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Insikter
Att veta vad barnen gör på sitt sommarlov ger bibliotekarien kunskap.
Skolan – en förutsättning för Sommarboken
PIXEL- en katalysator för barnens fantasier och ….[oläsligt]
Barnen pratade om PIXEL som könlös
Alla barn har ej e-post
Ej några e-postadresser i Angered
Semestertider[hos personal] –negativt
Kalas-metoden funkar (Lerum Angered)
Barnet självt hämtar lådan- inga föräldrar[bra]
Inte hunnit med webben
Filialbibliotek skall vara med
Flexibel sommarbokstid

Metodutveckling
Information om Sommarboken på fler språk för föräldrar
Loggbok på bibblan
Tilltalet på webben- för mycket- kanske bara Sommarbokare och PIXEL 
på webben?
PIXEL:Katarinas statistik, Barnens bibliotek
Metodutveckla Sommarbokshäftet
Upprepningar i häftet: färger, favoritbok…. rensa
Flexibel ifyllnadsuppgift
Utveckla boksamatalet- gör kurs
Utveckla bokcirkel-metodik
Utvärdering där barnen är med
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Problem/Frågeställningar
Hur vet biblioteket att barnen kommer tillbaka till hösten?
Alingsås kan ej ha häftet
Det var barn som lämnade tilllbaka lådan [varför?]
PIXEL- det måste vara på riktigt. Scanna in …. Stolta barn [avses här 
det som skickades in till hemsidan? Evas anm. ]
Hemsidan bra för föräldrarna men kanske inte för barnen.

Möjligheter
Sommarbokenhörna på bibblan
Soffa
Längre lån!
Bokfika hela året
Återkomma till Sommarbokarna med fyra frågor- Lindome

Idéer
Bodil: plastficka än dra omslaget varje år [vad avses? Evas anm.]
Återanvända Sommarbokenlådan på samma sätt som ”Boken kommer” 
låda: lämna tillbaka den till bibblan till hösten
Häftet följer med den individuella lådan – någon annan har haft den 
här lådan förra året- vem?
Barnet kan se vem som haft lådan och boken året innan och leta redan 
på sin egen låda från tidigare år, eller så får man ev ”favvo”-låda
Låda+bok =kit, följer med år från år
Minskar kostnader för bibblan och minskar riken att föräldrarna slänger 
lådan
Vykort att skicka in … [vad avses ? Evas anm.]
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