
Møte i aktivitetsgruppen 17. april 2013 
 
Til stede: 
 Lise, Ingvild, Dunja, Tone, Lise, Mari, Anne Berit og Mona. 
 
Kommunikasjonsgruppen:  Jorid, Grethe og Maria 
 
Saker til møtet på onsdag kl 0900: 
 

1. Kommunikasjonsseksjonens rolle i aktivitetsgruppa.  
Aktivitetsgruppas rolle og oppgaver ble presentert for kommunikasjonsgruppa: 
Arrangementer, konkurranser, utstillinger, kampanjer og aktiviteter i bibliotekene. Viktig å 
være i forkant av hensyn til planlegging og budsjetter. Det enkelte bibliotek bestemmer hva 
de vil/kan være med på. Minipakke eller full pakke.  Noen ønsker sjekkliste i forhold til 
arrangementer: Har jeg kjøpt kaffe, engangskrus, satt opp stoler, låse opp dører i tide, 
sjekket med foredragsholder etc. Askim bibliotek har laget en slik sjekkliste, som kan 
distribueres. Ansvar: Dunja.   
 
Kampanjer innenfor og utenfor bibliotekets vegger? Det må vurderes hva som er mest 
relevant i det enkelte tilfelle. Er målet å trekke flere nye brukere til biblioteket, må 
kampanjen profileres utenfor bibliotekets vegger.   Rådgiving, utforming av presse- og 
informasjonsstoff ønskes fra kommunikasjonsgruppen .  Kan banker aviser være sponsorer 
for kampanjer?   Segmentering i markedet er god planlegging. Viktig å kunne komme inn 
tidlig. Budsjett må være avklart for å vite hva man kan rutte med.  
  

2. Lesekonkurransen sommeren 2013  
 
Erfaringer fra andre steder viser at det gir stor uttelling om bibliotekarer kan besøke 
skoleklasser. Behøver ikke bruke lang tid i hver klasse, ca fem min i hver klasse. Vanskelig for 
store kommuner å rekke dette.  
Vi lager prioritert liste på hva som skal gjøres og hva som kan gjøres. Bibliotekene 
bestemmer om det skal være klassekonkurranse eller skolekonkurranse om hvem som leser 
mest (i forhold til elevtall). Kan prøves ut i noen kommuner.  De må i så fall få en egen premie 
under eplefesten.   Ellers kan aktiviteter tilpasses lokalt, bare hovedmålet står fast: Flest 
mulig leste bøker i skoleferien 2013.  
Dunja sender ut markedsføringsplan.   
Plakater og flyere blir trykket og distribuert fra ØKU. Frist: uke 21 
 
Ønsker ikke å bruke mye tid på registrering og kontorarbeid. Armbånd fås etter å ha lest en 
bok.  Dunja lager ferdig skjema.    Viktig med felles plakater i fylket. Motivet lastes opp i 
bibclick. Hvis noen vil lage tilleggsmateriale lokalt, skal dette motivet brukes.  
 

3. Høstkampanje 
 
Tema: språkåret  og Østfolddialektene     
Målgruppe: voksne  
Mål: fokusere på det lokale talemålet.  
Lise, Ingvild og Anne Berit jobber videre med temaet.  
Frist: 15. juni.    
  
 



  
 

4. Spilldag november? http://nordicgameday.wordpress.com/  
 

Hvert bibliotek kan melde seg på Nordic Game Day i november.  Ikke noe aktivitetsgruppa 
engasjerer seg i. 
 

5. Evaluering Julekalender og påskequiz.   
 
Grethe orienterte om statistikken. Står resultatene i forhold til arbeidet? Dumt å legge mye 
arbeid i dette fra prosjektledelsen når det enkelte bibliotek ikke følger opp. F. eks var det 
ingen som hadde lagt info om dette ut på Facebooksidene.   
Aktivitetsgruppen vil gjerne beholde julekalenderen – i alle fall ut prosjekteperioden. 
Markedsføringen må målrettes enda mer og bibliotekene må følge opp! 
Påskequiz blir fjernet pga dårlig deltakelse.  
 

6. Årshjul 2014.   
 
Neste år er prosjektperioden over. Biblioteksjefene må ta stilling til om vi skal fortsette samarbeidet 
på samme måte som før. Det vil kreve større innsats fra bibliotekene, også i form av friske penger.  
 
Vi bør ta et skritt tilbake og evaluere resultatene av prosjektet  samt stille spørsmål om hva 
biblioteksektoren i Østfold vil. Hva med én stor image-kampanje? «Fem nye sannheter om 
biblioteket»?  Her kan Kommunikasjonsseksjonen være med og planlegge en virkelig stor, 
fylkesdekkende kampanje som foregår ute i det offentlige rom. Den må være stor og synlig.  
 
Tidspunkt: våren 2014 – rundt Verdens bokdag, 23. april? 
 
 

 
  
 
Neste møte: 5. eller 12. juni? Gi tilbakemelding – også på tidspunkt på dagen.  
Kommunikasjonsseksjonen innkalles også.  
 
25.4.13/mona og anne berit 
 

http://nordicgameday.wordpress.com/

