Workshop 3 Bibliotek , OLIKA, ÖFF
2017-06-07

Läskickar!

Närvarande: Läskickar! projektledning OLIKA Jan Karlsson och ÖFF Johan Thorén processledare.
Regionbiblioteket Ingrid Loeld Rash och Linköping bibliotek Marie Sääf.

Sammanfattning av mötet:
1. Bibliotekets uppgift i Läskickar processen & till nästa workshops:
Informera biblioteksnätverket Östergötland om projektet Läskickar! i Östergötland.
Om Läskickar! www.laskickar.se
Case & metoder varför och hur? www.laskickar.se/metoder
Föreningen tänker och tycker workshop - www.laskickar.se/aktiviteter/workshop-foreningar/
“Varje förening och lag med individer är unik, laget äger aktiviteten”.

2. Biblioteket tar fram en projektkontakt för 1 möte i månaden fram till oktober 2017 som
medverkar operativt med biblioteks perspektivet på idrott & läsning?

3. Workshops - Med föreningar skapa koncept och innehåll på en generell handledning för
barnboks bibliotekarier, en föreningsguide som publiceras digitalt på Laskickar.se och länkas
till bibliotekets webbar.

4. Förebilder & Coacher behövs för att driva på läsfrämjande inom idrotten och kanaler. Hitta en
context i idrottsutbildningar hur vi kan använda barn- och ungdomslitteratur för lek och
lärande genom lustfyllda metoder som skapar läsmod!

5. Berättelsen är det centrala med att läsa, skapa och själv dela berättelser med andra i en en
mångfald av medier. För inlärning är böcker, ljud och film med pedagogiska spel det bästa.
Digitala verktyg skapar tillgänglighet och i lärandet.

6. Bibliotekets roll - Jobbar med alla samhällsgrupper i uppdraget. Barnens fritid idrottsintresse.
Få föreningar och lag att kontakta biblioteken för läsfrämjande aktiviteter långsiktigt.
HUR? - För detta ta fram koncept & metoder. Struktur och organisation på hur
idrottsföreningar funkar, roller och verksamhet. Större och mindre ort olika förutsättningar
med kontaktvägar.

7. Läslovet 2018 projekt Östergötland - Lägerverksamhet med idrott under lovveckor skapa
läsfrämjande aktiviteter. Fotboll i samarbete med Läskickar där plattform finns med kontakter?

8. Läsfrämjande metodutveckling bibliotek 2017? Ekholmens närbibliotek
Linköping Kenty DFF - Fotbollsskola med tema jämställdhet. Grupper besöker biblioteket i
vecka 25 måndag-onsdag mellan 1230-1430 1 timme. Planeras 8/6.
Hjulsbro IK camp vecka 25 för flickor och pojkar 7-12 år med 14 grupper. Tillgängligt klubb
bibliotek. Torsdag är biblioteksdagen, eget valt tema och metod.
Läskickar måndag-onsdag Kreativ hub/studio som ger möjlighet att skapa en kort story för
film & spel i bild och text, utifrån aktuella teman barnen väljer.

9. Presentation Johan - Roller, koncept & metoder
Hur organisera koncept & metoder för lagidrott - Johan presenterade enligt bilagan.

10. Bibliotekets roll och verktyg i kontakt med föreningar och idrottslag?
Koncept - Barnboksbibliotekarie bör veta hur och varför använda Läskickar när förening/lag

frågar om läsfrämjande aktivitet. Att idrotten jobbar med fostrande och lärande genom lek och
lustfyllda aktiviteter kopplat till önskemål och frågeställningar som används inom idrotten, på
olika arenor.

Metoder & verktyg - Generell handledning på koncept och metoder med verktyg via
Laskickar.se? En föreningsguide från SISU, på hur man jobbar med en förening och lag?
En lista på idrottsföreningar och kontakter i barnbibliotekets område. Stor skillnad på storstad
och mindre ort om kännedom och kontakter.

11. Laskickar.se - digital kanal för inspiration och projektresultat idag av läsfrämjande koncept &
metoder. Utvecklas med kontaktvägar för föreningar och bibliotek.

12. SISU Östergötland- är idrottsutbildare och deltar 2017 i Läskickar på möten och workshops
med föreningar och senare med biblioteken..
13. Avslutande workshop Förening, SISU och Bibliotek måndag 11 september kl 9.00-11.00.
Vi blir ca 10-12 deltagare. Lokal; Götabiblioteket Linköpings stadsbibliotek.
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