Inbjudan till workshop om bibliotekens gåvobok
inom Språkslingan Dalarna
Vid barnbiblioteksmötet 25 februari påbörjade vi vårt arbete med att
samordna oss kring era gåvoböcker på biblioteken, som en enad insats inom Språkslingan och
inom Dalabiblioteken. Vi hann en bra bit, men själva utforskandet av vad som vi kommit att
kalla "gåvobokskonceptet" hann vi inte med.
Därför bjuder Språkslingan in till två workshoptillfällen innan sommaren där vi fortsätter att
utforska vad bibliotekens gåvobokskoncept kan bestå av, från ex. gemensamt presentkort till
böcker på BVC till bemötande på biblioteket när föräldrar och barn kommer för att hämta sin
gåvobok.
För att så många som möjligt ska kunna delta, och för att vi inte ska bli för många deltagande i
en workshop (vi tänker oss max 10 per träff) så har vi satt två olika datum för workshopparna.

Datum och tid: torsdag den 6 maj kl 9-12, och onsdag den 12 maj kl 9-12.
Vi i Språkslingans pilotgrupp har pratat om att vid workshoparna använda oss av metoden
Kvalitetsmodellen. Några av er kanske känner igen Kvalitetsmodellen som användes på
verksamheter hos några bibliotek i länet inom projektet Dela läslust (2015-2017).
Kvalitetsmodellen har tagits fram av Kungliga biblioteket och testats av Regionbibliotek
Stockholm, bl.a. på sagostunden (detta berättas om i skriften Leonards plåster: om syfte,
barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund).
Inför workshoparna får ni gärna spana in Kvalitetsmodellen. Ni behöver inte vrålplugga och ta
i, och absolut inte stirra er blinda på den grafiska, ”konceptuella” bilden av Kvalitetsmodellen
som lätt får en helt ur balans.
Vi tänker oss att vi ska fokusera på de s.k. elva kvalitetsparametrarna - pålitlighet, lyhördhet,
kompetens, tillgänglighet, tillmötesgående, kommunikation, trovärdighet, trygghet, rättelse,
förståelse/kunskap om kunden, påtagliga faktorer. Vi går igenom varje relevant parameter för
”Gåvobokskonceptet” och brainstormar fram vad som kan vara markörer för respektive
parameter, alltså vad som är viktigt lyfts fram i gåvobokskonceptet, och som senare kan hamna
på en checklista. Arbetet med att koka ner alla markörer till en hanterlig lista kan ta lång tid
och vi kan behöva fortsätta fila på checklistan även efter våra två träffar på något sätt.

Här kan ni läsa det mest grundläggande att känna till om Kvalitetsmodellen.
Och här är en kort introduktion och bakgrund.
Och här kan ni se ett exempel på en checklista som tagits fram
genom Kvalitetsmodellen.

ANMÄL DIG VIA LÄNKEN HÄR SENAST 30 APRIL!
Varmt välkommen & hoppas du kan vara med!

