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Bibliotekskunskap för nyfikna 

inbjudan tisdag 13 oktober  

   
Foto av mali maeder från Pexels 

 

Bibliotekslagen, mål och uppdrag, styrdokument 

 

09.45– 

10.00 

 

Vi börjar dagen med tekniktest och fika. 

10.00 – 

12.00 

Vem är det som bestämmer?  

Bibliotekslagen, styrdokument och daglig verksamhet. 

(Per-Erik Wik, Länsbibliotek Dalarna) 

 

12.00 – 

13.00 

 

Lunch. 

13.00 – 

13.30 

Walk and talk – uppgift biblioteksplaner. 

 

 

13.30 – 

14.30 

Regional kulturpolitik och uppdrag samt statlig kulturpolitik och uppdrag. 

(Erik Arrhén, samverkansstrateg, kultur- och bildningsförvaltningen,  

Region Dalarna) 

 

14.30 –  

15.00 

Paus. 

 

15.00 – 

15.30 

Kommunal organisation, uppdrag, skattemedel. (Liselotte Stöby 

Ingvarsson, chef kultur- och fritidsförvaltningen Gagnef) 

 

15.30  Avslutning. 

 

   

      Forts. nästa sida  
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Tid 2020-10-13 

Kl. 9.45 – 15.30 

Plats Digitalt. En länk kommer att skickas ut till alla 

deltagare innan mötet. Vi kommer att 

använda oss av verktyget Zoom. 

Kostnad Ingen kostnad. 

Anmälan Senast 2020-09-29 

Anmäl dig på detta formulär: 

https://forms.gle/cmMD6xtkEJ51YKkaA 

Max 30 personer. Först till kvarn gäller. 

Frågor Birgitta Winlöf, birgitta.winlof@regiondalarna.se  

tel. 072-143 81 66 

 

Övriga 

upplysningar 

Inför dagen kommer du som anmäler dig att få 

en hemuppgift som handlar om ditt biblioteks 

biblioteksplan. 

 

Bra att tänka på 
 Använd gärna ett headset om du har. 

 Under mötet kan det vara bra att trycka på Mute när du inte pratar, så 

minskar bakgrundsljud som kan störa. 

 Om du vill testa ljud eller känner dig osäker så finns vi på plats och 

släpper in dig till mötet på fikatiden, 15 minuter innan programmet 

börjar. 

 Om du har problem med ljudet – kontrollera att du valt rätt ljudenhet. 

 Om du har problem med ljudet – skriv i chatten. 

 Du kan delta via din smartphone. 

 

Walk and talk 

Ett bra samtal uppstår lätt när man tar en promenad tillsammans. Pratet blir 

ofta mer otvunget och avslappnat. Walk and talk bygger på denna insikt. Det 

är en enkel metod som finns i flera varianter. Grundtanken är att promenera 

parvis och diskutera en fråga. 
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Vi delar in er parvis och ni får samtala via telefon.  
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