Møte med alle!
Digitalt koronatidmøte for folkebibliotek og VGSbibliotek i
Finnmark 06.05.20
Kl 09-10
Til stede: Mads Munkvold, Sunniva Knutsen, Trond Eframsen, Wenche Vevik, Ragnhild
Måsø, Kari Sørbø Johnsson, Ramona Wallin, Elina Leppäjärvi, Mikkel Ola Eira, Hanne
Øyen, Sona Kristin, Grethe Johannesen, Hilde Lorentzen, Øystein Dahl, Frøydis
Totland, Inger Marie Nilut, Jorun Irene Jakola, Joachim Bryde, Anne Thuv, Ann Britt
Skog, Lillian Jacobsen, Hermann Westlie, Anita Ingebrigtsen, Mona Fonnes.
Møteleder: Sunniva Knutsen
Referent: Mads Munkvold
Fjernlån
Sunniva: Er bibliotekene klare for å åpne for fjernlån seg imellom? Også for NB.
Bibliotekene: Fra bibliotekene som ga tilbakesvar, var svaret: ja.
Sunniva: Melder til NB om dette.
Smittevern
Sunniva: Hva er situasjonen hos bibliotekene?
Alta: Går gjennom retningslinjene til Viken, men ser på lokale tilpasninger. Deres leder
tar dette igjen videre til kommunens helsefaglige råd. Håper å kunne åpne med
redusert åpningstid neste uke. Er litt short på folk for tiden. Ingen nye tilsettelser før til
høsten.
Tana: Hatt mye åpent. Hatt takaway med redusert åpningstid. En del forhåndsregler.
Porsanger: Fått nei til åpning enda. Venter i alle fall 1-2 uker vil de tro. Hatt utlån, men
begrenset.
Vadsø: Lager mal for åpning etter retningslinjer fra Viken. Den kan deles med andre.
Lager også for arrangement.
Sunniva: Malen fra Viken kan legges ut på fylkesbibliotekets sider.
HFVGS: Fortsatt hjemmekontor. Dårlig spesifisert veileder for skolebibliotek. Skolen
åpner med tre til tre-grupper. Er innom en gang i uka for å hente post.
Lebesby: Hjemmetiden tatt tid. Rådhuset de er i er stengt. Møte med kultur i morgen.
Hasvik: Stengt, og kommer til å bli stengt da de er på skolen og skolen enda er
stengt. Forsøkt takeaway, men dårlig respons.
Spørsmål, hvordan føre over samling i Micromark, gi disse statusendring?
Porsanger: De bør kontakte support. En tjeneste man betaler for.
Hammerfest: Snart ny biblioteksjef og bytte for Anita den 25. mai. De følger med hva
andre gjør. Prioritering i kommunen er skoleåpning.
Kautokeino: Åpnet takeaway i går. Vært i radio å snakket om takeaway. Lånt noe
fra Troms biblioteks nettsider på hvordan takeaway fungerer som er brukt på
hjemmesidene til Kautokeino bibliotek.
Alta VGS: Supplerer Øystein. Hun er nå på kontoret. De har fått beskjed om at kan
være på jobb, men ikke åpnet for elever enda. På torsdag får man vite hvem som
skal begynne på skolen når, hvilke soner som skal brukes etc.
Sunniva: Laget plakat angående nasjonal smittevern. Under utarbeiding.
Digital formidling
Sunniva: Fått kr. Hva tenker dere? Noen som har idé klar. Tiltak må være gjennomført
innen 25 juni.

Lebesby: Streaming er vel et krav. Komplisert for biblioteket, mange andre må til.
Snutter til en youtubekanal er enklere. Ikke så mange lokale aktive forfattere, men
ønsker få fram disse som er.
Mads: Innen onsdag 13. mai kan bibliotek sende forslag til Mads eller Marit. Forslag
på konkret tiltak med innhold, teknikk, presentasjon, evt økonomi ol.
Sonja Kristin: Ikke helt kompetanse til å gå live. Men med skolen og «Villmarksbarna».
Tenker de der må få til noe med det.
Sunniva: Viken jobber med en mail for kompetanse for digital bruk. Fylkesbiblioteket
bør også sitte litt på denne kompetansen.
AltaVGS: Er vel kanskje bare å lage en prøvesending kanskje ang digital formidling,
kontakte lokale entreprenører? Bruke lokal teknisk kompetanse, betale og redde
dem.
Sunniva: Lager en digital plakat med tips til bibliotekene. Finnmarkskanon.
Porsanger: Unge kontakter biblioteket mere i andre kanaler.
Tana: Opplever også at unge kontakter dem via mange ulike kanaler. Føles som
man er mere på jobben nå. Ang Bookbites snakkes det om at mye er lite tilgjengelig
og at det er ønske om mere. Ønsker mere krim.
HFVGS: Hadde vært fint med oversikt over bruk av Bookbites, statistikk de siste
månedene.
Mads: Bruken har fordoblet seg i Finnmark, fra perioden februar, mars til mars til
samme dato i april.
AltaVGS: Problem med at titler vises som ikke tilgjengelig, må være en feil. Bookbites
ikke tilgjengelig. Mads: Digitalt problem. Svar fra danske Lasse som er grunnlegger av
Bookbites var at dette er problem med digitale samlinger generelt og henviser til
Netflix. Han mener det er vanskelig med eksakt informasjon til brukere da
bakenforliggende ting som kan være mange og ulike, og som gjør at titler er mer
flyktige. Bookbites har fått i oppgave om å kunne klare å utvikle en bedre løsning evt
bedre tekst(er)/ info til brukerne av systemet.
Sunniva: Feidepåloggen snart klart. Bibliotekene må kontakte Feidekontakten i
kommunen. Får beskjed fra Fylkesbiblioteket i løpet av uka.
Sommerles
Sunniva: Sommerles kickoff.
Månedlige møter
Når vil det passe? Onsdag kl 09 er et forslag. Tirsdag kl 09, spilles inn av andre.

