
Prosjektverksted
Tid: 13. september
Sted: Digitalt
Mål: Bidra til prosjektsamarbeid/flere prosjektsøknader

Lederprat - 3. torsdag hver måned
For ledere i bibliotek i Viken
Tid: 15. september
Sted: Digitalt

Konflikthåndtering i bibliotek 
Tid: 23. september
Sted: Galleri Oslo
Mål: Bidra til at bibliotekene er en trygg møteplass for 
innbyggere og ansatte

Oktober

BUB - Bibliotek, ungdom og bøker, nettverk 
Tid: 5. oktober
Sted: Digitalt

På�ll - 1. tirsdag hver måned 
Tid: 6. oktober kl. 09.00-09.45
Sted: Digitalt 

Grønne bibliotek 2.0
Tid: 13. oktober (endret �a 12. oktober)
Sted: Kolbotn, samarbeid med Nordre Follo bibliotek
Mål: Bidra til at bibliotekene i Viken deltar i en 
bærekra�ig utvikling av samfunnet

August

Lederprat - 3. torsdag hver måned
For ledere i bibliotek i Viken
Tid: 18. august
Sted: Digitalt

Samskaping - introduksjon for ansatte
Tid: 26. august kl. 08.30-11.30
Sted: Digitalt
Mål: Ruste bibliotekansatte i Viken til å arbeide 
samskapende i praksis. Startpakke for samskaping er 
kjent for alle som ønsker å komme i gang

Samskaping - webinar over tre ganger
Lær mer om likeverdig samskaping 
Tid: 31. august, 28. september og 2. november 
Sted: Digitalt
Mål: Bidra til samskapingsprosesser mellom 
bibliotek og �ivillige 

September

På�ll - 1. tirsdag hver måned 
Tid: 6. september kl. 09.00-09.45
Sted: Digitalt
Tema: Høstens smakebiter 

Kurs i Shared reading (Fulltegnet!)
Tid: 9.-11. september
Sted: Hotel Tollboden, Drammen
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Nettverk for digital deltakelse 
Tid: 19. oktober
Sted: Galleri Oslo
Mål:  Nettverksbygging og samarbeid for å 
synliggjøre bibliotekenes digitale tjenester. Bidra 
til økt digital deltakelse
 
Samskaping - for bibliotekansatte og 
�ivillige
Tid: 24. oktober kl. 18.00-20.00
Sted: Digitalt
Mål: Ruste bibliotekansatte i Viken til å arbeide 
samskapende i praksis og løse utfordringer 
sammen med �ivilligheten. 
Startpakke for samskaping er kjent for alle som 
ønsker å komme i gang.

Skolbibdagen: Likvärdig skola
Tid: 25. oktober
Sted: Digital tilgang i tre uker
Mål: Styrke skolebibliotekene i Viken gjennom 
kunnskapsdeling, kunnskap om nye verktøy og 
inspirasjon

Sosiale medier - hvordan engasjere? 
Tid: oktober
Sted: Bestemmes senere
Mål: Gi økt kompetanse og nye verktøy for å 
gjøre bibliotekenes tilbud kjent
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Ungdomsbokgildet  
Tid: 24. november
Sted: Union Scene i Drammen + digitalt
Mål: Øke kompetansen om litteratur til ungdom og 
unge voksne

Desember

På�ll - 1. tirsdag hver måned 
Tid: 6. desember kl. 09.00-09.45
Sted: Digitalt

SAMBA - fagdag for barne- og ungdoms-
bibliotekarer
Tid: 8. desember
Sted: Bestemmes senere
Mål: Økt kompetanse, nettverksbygging og 
inspirasjon

Lederprat - 3. torsdag hver måned
For ledere i bibliotek i Viken
Tid: 15. desember
Sted: Digitalt

November

På�ll - 1. tirsdag hver måned 
Tid: 1. november kl. 09.00-09.45
Sted: Digitalt

VOFF - voksnes formidlingsnettverk
Tid: 3. november
Sted: Bestemmes senere
Mål: Økt satsing på litteraturformdiling til voksne 
gjennom inspirasjon og kunnskapsdeling

IBBY - seminar om ny barne- og 
ungdomslitteratur  
Tid: 8. november og 30. november
Sted: To steder i Viken - bestemmes senere
Mål: Stimulere til leseglede og leseferdigheter hos 
barn og unge. Gi økt kunnskap om ny barne- og 
ungdomslitteratur

Digitalt bibliotekledermøte
For ledere i bibliotek i Viken
Tid: 17. november kl. 10.00-14.00
Sted: Digitalt

Fengselsbibliotekmøte for biblioteksjefer 
Tid: november?
Sted: Digitalt
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Husk tilbud om E-læring: 
23 ting om å formidle på nett 

23 offentlige ting
23 ting om søk
Designverktøy: Kurs i Canva
Kulturfondstafetten
Lesersørvis
Sjangerskolen: Lyrikk
Sjangerskolen: Sakprosa
Sjangerskolen: Skrekk
Sjangerskolen: Tegneserier
Spillformidling i bibliotek
Startpakke for samskaping
Videoboktips  

Weblø�skolen

Kursene er tilgjengelige via 
www.bibliotekutvikling.no
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