
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 
 

Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 

 

1. Bibliotekrom 

Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
 

Området rundt skranken er ganske åpent, og 
man blir ikke overfalt av hyllene når man 
kommer inn, selv om lokalet er ganske fullt. 
 
Det er skapt små avlukker med hyllene, der 
det er plassert bord og stoler. Man kan sette 
seg ned alene eller med andre uten at man 
føler seg beglodd. 
 
Ganske lyse lokaler, litt mørkere og trangere i 
et tilhørende rom, som har potensial til å 
kunne bli mye mer enn det det er i dag. 

Inngangsparti 
 
Man kommer rett inn i bibliotekrommet, 
skranken er umiddelbart på venstre side, og 
man blir sett når man kommer inn. En monter 
på høyre side inneholder utstillinger, og er et 
blikkfang. 
 
Like bortenfor skranken står et utstillingsmøbel 
for bøker, og det er umulig å overse for 
brukerne, det skaper et flott sted å fronte bøker. 
 
 

Husblindhet/ la bibliotekbrillene ligge 
 
I bibliotek er man vant til bøker, og tenker ikke 
på det som rot, men det blir mange bøker i 
skranken, fordi det også er en arbeidsplass. Det 
ville skapt et ryddigere inntrykk å f. eks ha to 
kasser til bøker under innleveringshyllen i 
stedet for bunker med bøker. 
 

Overraskelser 
 
Alle ungdommene som renner inn døra ved 
skoleslutt 14. 05, og nesten tar over lokalene i 
en drøy time. Det er helt tydelig at ungdommen 
bruker biblioteket, om de ikke nødvendigvis 
låner så mye på disse ettermiddagene. 



 

 

 
Funksjonalitet for lånerne 
 

Det er lett å skyve til side hyller for å lage 
plass til arrangementer i voksenavdelingen. I 
barneavdelingen er det også greit, det skyves 
unna barnemøbler, og man har en åpen 
plass. 
 
Biblioteket har en veldig sentral plassering, i 
kommunehuset. I samme bygg ligger blant 
annet servicetorget, NAV og fysioterapeut.  

Brukervennlighet/ å finne fram (eks. 
kategorisering) 
 
Skjønnlitteraturen for voksen strekker seg over 
mange av hyllene i biblioteket, for å få plass går 
man litt på jakt for å finne bokstavene første 
gangen. Men det er logikk i systemet og man 
finner fort fram når man ser logikken. 
 
Fagbøkene inneholder flere kategorier, og et 
par av de mest aktuelle trekkes fram mot 
skranken i enkelte tidsrom. Akkurat nå var det 
håndarbeid og friluftsliv. 
 
Ungdommene har en egen krok med bøker og 
sofaer innerst i lokalet, og det er satt av plass til 
å fronte bøker i ungdomsavdelingen.  
 

 

Møteplass 
 

Helt tydelig en møteplass for barn og unge 
like etter skoleslutt. Ikke like mye for de 
eldre. 
 
 
 

Hvor skjer møtene mellom mennesker 
 
I sittegruppene, ved sjakkbrettet og ved 
datamaskinene. 
 
 
 

2. Formidling 

Litteraturformidling 
 

Utstillingsmøbelet ved skranken 
inneholder nyheter på ene siden, men på 
den andre siden er det satt opp bøker om 
spesielle emner. 
 
Det er bok-karuseller omkring i lokalet, 
både i barn og voksen, hvor man stiller ut 
emner, nyheter eller andre lesetips. 

 Samtale/formidling med ulike brukergrupper 

1:1 og 1:mange 

 

Alvdal bibliotek er skolebibliotek for en 
barneskole, 1 dag i uken. Da er det mye 
formidling. De ansatte har mye i hodet, av 
plasseringer og tips, så de slipper ofte å gå via 
datamaskinen for søk, det gjør at ungene får 
mye mer direkte tips og hjelp på stedet. 
 
1:mange; Alvdal bibliotek driver, sammen 
med andre bibliotek i regionen, en blogg hvor 
det gis lesetips for voksne. 
 
1:1; Om man sitter i skranken, starter det 
med et søk, så ut på hyllene for å tilby tips.  
 



 

 

 
 Samtale/formidling blant hyllene 1:1 

 Spesielt ved klassebesøk er dette aktuelt, de 

spør om nesten alt. Ellers stopper som regel 

brukerne i skranken, da de går rett forbi på 

veien inn i biblioteket. 

 

Formidlingssamtale 

Starter ofte generelt fra låneren sin side, men 
ender opp i konkrete forslag fra biblioteket. 
 
 

Arrangementer 
 

Boktras i barnehagene. Alvdal bibliotek 

administrerer bokdepoter i barnehagene, 

bøkene er ute i et halvt år om gangen. 

Kassene med bøker står i barnehagene, med 

en liste hengt opp ved siden av. Der kan 

foreldrene notere ned de bøkene de låner, 

også stryke ut når bøkene leveres. 

 

2013 har også inneholdt 

stemmerettsjubileumskonsert i samarbeid 

med bygdekvinnelag. Temamøter med 

flyktninger fra ulike land. 

 

Diverse litteraturarrangementer for voksne 

og barn i løpet av et år. 

 

 

 

 Aktiv og levende formidling (eks debatt og 

bokbad) 

 Har nå et toårig leseprosjekt rettet mot 

voksne, som heter Vinterles, i samarbeid med 

4 andre bibliotek i regionen. Det er tuftet på 

samme ide som Sommerles, les minst 5 

bøker og man er med i trekningen om 

premier. Prosjektet har egen hjemmeside og 

app. Det var kick-off med Liv Gade i 

biblioteket, for å få leseinspirasjon. I løpet av 

januar skal én person fra hvert bibliotek skal 

ut på formidlingsturne til disse 5 

bibliotekene i prosjektet slik at det blir et 

arrangement midt i leseperioden, for mer 

lesetips og inspirasjon. 

 

 

 Faste arrangement 

 Sommerles er fast hver sommer, et 

åpningsarrangement for å sparke ting i gang. 

Det er åpent for alle, men 1. og 2. klassene 

inviteres for å sikre et publikum. Så leses det 

i løpet av sommeren. 



 

 

 Avslutningsarrangement kommer mot 

slutten av sommeren, og inneholder en 

forfatter eller en underholder. Dette er et 

åpent arrangement hvor man trekker 

premier blant de som har levert lesekort, og i 

2013 ble det også delt ut gull- og 

sølvarmbånd i plast til de som hadde lest mer 

enn ett lesekort. 

  

Slektsforskerkvelder 1 gang i mnd. 

 

Spillkvelder for ungdom, 1 gang i mnd. 

 Samarbeidspartnere 

Historielaget 

Enhet for kulturforvaltning 

Mottagelse av lånere 
 

Mange lånere er vant til å være uten 
lånekort, og det blir en uformell stemning i 
skranken. Lånerne slår ofte av en prat, 
unge som gamle. 
 
Biblioteket tar seg tid til låneren. 

 Møte med mennesker 

 I og med at Alvdal er en bygd hvor mange 

kjenner de fleste blir det et personlig møte 

med lånerne. Biblioteket vet hvem folk er, og 

er på fornavn med mange. Alle blir hilst på 

vei ut og inn.  

Det som er litt spesielt er at ungdommene er 

de første til å hilse, klart og tydelig. Det første 

de gjør når de kommer inn døren er å hilse 

på den i skranken. De ønsker ikke å gjemme 

seg når de kommer på biblioteket, de er 

trygge på seg selv og de som jobber der. 

 

 

 

 



 

 

 Ideer til tiltak/aktiviteter 

Bibliotekrom 
I biblioteket jeg besøkte 

 

Bruke kasser til bøker under skranken, gir et 
renere uttrykk i skranken for lånerne. Samtidig 
er det viktig at plassen forblir funksjonell da det 
er en arbeidsplass som brukes daglig. 
 

 

 

 

 

I eget bibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formidling 
I biblioteket jeg besøkte 

 

Det skrives blogginnlegg, disse kan gjenbrukes 
som omtaler som er stukket inn i bøkene i 
biblioteket. På denne måten selger bøkene seg 
litt mer selv, og folk blir litt mer nysgjerrige på 
en bok. 
 

 

I eget bibliotek 

 

Bruke ”Anbefalingslapper” også på voksne 
bøker hos oss. Leserne blir mer fristet til å ta 
tak i en bok det stikker opp en anbefaling fra.. 
 
Lage mer uformelle spillkvelder, tror kanskje vi 
har satset litt for mye. Når vi først skal ha, så 
blir det mye. Vi kan rett og slett invitere og 
innarbeide faste spillkvelder, uten for mye 
dilldall. 
Reklamere for spilltilbudet på leksehjelp, sette 
opp en plakat på bordet med forfriskninger, slik 

at ungdommene ser det. Plakater på skolene gir 

ingen effekt, ungdommen leser sjelden 
plakater. 
 

 


