgruppens bibliotekschefer meddelar ambitionsnivå och urval för respektive kommunbibliotek. Här
skall kompletteras med det beräknade antalet barn som ska besökas i resp. kommun.
År 1: 2016-2017
Berg, alla aktuella 6-månadersbarn i kommunen
Bräcke, alla aktuella 6-månadersbarn i kommunen
Härjedalen, alla aktuella 6-månadersbarn i kommunen

Krokom, alla aktuella 6-månadersbarn i kommunen, undantaget de som bor i Ås
Ragunda, alla aktuella 6-månadersbarn i kommunen
Strömsund, alla aktuella 6-månadersbarn som bor utanför kommunens centralorter (Strömsund,
Hammerdal, Backe, Gäddede), dvs de familjer som inte har ”promenadavstånd” till sitt bibliotek
Åre, alla aktuella 6-månadersbarn i kommunen
Östersund, alla aktuella 6-månadersbarn inom Lits BVC-område

Tidplan
Bokstart år 1: 2016-2017
Mars - augusti 2016: Projektplanering, utbildning, planering av hembesök för alla Bokstartare,
beställning av material, samråd med BVC, information och marknadsföring av besöken.
September 2016 - februari 2017: Hembesök hos 6-månaders barn och deras familjer. Planering inför
besök hos 1-årsgruppen.
Bokstart år 2: 2017-2018
Mars - augusti 2017: Hembesök hos 1-årsbarn och deras familjer. Ev besök av ”nya” 6-månaders
barn.
September 2017 - februari 2018: Hembesök hos 18-månaders barn och deras föräldrar, alternativt
träffar med dessa barn och föräldrar på respektive bibliotek. Hembesök hos nya 1-årsbarn och deras
familjer. Ev. besök hos nya 6-månaders barn och deras familjer.
Bokstart år 3: 2018-2019
Mars - augusti 2018: Hembesök hos 1-årsbarn och deras föräldrar. Hembesök hos 18-månaders barn
och deras föräldrar, alternativt träffar med dessa barn och föräldrar på respektive bibliotek. Ev besök
hos nya 6-månadersbarn och deras föräldrar.
September 2018 - juni 2019: Hembesök hos 18-månaders barn och deras föräldrar, alternativt träffar
med dessa barn och föräldrar på respektive bibliotek. Hembesök hos 1-årsbarn och deras föräldrar.
Ev besök hos nya 6-månadersbarn och deras föräldrar.
Bokstart – utvärderingsfas
Juli-december 2019: utvärderingar och analys av projektets resultat.

