
Den riksomfattande BU-gruppens möte

Tidpunkt: måndag 30.8.2021 kl. 13

Plats: På distans via Microsoft Teams

Närvarande:

Lena Sågfors, Seinäjokis specialuppdrag, Anna-Maija Koskimies, Seinäjokis
specialuppdrag/Vasa stadsbibliotek, Mervi Heikkilä, Seinäjokis specialuppdrag, Mikaela
Byskata-Ahlskog, Anders-biblioteken, Catharina Latvala, Borgå AKE, Emma Björkqvist,
Fredrikabiblioteken, Tanja Fagerholm, AKE-Pampas, Agneta Möller-Salmela,
Helle-biblioteken

Agenda

1. Mötet öppnades  kl 13.03

2. Mötets sammankallande sammansättning

Möteskallelse skickades per e-post 23.8.3021. Möteskallelsen gick ut till samtliga
representanter för BU-gruppen.

3. Val av ordförande

Förslag: Anna-Maija Koskimies fungerar som ordförande för mötet

Beslut: Anna-Maija Koskimies valdes till ordförande

4. Val av sekreterare

Förslag: Lena Sågfors fungerar som mötets sekreterare

Beslut: Lena Sågfors valdes till mötets sekreterare

5. Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes



6. Val av protokolljusterare och rösträknare

Förslag: protokolljusterare också fungerar som rösträknare. Beslut att Tanja Fagerholm och
Mikaela Byskata-Ahlskog fungerar som mötets protokolljusterare och rösträknare.

7. Aktuellt inom Erte

Genomgång av vad som är på gång inom Ertes verksamhet

- Läsfesten ordnas 15-16.9
- Bokpratarna : höstens program
- Samarbetsavtalsmodellen mellan biblioteket och småbarnspedagogiken publiceras

inom kort
- Sommarens digitala läskampanj för barn och unga utvärderas
- Pilotering på små bibliotek: Posio, Siikainen och Korsnäs deltar
- Den nationella läskunnighetsstrategin har tagit stora kliv framåt i arbetet

8. Läsväskan

Jolanda Raitio och Lotta Dammert presenterade nyheter från Läsväskan, med fokus på
delen bibliotekens egen sida.

Under hösten kommer bibliotekens egen sida att byggas, Läsebyrån. Biblioteken kommer att
själva kunna välja om de vill vara aktiva eller inte. Det lokala bibliotekets webbplats kan
länkas, personal presenteras och eventuellt kommer det finnas möjlighet för biblioteken att
lägga upp egna filmer.

Läsväskan kommer att hålla kontakt till BU-gruppen om hur Läsväskan utvecklas.

9. Enkät och feedback

Erte skickade ut en enkät till biblioteken under våren 2021. Man redogjorde kort kring vad
som kommit fram. Mer kring enkätsvaren finns i Ertes blogg:

https://www.biblioteken.fi/lubu/ajankohtaista/v%C3%A5rensenkat?language_content_entity=
sv

Enkätsvaren väckte ingen diskussion. BU-gruppens medlemmar uppmanades att kontakta
Erte med låg tröskel ifall man har synpunkter på verksamheten.

https://www.biblioteken.fi/lubu/ajankohtaista/v%C3%A5rensenkat?language_content_entity=sv
https://www.biblioteken.fi/lubu/ajankohtaista/v%C3%A5rensenkat?language_content_entity=sv


10. Sommarens läskampanjer

Vi diskuterade sommarens läskampanjer i ljuset av antalet besökare på kampanjsidorna och
funderade på hur vi ska jobba med läskampanjerna i fortsättningen.

Barnkampanjens första sida hade totalt  21 766 visningar (varav 1462 på den svenska
sidan), vilket var mer än man från arbetsgruppen förväntat sig.Ungdomssidan hade
sammanlagt 6431 visningar (varav 406 på den svenska sidan), 203 stycken följare på
Instagram, och på Tiktok 57 stycken följare.

BU-gruppen diskuterade läskampanjerna. En del såg det som ett för invecklat bygge.
Kunderna förstod inte alltid att det fanns en webbtjänst bakom kampanjen, man tog bara en
litteraturlista. Kampanjerna upplevdes innehålla för många olika steg. Under Läsfesten
kommer vi få höra om både Norge och Sveriges läskampanjer och utifrån det diskutera
fortsättningen.

11. Den nationella e-bokssamlingen för barn och unga

Den nationella e-bokssamlingen lanserades den 9 juli. Vi diskuterade hur tjänsten tagits
emot och hur den kommer att utvecklas. E-bokssamlingen upplever BU-gruppen  inte
använts speciellt mycket, men den kommer att växa och få tilläggsfinansiering under hösten.
Den nationella e-bokssamlingens finansiering sträcker sig till 2023, och för att visa att
tjänsten behövs, hoppas vi att alla marknadsför och använder den i sina respektive
områden.

12. Fråga bibliotekarien /barn och unga

Skolningstillfällen har ordnats. Mikaela Byskata-Ahlskog och Catharina Latvala från
BU-gruppen har båda deltagit i utbildningen och svarar på de svenska frågorna. De upplever
inte att det kommer många frågor på svenska, så åtminstone i detta skede behövs inte flera
svarare.

Biblioteken har möjlighet att sätta till en egen Fråga bibliotekarien-knapp för barn på sina
hemsidor.

9. Övriga ärenden

Mikaela Byskata-Ahlskog har varit i kontakt med Moomin Characters om vad av deras
material biblioteken får/inte får göra eller använda i arbetet. Hon bad om att få klara direktiv
från Moomin vad biblioteken får använda i till exempel en sagostund eller under ett bokprat.
Jenny Ingman kommer att ta fram dessa direktiv för biblioteken. Mikaela håller oss
uppdaterade om hur arbetet framskrider.



Erte har fått frågan att sammanställa en lista på bokpratare som kan sälja sina tjänster till
andra kommuner. BU-gruppsmedlemmarna samlar in uppgifter på personer som kan tänka
sig sälja bokpratstjänster. Inom september önskar vi få in listorna. Listan på bokpratare
kommer att publiceras på Ertes hemsidor.

10. Följande möte

Digitalt 17.1.2022 kl 13

11. Mötet avslutades kl 14.25

___________________________                   ______________________________
Anna-Maija Koskimies (ordförande)                 Lena Sågfors (sekreterare)

___________________________                   ______________________________
Tanja Fagerholm (protokolljusterare)                Mikaela Byskata-Ahlskog (protokolljusterare)


