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Å skrive for nett – digital formidling (1 dag) 

Målsetting: Dette kurset er spesialutviklet for å dekke bibliotekenes behov. I 
løpet av en dag får du praktiske metoder og verktøy som gjør skrivejobben din 
enklere og mer profesjonell.  
Målgruppe: Kurset passer for alle som vil lære mer om formidling på nett. 
Innhold: Temaer vi kommer til å berøre er blant annet lesing på skjerm, 
skriveregler, elementer i nett-tekster og god formidling av litteratur på nettet. 
Kursholder bruker eksempler fra lokale biblioteks hjemmesider.  
Produsent: Buskerud fylkesbibliotek 
 

Lesesirkelledelse (1 dag) 
Målsetting: Kurset skal gi lyst og kompetanse til å lede lesesirkler i bibliotek. 
Målgruppe: Kurset passer for bibliotekansatte som er interessert i å etablere, 
organisere og/eller lede/veilede lesesirkler. 
Innhold: Som deltaker får du kunnskap om ulike måter å organisere lesesirkler 
på, og du får praktisk erfaring med rollen som leder/veileder. Aktuelle temaer 
er: praktisk tilrettelegging, valg av litteratur, målgrupper, veilederrollen, 
lesersentrert tilnærming og innganger til teksten. 
Produsent: Buskerud fylkesbibliotek 
 

Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag) 

Målsetting: Å gi deltakerne innsikt i noen grunnprinsipper for innredning og 
inndeling av bibliotekrommet. Få praktiske råd om hvordan gjøre 
biblioteklokalet mer tilgjengelig og attraktivt. Vise hvordan samlingene kan 
synliggjøres på nye måter. 
Målgruppe: Bibliotekansatte, særlig ledere og avdelingsledere. 
Innhold: Planlegging, analyse av fordeler og ulemper ved lokalene, analyse av 
stabens styrker og svakheter. Hvordan vil vi at biblioteket skal framstå; hva er 
vår identitet? Kundeatferd, bruk av farger, soner og fleksible løsninger. 
Veiledning på medbrakte planskisser.  
Produsent: Østfold fylkesbibliotek 
 

Publikumsutvikling/litterære arrangementer i biblioteket (1 dag) 
Målsetting: Kurset skal gi tips og ideer til publikumsutvikling i bibliotek og 
praktisk tilrettelegging av ulike arrangementer i biblioteket.  
Målgruppe: Bibliotekansatte, spesielt de som jobber strategisk og praktisk med 
formidlingsarrangementer. 
Innhold: Kurset tar opp temaer som publikumsutvikling, gjenkjøp av publikum 
og markedsføringskanaler. Kurset tar videre opp hva som er spesielt for 
litterære arrangementer og belyser også hvordan det er mulig å tilrettelegge 
biblioteket som en naturlig arena for gode og jevnlige tilstelninger. Det settes 
også fokus på hvordan biblioteket kan samarbeide med andre aktører for å 
lykkes med formidlingsarrangementene. 
Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling  
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Generell formidlingskompetanse (2 dager) 

Målsetting: Kurset passer for deg som ønsker å bli mer vant til å stå foran 
et publikum for å formidle. 
Målgruppe: Bibliotekansatte som ønsker å formidle. Kurset har et 
grunnleggende nivå. 
Innhold: I løpet av to dager får kursdeltakerne en innføring i kroppsspråk 
og stemmebruk, fysiske forberedelser, stå på en scene for å ta ordet og 
høytlesing. Kurset vil også gi et innblikk i dramaturgi og målgruppetenking 
i formidling. Teknisk bruk av mikrofon, hjelpemidler/rekvisitter på scenen 
og praktiske rammer rundt formidlingssituasjonen tas også opp. 
Kursdeltakerne får praktiske øvelser og tilbakemeldinger av kursholder på 
formidlinga underveis i kurset.  
Produsent: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 
 

Eventyrfortelling: Formidling for barn (1 dag) 

Målsetting: Kurset gir deg en praktisk innføring i muntlig fortelling med 
hovedvekt på eventyrfortelling for barn. 
Målgruppe: For deg som har lyst til å bli bedre til å formidle vår kulturs 
mange og ulike fortellinger for barn. Kurset er på grunnleggende nivå. 
Innhold: Kurset gir en praktisk innføring i muntlig fortelling, og vil berøre 
følgende temaer: hvordan fortelle et eventyr, dramaturgi og oppbygging 
av historier, sansebeskrivelser, virkemidler, memoreringsteknikker og 
improvisasjon. 
Produsent: Østfold fylkesbibliotek/Aust-Agder bibliotek og 
kulturformidling 
 

Bokkofferter og lesestund: Formidling for barn (1 dag) 

Målsetting: Å gi formidlere et nytt verktøy og metodikk i 
litteraturformidling til førskolebarn. 
Målgruppe: Ansatte i bibliotek som jobber med litteraturformidling for 
barn, ansatte i barnehager som jobber med språkutvikling 
Innhold: Kurset gir tips om hvordan voksne formidlere kan få barn til å 
like høytlesing. Med bokkoffertene presenteres et verktøy for leselyst og 
språkutvikling for alle barn. Hver koffert inneholder en bok + rekvisitter; 
gjenstander og leker fra bokas innhold og handling. Ved å presentere 
rekvisitter, samtale, fortelle og leke handlingen med barna før boka leses, 
vil barna senere ha mulighet til å forstå den leste teksten. Kurset er 
praktisk rettet ved at foredragsholderne gir mange tips og ideer til bruk av 
koffertene. Det hele forankres i kunnskap og erfaring om hvordan barn 
lærer språk. 
Produsent: Østfold fylkesbibliotek 
 

Babysang: Formidling for barn (1/2 dag) 

Innhold ikke klart ennå. 
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Bokprat: Formidling for voksne (2 dager) 
Målsetting: Kurset skal presentere flere typer metodikk som kan gi biblio-
tekaren en verktøykasse til bruk i aktiv muntlig formidling rettet mot en 
voksen målgruppe. 
Målgruppe: Bibliotekansatte som arbeider med formidling. Kursdeltakerne 
bør ha erfaring med formidling. 
Innhold: Bibliotekarer er ulike individer. Kurset har som mål å presentere 
forskjellige måter å prate om bøker på. Målet er å hjelpe deltakerne til å 
finne sin personlige form til varierte og gode bokprater.  Deltakerne får 
praktisk trening samt teori om ulike modeller for bokpresentasjoner. Kur-
set passer spesielt for formidlere som ønsker å formidle litteratur til en 
voksen målgruppe.  
Produsent: Østfold fylkesbibliotek  
 

Om prosjektet 

Prosjektet ”Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – ar-
rangement – formidling” har satt seg som mål å styrke litteraturformid-
lingskompetanse og formidlingsaktivitet i norske bibliotek. Dette skal gjø-
res ved å legge til rette for at bibliotekansatte får kompetanse som kan 
gjøre dem gode på formidling og tilrettelegging av litteraturformidlingsak-
tivitet – både i det fysiske biblioteket og på nett. Prosjektet skal også ut-
vikle prosjektgruppens kompetanse som kursprodusent og arrangør, og 
stille kompetansen til rådighet for andre ved å tilgjengeliggjøre erfaringer 
for andre fylkesbibliotek.  I prosjektet blir det utviklet kurs innenfor litte-
raturformidling. Mange av kursene har fokus på den subjektive formidle-
ren. Kursene kan benyttes som en helhetlig pakke, men kan også bestilles 
enkeltvis. Kursene produseres og kvalitetssikres av samarbeidspartnerne i 
prosjektet. Etter ferdig produksjon blir de gjort tilgjengelig for andre fyl-
kesbibliotek. Kursene kan kjøpes til avtalt pris med foredragsholdere slik 
at fylkesbibliotek kan arrangere dem for folkebibliotek i sitt fylke. 

Kontakt oss: 
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling er prosjektansvarlig for 
Formidlingskompetanse i norske bibliotek. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Østfold 
fylkesbibliotek og Buskerud fylkesbibliotek. Prosjektleder er Hege 
Solli, e-post hege@aabk.no eller  
telefon 370 17 688. 
 
Prosjektgruppen består av Mona Ekelund, Østfold fylkesbibliotek— 
Anne Berit Brandevold, Østfold fylkesbibliotek—Camilla Sørbye, 
Buskerud fylkesbibliotek— Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek— 
Kristine Norberg, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling— 
Hege Solli, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 
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