
PROMEMORIA

Den nationella BU-gruppens möte

Tid: tisdag 14.2.2023 kl. 13.00

Plats: Microsoft Teams

Närvarande:

Mervi Heikkilä, Seinäjokis Erte,

Lena Sågfors, Seinäjokis Erte,

Anna-Maija Koskimies, Vasa stadsbibliotek/Seinäjokis Erte,

Mikaela Byskata-Ahlskog, Anders-biblioteken/Seinäjokis Erte,

Catharina Latvala, AKE Borgå

Agneta Möller-Salmela, Helle-biblioteken

Catrin Wiik, Fredrika-biblioteken

Jessica Peltoniemi, AKE Pampas

Heidi Jägerskiöld, Blanka-biblioteken/AKE Åbo

Cecilia Eriksson, Helmet-biblioteken

Lotta Dammert, Läsväskan / Folkhälsan

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av mötets sammankallare Anna-Maija Koskimies klockan 13.01

2. Mötets sammankallande sammansättning

Möteskallelse skickades per e-post 2.2.2023. Möteskallelsen gick ut till de representanter som valts

och meddelats ska ingå i BU-gruppen.

Som mötets ordförande fungerar Anna-Maija Koskimies från Seinäjokis Erte. Som sekreterare

fungerar Mikaela Byskata-Ahlskog från Seinäjokis Erte. PM från mötet kontrolleras per e-post av två

BU-gruppsmedlemmar. Den granskade promemorian skickas sedan till alla mötesmedlemmar. PM

granskas denna gång av Jessica Peltoniemi och Catrin Wiik.



3. Kort om BU-gruppen och presentationsrunda

Deltagarna i expertrådet presenterade sig. Diskussion kring förväntningar och BU-gruppens roll.

Kontaktnätet och att få idéer som kan användas i den egna verksamheten såg flera som viktigt.

4.  Läsväskan har ordet

Lotta Dammert diskuterade bibliotekens roll i arbetet med Läsväskan.

Grundtanken med Läsväskan är att eleverna ska logga sin läsning och att lärare ska få en uppfattning

om elevernas nuvarande läsnivå och om vad eleverna läst tidigare.

Efter att i 6 år arbetat med läsväskan i ideellt har nu Folkhälsan gått in och tagit över ansvaret.

Sammanlagt 38 kommuner är nu med i Läsväskan i Svenskfinland. Det är en kostnadsfri lärmiljö.

Kommunerna gör ett avtal med Folkhälsan om tjänsten och alla skolorna i kommunen får tillgång till

tjänsten. Hur flitigt den används  i olika kommuner och skolor varierar. Från Läsväskans sida ser man

inte vilka skolor som är med, bara vilka kommuner som tecknat avtal.

Lotta Dammert och Nea Kronberg arbetar nu som sakkunniga för Läsväskan, är med och planerar

utvecklingen för den samt besöker skolor för att informera om läsväskan.

Det som kunde vara bibliotekets del i Läsväskan

Läsebyrån är Läsväskans biblioteksflik. Den här funktionen fanns i den första lokala versionen av

Läsväskan. I Läsebyrån fanns info om böcker, möjlighet att att skapa läslistor samt  genrekartor för att

göra det enklare att hitta böcker.

När Läsväskan bara fanns i Pargas var den kopplad till det lokala biblioteket och bibliotekarierna

kunde kommunicera med eleverna om böcker. Eleverna kunde be om boktips eller ge inköpsförslag

till biblioteket.  Pargas bibliotek kunde också lägga ut information om sina evenemang och det fanns

en direktlänk till Finna, så eleverna kunde förnya sina lån och reservera böcker.

Tanken med Läsebyrån var att skapa en fungerande länk mellan skola och bibliotek och främja

samarbetet.  Nu när Folkhälsan gått in som aktör har arbetet tagit fart igen och Bu-gruppen ombes

ge sina åsikter om Läsebyrån.

Ger det ett mervärde med en sådan sida som Läsebyrån? Blir det ett merarbete som ingen gör?

Ett utkast på en ny variant av Läsebyrån finns. Tanken med den är att Bokkarusellen nederst på sidan

och bokhyllan med genreikonerna ska finnas kvar, information om böcker ska kunna hittas där och

det ska vara möjligt att sätta in böcker på en  favoritlista. Möjligen också en chattfunktion,  eller

envägskommunikation från biblioteket där man informerar om det som händer lokalt eller nationellt,

till exempel  boktipsfilmer och  evenemang. Läsebyrån kunde vara kopplad till de egna domänerna

(t.ex. Kronoby), men man kunde också ha möjlighet att dela information nationellt  till elever i alla



domäner. Man kunde också sätta in kontaktuppgifter för biblioteket, öppettider samt vem på

biblioteket man kan kontakta.

Lokala bibliotek kunde också välja att inte aktivt  delta i  Läsebyrån, då skulle bara nationell

information finnas med. Pargas hade tidigare Läsebyrån, men inte nu längre. Bibliotekarierna

uppskattade kontakten med eleverna.

Respons från Bu-gruppen:

Det låter som en bra idé.  Ger kontinuitet i kontakten med eleverna lokalt.

Direktkontakt till eleverna skulle vara viktigt och eftersträvansvärt och få hjälp med att reservera

böcker. Möjlighet att marknadsföra t.ex. läskampanjer från bibliotekets sida direkt till eleverna.

Frågor i chatten skickades till angiven e-postadress i den tidigare varianten.

Beslutet om att vara med borde göras på en mera övergripande nivå, så att det fungerar både från

skolans och bibliotekets sida.

Info om böckerna finns i det egna biblioteket borde finnas med

I Pargas fanns den också på finska, Lukulaukku, men nu utvecklas inte den finska varianten vidare, i

och med att Folkhälsan tagit över Läsväskan. Men vill någon på utveckla idén på finskt håll är det fritt

fram att arbeta vidare med idén.

Cecilia Eriksson  tipsar om att en avgiftsbelagd tjänst finns på finska som är uppbyggd på lite samma

sätt: https://www.lukutahti.fi/

Arbetet med Läsebyrån går vidare och kontakt med kommunerna tas om eventuellt intresse från

deras sida innan beslut om att ta plattformen i bruk görs. Lotta återkommer och konsulterar

medlemmar ur Bu-gruppen i ett senare skede.

5. Aktuellt från Erte

Diskussion och frågor kring den aktuella verksamheten.

Årets största satsning på svenska sidan är en Shared reading-utbildning till Svenskfinland,  som vi

hoppas kunna genomföra i samarbete med FSBF.

Erte erbjuder under året flera Etävinkit på finska. Ibland är programmet tvåspråkigt.

Information om vad som är på gång inom Erte fås i månadsbrevet samt på Ertes webbsidor.

Nyheterna från Erte hittar man på: https://www.biblioteken.fi/lubu

Det nya månadsbrevet finns på: https://www.biblioteken.fi/lubu/manadsbrev

https://www.lukutahti.fi/
https://www.biblioteken.fi/lubu
https://www.biblioteken.fi/lubu/manadsbrev


6. Året 2023

Tyngdpunktsområde:  barn under 3 år och deras familjer: idéhandbok och fortbildning

Idéhandboken kommer att skickas till alla bibliotek när den är färdig.

Boken om babypoesi skickades vid årsskiftet, kan också laddas ner från Ertes hemsida.

Sommarens läskampanjer kommer att rikta sig till barn och barnfamiljer samt unga.

I kampanjen som riktar sig till barn förekommer Läsgänget, dvs samma figurer som i fjol på nya

äventyr. Planen är att i år vara ute i god tid så det är lättare att får ut det till skolorna. Materialet

planeras vara färdigt i mars.

Kampanjen för ungdomar görs i samarbete med Lukufiilis. Baspaketet är på finska och svenska,

läslistor osv finns på åtta olika språk

En ny arbetsgrupp startar under våren: biblioteken och andra stadiet

Avtalsmodeller för biblioteket och andra stadiet finns på Ertes hemsida.

Läsfesten 2023 blir digital.  Svenska innehållet är ännu inte planerat. Läsfesten ordnas vartannat år

live, men i otakt med Kirjastopäivät, så först blir det två år med Läsfesten på distans.

Andra samarbetsprojekt.

Read hour i september.

Arbetsgruppen för Read hour vill ha 10-i topplista över de mest lånade unga vuxna-böckerna på

svenska. Eftersom sådan statistik är  knuten till olika bibliotekssystem ber vi alla medlemmar i

BU-gruppen att  ta fram 10-topplista på de mest utlånade böckerna för unga vuxna (13 år uppåt) på

svenska och skicka till Anna-Maija senast vecka 8 (20-26.2)

Oxford: World Literacy Summit

Ett internationellt evenemang där Anna-Maija Koskimies och Mervi Heikkilä  kommer att presentera

det läsfrämjande arbetet i Finland.

7. Övriga ärenden

Den nationella e-bokssatsningen ut barn- och ungdomsperspektiv tas eventuellt upp på följande

BU-gruppsmöte. 8.3 ordnar ÅKE en fortbildning kring e-material.

8. Följande möte

Följande möte hålls tisdag 23.5 klockan 13.00. Möteskallelse skickas ut per e-post.



Live-träff för BU-gruppen i Seinäjoki fredagen 22.9 (preliminärt). Träff med LaNu-neuvosto, lunch

och egen träff.

9. Mötet avslutas

Mötet avslutades klockan 14.29


