
Nätverksträff för Bibliotek med Äppelhyllor
29 november 2018

9.30 Fika
10.00 Välkommen och presentation av dagen
10.10 Anna Croné – att skapa nätverk
11.10 Möt två funkismammor: Anna Pella Lotta 
Frécon
12.40-13.30 Lunch
13.30 Lynn Alpbergs rapport ”Funkar det”
14.30 Hur är det att leva med ASD och hur gör vi 
biblioteket Autismvänligt
15.45 Fika + gruppdiskussion
16.00 Utvärdering av dagen och diskussion om nästa 
möte



Att skapa nätverk!



Utgångspunkter

• Mina egna erfarenheter från 
15 år

• Samtal under nätverksträffar

• Enkäten Bibliotekens 
tillgängliga Äppelhyllor från 
2017



Ansvarig för 
Äppelhyllan… 

- hur fungerar det för dig?

• Jag är barnbibliotekarie

• Jag är engagerad

• Jag har jobbat i många år med Äppelhyllan och kan mycket om 
medierna och målgruppen, eller…

• Äppelhyllan är något nytt för mig. Vet inte var jag ska börja…

• Det är bara jag som jobbar med Äppelhyllan

• Jobbar med Äppelhyllan med det är svårt att hinna med

En av bibliotekarierna är även musiker



Vanliga problem…

• …att få tyngd i arbetet med tillgängliga medier

• …att arrangera program

• Engagemang och kunskap hos medarbetare

• Saknar någon att dela ansvar och bolla idéer 
med 

• Nå ut till målgruppen



Hur kan vi samarbeta inom organisationen?
• Arbetsgrupper/nätverk/tvärgrupper/tillgänglighetsråd

• 5 Tvärgrupper – Tvärgrupp Funkis

Stadsbibliotek
&

Biblioteksbuss

Bibliotek norr
Representant för 5 filialer

Bibliotek söder
Representant för 5 filialer



Tjänster Umeå 

stadsbibliotek

 21 bibliotekarier varav cirka 8 är barnbibliotekarier, totalt 43 
årsarbetare

 4 pedagoger som arbetar mot alla åldrar men främst uppsökande 
med program mot prioriterade grupper:
 IKT-pedagog, tidigare gymnasielärare i musik och data
 Bibliotekarie med pedagoginriktning
 Dramapedagog (enbart barn)
 Mångkultur. En person född i Syrien med svensk lärarlegitimation

(Konstenheten har även en pedagog anställd som vi samarbetar med)



Tvärgrupp Funkis

Enhetschef

 IKT-pedagog

Pedagogisk bibliotekarie

Boken kommer

Talbok

Tillgängliga medier barn (Äppelhyllan)

Bibliotek söder

Bibliotek norr

Inköpsgrupp
 Äppelhyllan HB
 Bibliotek norr
 Bibliotek söder

Funkiskvällar

Teckengrupp



Inköpsgrupp för Äppelhyllor 2018

 Baskunskaper. Vad behöver alla medarbetare veta?

 Basbestånd. Vilka medier behöver alla bibliotek ha?

 Kartläggning av behov på biblioteken

 35 000 för inköp av tillgängliga medier

 Hur gör vi arbetet så enkelt som möjligt på filialerna?

 Skyltmaterial, knubbar med mera ta fram

 En obligatorisk halvdagsutbildning om språkstörningar

 En halvdagsutbildning i Tecken som stöd



Goda förutsättningar

• Stöd från chef

• Pott i mediebudgeten för tillgängliga medier

• Avsatt tid

• En organisation som ger stöd till samarbete mellan biblioteken

• En organisation mellan biblioteken gör det lättare att skapa samarbete 
utanför biblioteken

Ungdomsavdelningen när vi har temadag Harry Potter



Kontakt…

• Anna Croné, Umeå stadsbibliotek

• E-post: anna.crone@umea.se

• Telefon: 073-073 32 62

• Facebook: Äppelhyllan



Frågor

• Hur ser din arbetssituation ut? 

Känner du dig ensam eller har du stöd av kolegor och chef?

• Har ni någon struktur/organisation för det tillgängliga arbetet?

• Vilka är svårigheterna på ditt bibliotek/i din kommun<+

• Vad fungerar bra hos er?


