
Projektplan Barn & unga Futurum.kom fas 3 år 2013  Sidan 1 av 2 

Sammanställt av Pia Malmberg-Kronvall 17 oktober 2012 
Regionbiblioteket/Regionförbundet i Kalmar län 

Projektplan Barn & unga Futurum.kom 2010-2014 

avseende fas 3 år 2013 

Folkbibliotek i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län  
 

2013 – Fas 3 
Egen insats – barnbibliotekskonsulenter, som projektledning, Regionbiblioteket i Kalmar län 
och Länsbibliotek Sydost  

Våren (projektmedel) 
• Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupper bildas 
• start kartläggning av goda exempel i de tre länen, ”intern scouting”– börjar 

sammanställas inför framtida publicering  
• Barnbiblioteksmeetings på flera orter i regionen där alla kan dela med sig av goda 

exempel och metoder  
• Spetskompetensutbildning av barnbiblioteksfolk – språkutveckling, läsutveckling, 

gestaltning av boken tillsammans med andra kulturformer – hands-on/workshop i 
samarbete med regionens övriga kulturkonsulenter, både för ny kompetenser och 
upparbeta hållbara relationer/kontakter mellan litteratur och övriga konstformer 

o koppling till verksamheter vid deltagarnas egna bibliotek, göra planer för hur 
förvärvade kunskaper kan appliceras i den ordinarie verksamheten. 
Rapporteras till projektledningen som sammanställer och publicerar på 
processbloggen.  

Hösten (projektmedel) 
• fortsättning kartläggning av goda exempel i de tre länen – projektledningen samlar och 

sammanställer 
• Spetskompetensutbildning av barnbiblioteksfolk 

o medievärldar barn/unga, digitala världar och verktyg, tillgänglighet barn/unga, 
bemötande, att använda digitala spel för läs- och skrivutveckling 

o koppling till verksamhet vid deltagarnas egna bibliotek, göra planer för hur 
förvärvade kunskaper kan appliceras i den ordinarie verksamheten. 
Rapporteras till projektledaren som sammanställer och publicerar på 
processbloggen. 

• e-föreläsningar med goda exempel och fördjupning konstformen litteratur i samverkan 
med andra kulturformer 

 
 

2014 
 
Egen insats konsulenter + barnbiblioteksfolk 
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Våren 
• inventering av befintliga fysiska och digitala biblioteksmiljöer barn/unga av ex 

scenograf, arkitekt, interaktionsdesigner eller motsvarande.  
• Förslag på förbättringar till deltagande bibliotek från kompetenserna ovan (ingår i 

kostnad ovan) 
• Konferens kring erfarenheter och nya metoder som deltagande bibliotek arbetat med 

under 2013. Rapport och förbättringsförslag från externa kompetenser inom  
inredning, miljöer, interaktion miljö/människa enligt ovan.  

• Förberedelser och planering inför konkret utveckling av miljöerna på deltagande 
bibliotek. Ingår i projektledningen. 

Hösten  
• konkreta förändringar och utvecklingar av barn/unga-miljöer under samordning av 

projektledningen  
o projektmedel till deltagande bibliotek  
o Egen insats från deltagande bibliotek 

• sammanställning och publicering av befintliga och framkomna metoder och aktiviteter 
på folkbibliotek för barn och unga. Ingår i projektledning 

 

2015 
Januari  

• Slutkonferens  
 


