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Fylkesrådssalen kl. 1030-1500 

PROGRAM 

10.30 Om Tromsungdom leser 

11.00 Adventskalender 24 dager 24 bøker 

11.15 Om utstilling som formidling 

12.15 Lunsj 

13.00 Forfattermøte med Jens K Styve 

13.45 Pause 

14.00 Presentasjon av bokbloggen ved Senja vgs. http://bibliotekbloggen.worldpress.com 

 

Tromungdom leser 2015 

Kort informasjon om Tromsungdom leser 2015 og om påmelding til forfatterbesøk via Kultur i Troms. 

Gjennomgang av forslaget til bokpratturneen. En del tilbakemeldinger om andre tidspunkt. Endelig 

oversikt legges ut 15. desember. Enighet om at fylkesbiblioteket ikke trykker opp forfatterfolderne 

for 2015, men legger dem ut på Tromsungdom leser i pdf slik at skolene sjøl kan ordne med trykking. 

I forbindelse med bokpraten er det viktig at det settes av tid til boklån. Der det er mulig bør 

bokpraten foregå i bibliotekene. Bøkene bør være innafor rekkevidde for bokpraterne. Boklista skal 

lages som et hefte etter mal av den som brukes på IBBY-foredragene. Boklista lages som et A4-hefte 

og legges ut på Tromsungdom leser, skolene kopierer sjøl opp.  

Fylkesbibliotekets adventskalender blei presentert, og flere av skolene valgte å melde seg på og tok 

med seg magebind til bøkene som skal presenteres 1.-10. desember.(Resten kommer seinere). 

Utstilling som formidling 

Flere uttrykte ønske om å få en stor plakat, og at det utarbeides en plakatmal som kan brukes hvert 

år. Hvordan bøkene presenteres i forbindelse med bokpraten er forskjellig – alt fra at de legges ut på 

bord til at bøkene frontes i skråhyller. Utstillingene bør være godt synlige, de må gjerne sees med en 

gang man kommer inn i biblioteket.  

Annet 

 Skolenes informasjonsskjermer kan brukes til å informere om bokprat og forfatterbesøk 

Skolebiblioteket ved Stangnes vgs. bruker også informasjonsskjermen til å informere om at 

nå kommer bibliotekar Vårinn med bokvogna eller Vårens bokbuss.  

 Hvordan lage Q-erkoder 

 For å låne e-bøker trenges det nasjonalt lånekort. Det får elvene ved å henvende seg til 

folkebiblioteket. Oppfordre elevene til å skaffe seg nasjonalt lånekort. Elevene ved 

Nordkjosbotn vgs. Må henvende seg til Tromsø bibliotek og byarkiv for å få nasjonalt 

lånekort.  

Forfatter Jens K Styve 

presenterte seg gjennom ei PP-fortelling. Han er illustratør, tegneserieskaper og forfatter. Etter 

presentasjonen ble det uttrykt ønske om at han melder seg på som forfatter til Tromsungdom leser i 

2016.  Styves siste bok er romanene Friedland (2013):  

Odd Friedland bur på bygda ein stad. Han driv med litt av kvart, mellom anna healing og ein 
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forretning av det ulovlege slaget saman med ein køyreskulelærar.  Ein nytilsett kvinneleg 

lensmannsbetjent, som arbeider med rusproblematikken i ungdomsmiljøet, blir eit forstyrrande 

element i Odd sitt liv. Det same blir Tommy, nyleg fri frå fengsel. 

Bokbloggen ved Senja videregående skole 

Bloggen ble presentert av Kari Brenden-Bech, som har gjort en stor jobb med denne bloggen. 

Gjennom arbeidet med blogg er hun både blitt bedre til å skrive og blitt en bedre databruker. Kari 

leser rundt 100 bøker i året. Hun involverer norsklærere ved at de inviteres til å lese korrektur. Om 

vinteren er det 500-600 unike lesere i uka. Det er 140 klikk hver dag – noe som er ganske mye. Det er 

lenker fra både Oslo, Bergen og Breivang til temabanken. 

 

DELTAKERE PÅ SEMINARET 

Navn Skole 

Hege Strømseng Bardufoss Høgtun vgs. Bardufoss 

Line Jannike Skjelnes Sjøvegan vgs. 

Hilde Andersen Sjøvegan vgs. 

Kirsti Hansen-Krone Nordreisa vgs. 

Ulla Anita Houtari Kvaløy vgs. 

Brit Digre Rå vgs. 

Veronica Elburg Nordkjosbotn vgs. 

Ingebjørg Nordhus Nordkjosbotn vgs. 

Vera Møyland Stangnes vgs. 

Vårinn Hokland Stangnes vgs. 

Silje Johannessen Tromsø bibliotek og byarkiv 

Marte Frette Bardufoss vgs. skolested Høgtun 

Kari Brenden Beck Senja vgs. skolested Finnfjordbotn 

Ellen Berg Larsen Tromsø bibliotek og byarkiv 

Tor Holmstad Harstad bibliotek 

Anne Gerd Lehn Kulturbussen 

Trine Mellem Troms fylkesbibliotek 

Aud Tåga Troms fylkesbibliotek 

 


