
 

BIBLIOTEKARVANDRING 

VÅLER TIL TRYSIL 

 
Den 4. og 5. november var jeg så heldig å kunne besøke  
Trysil folkebibliotek.  
 
 
BELIGGENHET 
Biblioteket er lokalisert sentralt i Innbygda Trysil, ikke langt fra 
skolen og kirken. Enkelt å finne. 
 
 
BIBLIOTEKROM 
Førsteinntrykk i bibliotekrommet 
En liten gang og deretter skranke rett frem, så første 
møtet skjer med det samme. Fargerik høy senk-hev 
skranke. Morsom bokorm og ”Karlson på taket” 
hengende i taket.  

Bokutstilling ved inngang rett til høyre på to bord, og et 
annet bord bortenfor bjørnen. Den første utstillingen var 
høyaktuell med Munro, men den andre burde ha vært 
skiftet ut. (-Eldredagen en drøy mnd tidligere). Virker 
litt mørkt og dystert i lokalet, men det er sikkert pga den 
mørke panelen og alle vinkler på taket. Hyllene var også 
mørkegrønne. Litt rotete hyller bak skranken med mye 
permer og gamle aviser, men skjønner at de må utnytte 
veggplassen. 

 
FUNKSJONALITET 
Biblioteket en bygning fra 80 tallet, og er inndelt i mange deler og 
vinkler på ett plan. Barneavdelingen er til venstre når en kommer  
inn, fysisk skilt fra resten av biblioteket. Dette var et stort rom.  
Litt overfylte hyller, men med mye muligheter. Leseløver, Lesehester 
og andre lettleste bøker sto samlet. De med store bokstaver sto 
øverst, og dette er lite brukervennlig for de små. Det er også satt opp 
bøker som biblioteket anbefaler på bord i front. Voksenavdelingen er 
delt inn i skjønn og fag, og Trysil litteratur er samlet på egen hylle.  
Ung voksen (ungdom) var også her. Nyheter sto på egen hylle.  
Stort utvalg i musikk og lydbøker. I tillegg var en egen Trysilavdeling 
med stort bilde– og utklippsarkiv. Totalt veldig stor mediebestand. 
Flott nyoppusset lesesal/bruksrom ”Sven Morens sal” til 
arrangement, utstillinger og møter.  
 

Det var litt vanskelig å finne frem i voksenavdelingen. Spesielt 
faglitteraturen – en labyrint. Kunne med fordel ha vært bedre merket 
ved hyllene. I tillegg skulle det vært kassert mye, men dette  
krever tid. Vi i små bibliotek kjenner godt til denne utfordringen. 
 



 

 

OVERRASKELSER 
I midten var det en flott liten kosekrok. Her var det åpent, lyst, trivelig og godt skiltet.  
Det var også publikumsPC her.  

                              

 

 

 

 

 

 

 

Her er personlige bokpakker med 5-6 bøker som 
sendes ut til alle barnehagebarnene for utlån.  
Veldig hyggelig/personlig, men tidkrevende 
jobb. 

 

Lesesalen hadde blitt omgjort til Galleri og 
møtesal. Et flott stort rom til arrangement, som 
f.eks Quiz (5.-7. trinn), som jeg var heldig å få 
være med på. Sven Morens sal er også til utleie, 
med egen inngang. Praktisk! 

 

Jeg fikk også være med på 2 spennende møter her. Ett med Kulturavdelingen og handelsstanden der 
”Go`fredag” i Trysil ble diskutert, og ett evalueringsmøte for den flotte boka ”Gi meg en venn” 

                                                 



 

Begge bibliotekansatte i Trysil er fra Solør (Kari Lise fra Grue og Anne fra Våler), så jeg følte meg ”hemme”. 

Her er bilde fra oppslagstavla på kjøkkenet/spiserommet: 

             
                                                                                                Arkivbilde 
Siste overraskelse var at tidligere biblioteksjef på Hamar og Sør-Odal Toril Børke, og bibliotekmedarbeider 

Anne K. M. Sandbakk kom på kaffebesøk. Det var veldig trivelig å møte begge to igjen.  

Så det ble mange positive overraskelser for mitt vedkommende!  

 

MØTEPLASS 
Trysil er et lite bibliotek som Våler der nesten alle kjenner alle, og en vet hva hver enkelt låner vil ha. Jeg var 
der på mandag og tirsdag hvor biblioteket var åpent mandag, og stengt tirsdag. Møtene skjedde for det 
meste i skranken. Noen satte seg ned for å lese avisene lengst inne i vokesavdelingen. Noen brukte 
publikumsPC. En skoleklasse var på besøk, men de visste hva de skulle ha av Trysilforfattere.  
De aller fleste gikk ut igjen etter at de hadde fått det de var på utkikk etter.   

 
 
FORMIDLING 
Det er god plass til klassebesøk i barneavdelingen, og alle slags arrangement i Sven Morens sal.  
Selv om en er alene på jobb er det enkelt å gå ut i hyllene å hjelpe lånerne og hjelpe dem i 
valg av litteratur, men det virket som de fleste møtene skjedde ved skranken. Det var mye bøker utstilt på 
bord både i barne- og voksenavdelingen. Bibliotekansatte reiser rundt med bokpakker til hvert enkelt 
barnehagebarn flere ganger i året. Biblioteket har mange ”Bibliotekets venner” som kan hjelpe til med 
formidling. Biblioteket har ellers egen Facebookside: https://www.facebook.com/pages/V%C3%A5ler-
folkebibliotek/145939498798259?ref=hl#!/TrysilFolkebibliotek?fref=ts Der det blir lagt ut om 
arrangement, og andre hendelser. 
 
 
ARRANGEMENTER 
Trysil folkebibliotek er flink til å arrangere for barn og voksne. 
I adventstiden har ”bibliotekets venner” lest julehistorier for barn 
hver go`fredag. 
 

 Quiz arrangeres flere ganger i året. Et samarbeid mellom bibliotek 
og barn-og ungdomsansvarlig i kommunen. 
 
Det skulle også arrangeres julemarked, der barneskoleelever 
hadde laget bl.a. julenek, kaker, nisser osv som de skulle selge 
denne dagen. Biblioteket har flere forfatterbesøk, og 
er aktivt med under Skjæraasendagene hvert år. Biblioteket har 
mange bibliotekets venner og samarbeidspartnere, slik at det er 
større mulighet til å få til arrangement på et forholdsvis lite sted. 



 
 
DEER TIL TILTAK/ AKTIVITETER 
BESØKSBIBLIOTEKET 
Bedre skilting. Det kunne med fordel vært mer skilting som viser hvor låneren kan finner det de 
er på utkikk etter. Kassering er nødvendig, og hadde gjort biblioteket luftigere og mindre dunkelt. 
Hvis all panel hadde blitt malt lyst, hadde det blitt triveligere. Synes ellers det var en del tungvinte 
løsninger i forbindelse med fjernlån, som jeg ville ha effektivisert. Skrankemaskinen ble bare brukt til 
Bibliofilsystemet. 
 
 
EGET BIBLIOTEK 
Våler folkebibliotek er et innbydende og trivelig bibliotek. Men kan med fordel kassere  
enda flere bøker, spesielt i barne– og ungdomsavdelingen. Etter at jeg kom hjem har jeg ryddet på 
magasin og satt opp mange hyller fra en nedlagt barneskole. Det ble et helt annet rom. Jeg har ordnet en 
ny hylle til lydbøker for barn og ungdom, og det ser ryddigere ut. Jeg har fått motivasjon, men mangler 
foreløpig tid til kassering. 
Jeg har fått nye ideer til aktiviteter og arrangement som Quiz og adventsstund.  
Men en halv stilling til får jeg mulighet til å kunne samarbeide mer med andre i Våler kommune for å få 
til flere arrangement. Jeg har ellers tenkt å bruke iPad mer i formidling blant hyllene. 
Det har vært snakk om å bygge flerbrukshus/aktivitetshus i Våler. Jeg har derfor meldt min interesse, slik 
at det kanskje er mulighetene til å bli samlet med de andre på Kultur og kulturskole.  
Marina fra Folldal som var på besøk her har god erfaring med å ha biblioteket i et flerbrukshus. Barne-
og ungdomsskolen vil allikevel være i nærheten. 
 
 
GENERELLE TANKER ETTER BESØKET  
Jeg ble tatt godt imot på Trysil folkebibliotek, og det er interessant å se hvordan hverdagen i et annet 
bibliotek er. Det var interessant å se hvor mye og godt det ble samarbeidet innen kulturavdelingen, med 
”bibliotekets venner” og handelsstanden. Små bibliotek er veldig ”sårbare”, men her var det opparbeidet 
et godt samarbeid med de andre kollegaene i Kultur som hadde kontor i samme fløy. De på biblioteket er 
derfor ikke aleine, og kan avlastes ved behov. Jeg ser stor fordel med at kulturavdelingen er samlet.  
Jeg fikk gode tips til arrangement, som jeg vil prøve på når biblioteket har fått på plass en etterlengtet 
halv stilling til ved Våler folkebibliotek. 
 
 
Takk til biblioteksjef Kari Lise Haugen for to fine dager i Trysil! 
 
 

 

Med hilsen  
Eva Øiseth Wenstad 
Våler folkebibliotek - "ett gir ekstra" til kunnskap, glede og informasjon! 
62 42 40 80/ 470 11 093 
 

 

 

 


