


Bestillingen fra Gol bibliotek:

1. Gol bibliotek har siden august 2016 fått utvidet sitt oppdrag. Tidligere 
har det fungert som folkebibliotek og skolebibliotek for videregående samt 
ungdomsskolen. Nå er det i tillegg skolebibliotek for hele grunnskolen. I lys 
av det utvidete mandatet ønsket biblioteket å se nærmere på om 
barneavdelingen er hensiktsmessig innredet. Hvordan skaffe plass til 
skolebibliotekfunksjonen innenfor eksisterende rammer?

2. Biblioteket trenger råd om hvordan de kan forbedre bruken av skilt i 
lokalene sine.



Slik jobbet vi:

I forkant:

Vi samlet statistikk over bokbestand, besøkende og utlån. Vi gjennomgikk 
bilder av lokalet og plantegningen, og hadde løpende dialog med 
biblioteksjefen om eksisterende planer og tilgjengelige ressurser. Vi 
gjennomførte en kort spørreundersøkelse blant de ansatte.

Dag 1:

Vi startet med en samtale med biblioteksjefen og de ansatte om 
bibliotekrommet, samlingen og brukerne. Etter en omvisning i biblioteket 
presenterte vi gode eksempler og reflekterte omkring samlingsutvikling og 
bibliotekrom. Etter lunsj fikk vi en omvisning på Gol skule, som åpnet 
dørene i 2016. Resten av dagen brukte Buskerudgeriljaen til å planlegge og 
skissere nye løsninger.

Dag 2:

Vi la frem og diskuterte skissen til ny planløsning i felleskap og beskrev 
flere tiltak. Etter å ha blitt enige om hvilke tiltak som kunne settes i gang 
umiddelbart, gikk vi i gang med å fjerne skilt, fjerne kontormøblement fra 
skranken, demontere hyller og oppgradere inngangspartiet.







Vi forslår en ny soneinndeling ut i fra fire 
premisser:

1. Elever fra videregående og ungdomsskolen er den største brukergruppen 
på Gol bibliotek, noe de nåværende lokalene ikke tar særskilt hensyn til. Vi 
foreslår å sette av et større areal til denne målgruppen.

2. Gol bibliotek må tilrettelegge bedre for barn når de nå skal fungere som 
skolebibliotek for Gol skule. Vi foreslår å flytte og utvide barneavdelingen, 
og tilrettelegge for arrangementer.

3. Gol bibliotek blir av de ansatte oppfattet som noe slitt og gammeldags. Vi 
foreslår å modernisere skiltingen og interiøret samt rydde i 
inngangspartiet.

4. Det er behov for multirom (flerbruksrom) og å legge bedre til rette for 
arrangementer. Nye funksjoner må plasseres inn i voksenavdelingen, av 
hensyn til punkt 1-3.







Tiltak ny avdeling for elever og unge
Plassere avdelingen slik at elevene fortsatt kan bruke vindeltrappen 
som inngang. Vi foreslår å utvide avdelingen til å omfatte den 
nåværende barneavdelingen.

Legge til rette for studieaktivitet i den nåværende ungdomsavdelingen 
og for sosialt samvær i den nåværende barneavdelingen.

Montere en hobbyplate under vinduet ut mot parkeringsplassen, noe 
som vil gi ca 10 studieplasser.

Fjerne veggmaleriet av Alice og utnytte hele veggen til bøker.

Montere sittebenker foran vinduet i den nåværende barneavdelingen.

Bruke stålamper, tepper og dype stoler til lystlesing, og til å markere 
soner.

Male vegger og/eller søyler i forskjellige farger for å skape skiller. Bruk 
gjerne samme fargepalett som Gol skule.











Tiltak ny barneavdeling
Flytte barneavdelingen til den nåværende "lesesalen" og 
tidsskriftskroken.

Flytte smartboardet fra møterommet i 2. etasje til den nye 
barneavdelingen.

Sette inn en ny dør inn til biblioteksjefens kontor og fjerne 
eksisterende dør.

Lage et foreldreområde der tidsskriftskroken er nå, slik at foreldre kan 
sitte godt mens de følger med på barna sine.

Kaste den store hylla med tidsskrifter og fjerne offentlig informasjon.

Bygge et "fuglefjell" med bildebøker midt i den nye barneavdelingen. 
Denne kan fungere som publikumsareale under bokprat og 
arrangementer.

Innrede det lille rommet ved siden av biblioteksjefens kontor som en 
lesehule med hems.

 Male vegger og/eller søyler i forskjellige farger for å skape skiller. Bruk 
gjerne samme fargepalett som Gol skule.









Tiltak plaza og skilting
Oppgradere eller fjerne informasjonstavle utenfor biblioteket.

Lage et større BIBLIOTEK-skilt på utsiden av biblioteket.

Fjerne alle skilt og informasjon. Tenk nytt og helhetlig for å gjøre det 
lett å orientere seg.

Velge ulike farger for å få en naturlig soneinndeling, noe som reduserer 
behovet for skilting. Samle all informasjon på ett sted. Vurdere hva, 
hvorfor og hvor man ønsker å informere brukerne. Fjerne et kontor og 
slå sammen kontorplassene.

Halvere skranken og flytte den innover mot kontoret.

"gjemme"  kontormøbler, printer for de ansatte og bokvogner i 
kontorlandskapet.

Fjerne metallhyllene hvor det stilles ut nye bøker og erstatte dem med 
lister.

Flytte kaffeautomaten til den nye avis- og  tidsskriftskroken.

Fjerne skilleveggene under trappa ved inngangspartiet og 
metallvognen. Erstatte dem med lave utstillingsmøbler.

Flytte selvbetjeningsautomaten til veggen hvor Boktips står nå.















Tiltak ny voksenavdeling
Flytte lokalsamlingen og serier til voksenavdelingen.

Flytte langbordet fra møterommet til et av de nye multirommene.

Montere lerret med tilhørende projektor der lydbøkene står nå.

Flytte samlingen som står foran lydbøkene til siden, slik at området lett 
kan rigges til arrangementer.

Lage en avis- og tidsskriftskrok nederst mot vinduene.

Montere en hobbyplate mot vinduene i det motsatte hjørnet som ny 
PC-plass.

Fjerne (noen av) småbordene med bøker på.

Utnytte uteområdet til terrasse, hengekøye, drivhus mm.

Fjerne stoffplatene i hyllene bak lydbøkene.

Innrede det forhenværende kontoret med langbord og stoler.










