Internat för
bibliotekspersonal
som arbetar med
barn och unga

Sundsvall
23-24 maj
Från lunch till lunch träffas barnbibliotekarier från
Jämtland Härjedalen och Västernorrland och
inspireras, utbyter erfarenheter och utvecklas
tillsammans.
Temat för internatet är "metoder för att nå unga på
fritiden" och vi lär oss mer om happenings som
arbetsmetod, design thinking för bibliotek och mycket
mer. Fullständigt program och information om de
medverkande på nästa sida.
På kvällen den 23/5 äter de som vill en gemensam
middag till egen bekostnad. Ange i anmälan om du vill
delta så bokar vi bord.
Vi bor på Lilla Hotellet centralt i Sundsvall. Delat
tvåbädds- eller dubbelrum gäller, ange i anmälan om
du har önskemål på rumskamrat.
Två deltagare per kommun i första hand. Om fler vill
åka skrivs de upp på en reservlista och får delta i mån
av plats.

Varmt välkomna önskar Alida och Carin!

Tema:
metoder för
att nå unga
på fritiden

Plats: Kulturmagasinet,
Sundsvall
Kostnad: Internatet är gratis
inkl. lunch, fika och boende,
men resa och middag på kvällen
23/5 (frivilligt) bekostas själv.
Frågor och anmälan:
Alida Johansson,
alida.johansson(at)regionjh.se
eller 076-1467823. Sista
anmälningsdag 2/5. Ange i
anmälan om du vill vara med på
middagen, eventuella allergier,
samt om du har önskemål om
rumskamrat.
Förarbete: Läs gärna
Happenings som arbetsmetod
av Sofia Malmberg och kika på
designthinkingforlibraries.com
(en svensk översättning är på
gång, mer info om den
kommer!)

Program

Medverkande

Onsdag 23/5
12.00-13.00 Lunch (Kulturmagasinet)
13.00-14.30 Sofia Malmberg: Happenings
som arbetsmetod (Unga magasinet)
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Visning av biblioteket och
gruppdiskussioner
16.00-17.00 Tomas Rex och kollegor:
Sundsvalls arbete med unga och Unga
berättar + erfarenhetsutbyte* (Ankaret)
17.00-18.00 Fri tid, incheckning hotell
18.00 Gemensam middag till egen
bekostnad

Sofia Malmberg
Är skolbibliotekssamordnare i
Järfälla kommun, föreläsare och
författare till b.la. "Bibliotekarien
som medpedagog eller Varför
sitter det ingen i lånedisken?" och
"Happenings som arbetsmetod
eller - Kom, vi drar till bibblan!"

*Har ni i er kommun erfarenheter (bra eller
dåliga, stort eller smått) från arbete
gentemot unga på fritiden att dela med er
av genom en kort presentation på några
minuter? Kontakta Alida!
Torsdag 24/5 - Nordstiernan,
Kulturmagasinet
9.00-10.00 Karolina Nätterlund och Linda
Sävhammar: Introduktion Design thinking
10.00-10.30 Fika
10.30-12.30 Workshop design thinking
12.30-13.00 Avslutning, utvärdering
13.00 Lunch och hemfärd

Linda Sävhammar
Är regional bibliotekskonsulent i
Dalarnas län och en
av initiativtagarna till att design
thinking for libraries översätts till
svenska.
Karolina Nätterlund
Jobbar med designprocesser
med allt från småföretagare till
offentliga förvaltningar, på
regionalt Designcentrum i
Östersund.
Tomas Rex
Är förskollärare och
musikpedagog på Sundsvalls
stadsbibliotek som har arbetat
riktat mot unga och har varit med
och intervjuat 15-åringar för Unga
berättar.

