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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Plan for 
folke- og skolebibliotekene  
i Tolga 
2010-2016 
Vedtatt i kommuenstyret 25. februar 2010 
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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Plan for 
folke- og skolebibliotekene  
i Tolga 
2010-2016 
Vedtatt i kommuenstyret 25. februar 2010 
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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 
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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Plan for 
folke- og skolebibliotekene  
i Tolga 
2010-2016 
Vedtatt i kommuenstyret 25. februar 2010 
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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 
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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Plan for 
folke- og skolebibliotekene  
i Tolga 
2010-2016 
Vedtatt i kommuenstyret 25. februar 2010 
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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Plan for 
folke- og skolebibliotekene  
i Tolga 
2010-2016 
Vedtatt i kommuenstyret 25. februar 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Innledning…………………………………………………………………………. 
  
2. Føringer/styringsverktøy…………………………………………………………. 
 
3. Dagens situasjon …………………………………………………………………………… 
 
4. De ulike tilbudene med utfordringer, mål og tiltak……………………………… 
4.1    Samfunnstrender 
4.2    Biblioteket og de digitale mediene 
4.3    Nett-tjenester/datasystem 
4.4.   Den flerkulturelle samfunn 
4.5.   Samarbeid 
4.6.   Kompetanseutvikling 
4.7    Utvikling av mediesamlingen 
4.8    Fjernlån og transportordning 
4.9    Lokaler 
4.10  Innredning/profilering av samlingen 
4.11  Skolebibliotekene  
4.12  Markedsføring 

 
 

5. Konklusjon 
6. Handlingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Plan for 
folke- og skolebibliotekene  
i Tolga 
2010-2016 
Vedtatt i kommuenstyret 25. februar 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Innledning…………………………………………………………………………. 
  
2. Føringer/styringsverktøy…………………………………………………………. 
 
3. Dagens situasjon …………………………………………………………………………… 
 
4. De ulike tilbudene med utfordringer, mål og tiltak……………………………… 
4.1    Samfunnstrender 
4.2    Biblioteket og de digitale mediene 
4.3    Nett-tjenester/datasystem 
4.4.   Den flerkulturelle samfunn 
4.5.   Samarbeid 
4.6.   Kompetanseutvikling 
4.7    Utvikling av mediesamlingen 
4.8    Fjernlån og transportordning 
4.9    Lokaler 
4.10  Innredning/profilering av samlingen 
4.11  Skolebibliotekene  
4.12  Markedsføring 

 
 

5. Konklusjon 
6. Handlingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
Plan for 
folke- og skolebibliotekene  
i Tolga 
2010-2016 
Vedtatt i kommuenstyret 25. februar 2010 
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1. Innledning 
 
Tolga formannskap vedtok i sak 49/09 i møte 14/5-09 at det skal utarbeides en helhetlig plan 
for både folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten innen 1. november 2009.  
Vedtaket om utarbeidelse av bibliotekplan i Tolga, kom etter forslag om nedleggelse av 
biblioteket i Vingelen (høst -08).  Vedtaket inneholder utover dette ikke noe formelt mandat, 
men planen skulle være ferdig i forhold til budsjettbehandlingen for 2010.  
Vedtaksbehandling av ferdig plan, som har vært ute på høring, ble videre utsatt i påvente av 
behandlingen av budsjett 2010 11. januar 2010. I dette møte ble Vingelen avdeling vedtatt 
nedlagt, og driften avvikles primo 2010. Denne planen er derfor en endret versjon i forhold til 
dette vedtaket. 
 
En arbeidsgruppe sammensatt av biblioteksjef Ellen Vibeke Nygjelten, representanter fra 
Vingelen skole, (Først Leif Vingelen avløst av Marte Grann Vingelen) Berit Sagbakken fra 
Tolga skole, barnehagene (Først Lise Flatgård Erlimo avløst av Kristin Kokvoll) og Jo Esten 
Trøan fra politisk nivå, har utarbeidet planen. Ved behov er eksterne ressurser koblet inn. 
Arbeidsgruppa innser at planperioden er kort, og har derfor konsentrert seg om å lage en 
overordnet plan med status, utfordringer og handlingsplan.  
Arbeidsgruppe mener det er viktig at planen får mulighet til å være et aktivt og offensivt 
dokument som synliggjør bibliotekets behov og gir muligheter for en god bibliotekutvikling. 
 
Biblioteket er en av de få gjenværende offentlige møterom i samfunnet.  Biblioteket er en 
møteplass som gir rom for formidling, opplevelse og læring. Spesielt hovedbibliotek er mye 
brukt og biblioteket er ofte å finne på 10 på topp lista over mest utlån pr. innbygger. I følge 
ABMs statistikk for 2008 ligger Tolga nummer 9 på lista av 430 bibliotekkommuner, med et 
utlånssnitt på 12,07 enheter pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er på 5,12. 
Det gode samarbeidet med Tolga skole med litteraturformidling er en av årsakene til dette.  
 
Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud. Tilgangen til informasjon, litteratur og 
digitale tjenester skal ikke være avhengig av størrelsen på lommeboka.  
 
Tross høy bruk, har biblioteket liten personalressurs sammenlignet med andre bibliotek på 
samme størrelse. Utfordringen ligger i prioritering av arbeidsoppgaver. Det går med en del 
fritid for å holde dagens tjenestenivå. Det gjelder spesielt arbeidet med litteraturformidling. 
Det er også liten tid til administrasjon utover de daglige gjøremål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Føringer og styringsverktøy 
 
- Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985  
- St.meld. nr 48. (2002-2003) Kulturpolitikk mot 2014 
- St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei  
   digital tid. 
 
- Strategiplan for Ski bibliotek og Bibliotekplan for Ullensvang er brukt som veiledende    
   dokumenter.  
- Inventarplan for Alvdal bibliotek 
 
Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave. Skolene er ansvarlige for skolebibliotekene. 
 
 
§ 1 i Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 fastsetter mål for folkebibliotekene: 
”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 
og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet 
og tilbudet skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
Loven fastsetter at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med fagutdanna leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dagens situasjon 
 
Tolga bibliotek består av hovedbibliotek samt en liten avdeling i Øversjødalen. 
Hovedbiblioteket ligger i kombinasjon med skolebibliotek for Tolga skole.  
Øversjødalen avdeling har lokaler i Øversjødalen samfunnshus. 
Vingelen avdeling ble vedtatt nedlagt i kommunestyret 11/1-2010. 
Denne avdelingen lå i kombinasjon med Vingelen skoleskolebibliotek.  
Skolebiblioteket er opprettholdt. 
 
Virksomhet. Utlån 2009 
 
 Utlån 

barnebøker 
Utlån  
voksne 

Av-
Medier 

Sum utlån 

Tolga  
inkl. skole 

8818 4867 3447 17132 

Vingelen 
inkl. skole 

5305 487 ?   5792 

Øversjødalen 69 653 65     784 
TOTALT    23708 
AV= Lydbøker, DVD, språkkurs. 
 
Utlån pr. innbygger 
 Tolga Hele landet 
2007 13,29 5,1 
2008 12,07 5,12 
2009 14,1 Ikke klart pr. d.d. 
 
Åpningstider: 
Hovedbiblioteket er åpent 14 timer i uka fordelt på 3 dager. Skolebiblioteket har i tillegg egne 
timer hver uke fordelt på 2 dager. 
Avdelingen har åpent 2 timer i uka hver. 
 
Personale 
Hovedbiblioteket/skolebiblioteket på Tolga har 100 % stilling til sammen. Tolga skole 
kjøper 25 % for skolebibliotek. Dvs. 9 timer i uka. Ressursen benyttes til bibliotektimer med 
bokprat, lesestunder, dataopplæring, lån, prosjekter osv. 
75 % tilhører hovedbiblioteket. Biblioteksjefen er engasjert i 20 % stilling som webredaktør 
for kommunens nettsider. En 20 % assistent fra Fellestjenesten jobber da på biblioteket. 
Det er da 55 % igjen med fagutdannet ressurs til hovedbiblioteket. 
 
Øversjødalen avdeling har 7 % stilling. 
 
Biblioteket har ingen fast vikar. Vikarordning er en utfordring ved både sykdom og for 
eksempel kursing. Løsningen er som oftest at det holdes stengt.  
 
 
 
 
 



 
4. De ulike tilbudene og utfordringer 
 
4.1 Samfunnstrender 
Bibliotekene endres i takt med samfunnsutviklingen. Mens bibliotekene tidligere var rene 
boklagre, er bibliotek et levende og aktivt sted der et mangfold av medier skal være 
representert.  
Tidligere ble det snakket om informasjonstørke. Med internetts mangfoldige innhold, står vi 
nå heller overfor en informasjonsflom hvor utfordringen ligger i å sortere ut det som er 
kvalitativt godt og riktig. Gode strategier for kildekritikk er derfor viktig. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den digitale utviklingen skaper nye samfunnsskiller.  
Vi får skiller mellom de som mestrer den nye teknologien og de som ikke gjør det. 
 
 

”Å spørre om vi trenger bibliotek nå som det finnes så mye informasjon  
avdekker omtrent samme innsikt som å spørre om man trenger veikart 

 nå som det er blitt så forferdelig mange veier.” 
 Jon Bing 

 
 
4.2 Biblioteket og de digitale mediene 
Boken som medium står overfor en rivende utvikling. I USA er e-bøker på vei opp. I 2010 er 
tilbudet planlagt lansert i Norge. Lesebrett for e-bøker finnes allerede på markedet i flere 
utgaver.  
Lydbøker finnes i flere format.  
Digitalisering av bøker og kilder ansees som en viktig nasjonal oppgave. Nett-lån lanseres 
muligens i løpet av året. (Last ned og lån via nettet.) 
Alt dette medfører en innviklet diskusjon om opphavsrettigheter, lisenser og vederlag.  
Igjen diskuteres bokens død, eller om dette er medier som fungerer parallelt.  
Kanskje vil e-boken heller skaffe nye lesere og bibliotekbrukere og føye seg naturlig inn i 
bibliotekets tilbud. 
 
4.3 Nett-tjenestene/datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem. Dette i samarbeid med Tynset, Alvdal og 
Folldal bibliotek. 
Øversjødalen avdeling har ingen datamaskin for å søke i katalogen, og utlånet er manuelt.  
Alt føres på kort og medfører dobbelt arbeid. Det er knapt noen andre bibliotek i landet som 
fortsatt driver manuelt og leverandører slutter nå å forhandle utstyr for manuell drift. 
Det bør være et mål å få en datamaskin med nett-tilgang på avdelingen, slik at de kan søke i 
katalogen og utfører fjernlån selv. 
 
Internett er en god ressurs for bibliotekene. De utnytter nettets fordeler.  Bibliotekarer har god 
kompetanse på søking og vurdering av kilder, og kompetanse på nettressurser.  
Nettet erstatter mange leksikale funksjoner. 
Det er viktig at biblioteket både har gode tjenester i det fysiske biblioteket og gode tjenester 
på nett. 
Tolga biblioteket har katalogen (Webcat) som nett-tjeneste. Her kan folk søke i bibliotekets 
samlinger, legge inn bestillinger og administrerer egne lån om man har brukernavn og 



passord. (Jmf. nettbank) Den såkalte Megafontjenesten gjør at brukerne kan legge inn omtaler 
av medier.  
Webcat oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av bibliotekets tjeneste og ansikt utad. 
Stadig flere lånere benytter seg av tjenesten. Dermed er biblioteket et døgnåpent tilbud. 
Webcat ligger også i Hedmark Samsøk, en søketjeneste med samtlige folkebibliotek i fylket.  
St.meld. 23 påpeker at bibliotekene skal utvikle nye nettbaserte og digitale tjenester. 
Med disse tjenestene kan et bibliotek i utkant-Norge tilby de samme basistjenestene som et 
større sentralt bibliotek.  
 
Webcat kan også benyttes for eksempel til digitalisering av lokalhistoriske bilder m.m. 
Etter hvert vil WebCat bli en arena for nett-lån både av lydbøker og e-bøker.. 
Det må vurderes om modulene Innkjøp og Fjernlån skal kjøpes inn. 
 
4.4 Det flerkulturelle samfunn 
Tolga er blant distriktskommunene her i landet med størst andel innvandrere. Dette er en 
utfordring på mange plan. Språket er nøkkelen til samfunnet. Ungene får språktrening 
gjennom barnehage og skole. Der møter også ungene biblioteket gjennom eventyrstunder og 
skolebibliotektimer.  
Utfordringen er voksne og språk. Det gjelder i neste rekke deres deltagelse i lokalsamfunnet.  
Biblioteket benytter seg av depottjenesten fra Den flerspråklige bibliotek ved Deichman i 
Oslo. Det er innlånte bøker på morsmålet. Dessverre har dette hatt et varierende resultat. De 
aktuelle lånerne ønsker tilbudet, men benytter seg i liten grad av det. Det at biblioteket har en 
samling i 3 mnd. er vanskelig å forholde seg til. 
Vi ser at høytlesing gir språktrening også for fremmedspråklige foreldre. 
Fremmedspråklige benytter seg mye av bibliotekets internettilbud. 
 
Informasjonen om tilbudet til de fremmedspråklige må forbedres. Se også punkt 4.5 om 
samarbeid. 
 
4.5 Samarbeid 
 
Regionalt  
St. meld. 23 08/09 henstiller til regionalt samarbeid. For små enheter er samarbeid viktig rent 
faglig og sosialt. Det gir ofte økonomisk gevinst i prosjekter.  
Bibliotekene i regionen har gode tradisjoner på samarbeid. F.eks datasystem, leseaksjoner, 
forfatterbesøk osv.  
Bibliotekene i regionen arbeider for å få formalisert samarbeidet. 
 
Skolene 
Hovedbiblioteket har generelle rammesamarbeidsavtaler med Tolga skole. Avtalen begynner 
å bli noen år og har liten praktisk betydning. Samarbeidet utfolder seg gjennom 
skolebiblioteket. Det er viktig å få frem bibliotekene som litteraturformidlere og læringsarena 
for skolene.  
Se kapitel om skolebibliotek. 
 
 
 
 
 



Barnehagene 
Samarbeidet med barnehagene er sporadisk og tradisjonelt. Biblioteket holder eventyrstunder, 
inviterer til teaterforestilling, og hjelper til med å finne bøker til tema.  
St.meld. 23 08/09 ønsker at Boktras skal bli et tilbud i alle kommuner. Begrepet Boktras 
kommer fra TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) som er et observasjonsmateriell for 
språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 
 
Boktras – en nasjonal satsning  
Bibliotekmeldingen ønsker å satse på Boktrasprosjektet i alle kommuner. Prosjektet handler 
om at foreldre og barn får muligheter til å låne bøker i barnehagen, samt en bevisstgjøring 
rundt bruken av bøker i barnehagens daglige virksomhet. 
Ansvaret for Boktras skal formelt ligge hos barnehagene, men det er folkebiblioteket som 
kjøper inn og registrerer bøker som plasseres som en liten minifilial i barnehagene. Da kan 
foreldrene låne med seg bøker hjem ved henting.  
Høytlesing er en viktig aktivitet for språkstimulering og det er forebyggende for lese- og 
skrivevansker. Ikke alle hjem er seg beviste på dette.  
Barnehagen er en arena hvor alle kan få denne opplevelsen uavhengig av hjemmet. 
Å møte bøker i barnehagen samt at travle foreldre får mulighet til å låne bøker i barnehagen, 
motiverer til mer lesing i hjemmet. 
I tillegg arbeider barnehagen mye med lesestimulering og bruk av bok. 
Alvdal kommune er en av pilotkommunene innen Boktras. De melder om positive aktivitet 
rundt prosjektet. 
Klæbu kommune er en av de første kommunene som innførte Boktras. De har jobbet meget 
aktivt og målrettet med det å bruke bøker i alle sammenhenger, både inne og ute. 
Deres resultater er overveldende positive både når det gjelder gode bibliotek- og lesevaner.  
Alle rapporterer om lite svinn. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt av foreldre. 
Rendalen lanserte Boktras i september 2009 og kan også rapportere om god bruk. 
Arbeidsgruppa ønsker oppstart av Boktras i Tolga.  
Man kan søke midler hos Fylkesbiblioteket til oppstart og delfinansiering av prosjektet.  
 
Helsestasjon  
I dag har biblioteket depot hos helsestasjonen. Depotet byttes hver tredje måned. I tillegg har 
biblioteket utarbeidet en brosjyre om høytlesing og med lesetips som deles ut ved 
toårskontrollen. Helsestasjonen deler da ut bok. Arbeidsgruppa ønsker å påpeke at hvilken 
bok som deles ut bør endres med jevne mellomrom. 
Biblioteket bør komme og prate om lesingens betydning for foreldregrupper. 
 
Voksenopplæringa 
Språk er nøkkelen til samfunnet. Sammen med språkopplæringen bør det stimuleres til gode 
lesevaner. Et organisert besøk på biblioteket med informasjon om tjenesten bør bli 
obligatorisk.  
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Kompetanseutvikling 
Biblioteksjef er fagutdannet ved SBIH (nå HIO). Fagutdannet personale har mye å si for 
kvaliteten på tjenestene. Kompetanse er prosess, og det er alltid behov for videreutvikling. 
Biblioteksjefen må i dag gjøre mye forefallende arbeid og det er lite ren administrativ tid. 
Utfordringene med små arbeidsplasser og faglig miljø gjelder også biblioteket.  
Å beholde kompetansen må være et mål. Samarbeidet i regionen er viktig både faglig og 
sosialt. 
Å få muligheter til å delta på aktuelle konferanser og kurs er viktig. Det er ikke mange penger 
til dette i budsjettet. IBBY og Årets bøker for voksne prioriteres. Begge er praktisk nyttige 
arrangement som arrangeres av IBBY og Fylkesbibliotekene for en billig penge.  
Større konferanser og brukermøter i Mikromarc bergenser seg.  
Det er tatt opp med Fylkesbiblioteket at regionen ønsker at kurs holdes lokalt. Vi ser at det er 
en vei å gå. I tillegg går det an å søke Fylkesbiblioteket om midler til deltagelse. Man kan 
søke om maksimalt kr 5000,-. 
I tillegg kommer vikarproblematikken. Biblioteket har ikke fast vikar og må som ofte stenge 
ved kurs. 
Det er blant annet behov for kurs i litteraturformidling, digitale medier, web 2.0, 
administrasjon og MM3. 
 
4.7 Utvikling av mediesamlingen 
Bibliotekloven sier at folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet. Det er hvilke bøker og medier man har som er viktigere enn 
antallet. Mange gamle bøker er ikke et godt tilbud. Det forutsetter et godt mediebudsjett.  
Bredden i etterspørselen er like stor ved et lite bibliotek som ved et stort. 
Medier er ikke bare lik bøker. DVD, lydbøker, tidsskrifter, aviser, digitale medier, språkkurs, 
musikk og etter hvert e-bøker inngår i begrepet medier. Dette blir kalt AV-medier. 
Trenden i Norge er at utlånet av AV-medier øker. Biblioteket har derfor doblet den 
budsjettposten, men da på bekostning av bokbudsjettet.  
I landsstatistikken for 2008 ser man at utlånet av bøker, og da spesielt barnebøker, går opp. 
 
Det kommer ut ca. 5000 bøker i året. Det er en stor jobb å orientere seg i jungelen av tilbud.  
Det er viktig at mediestammen gjenspeiler både etterspørsel og behov. Den skal mest mulig 
speile lokalsamfunnet. Alt balanserer på ”budsjett-eggen”. 
 
Innkjøp er en kommunal oppgave. Men for å tøye budsjettet, har biblioteket benyttet seg av 
Fylkesbibliotekets depotordningen på DVD og lydbøker. Etterspørselen er stor og depotene 
blir kun et tillegg.  Fylkesbibliotekets virksomhet har blitt endret i retning 
konsulentvirksomhet.  Fylkesbiblioteket kjøper derfor ikke lengre inn medier og 
depotsamlingene fornyes ikke. 
 
Skola er storforbruker av bibliotekets tjenester. De har økt sitt budsjett til innkjøp til et bedre 
nivå. Likevel ser vi at behovet for lettlestbøker og fagbøker et ”bunnløst”. 
Med antall tilflyttere fra andre land, er språkkurs mer etterspurt.  
Arbeidsgruppa ser det som viktig at mediebudsjettet både hos folkebiblioteket og 
skolebibliotekene må holdes på et godt akseptabelt nivå som skal dekke alle brukeres behov. 
Det er behov for øking av midler til AV-medier. 
 
 
 



4.8 Fjernlån og transportordning 
Alle bibliotekene i Norge er organisert i et nettverk som gjør at vi forplikter oss til å låne 
bøker til/fra hverandre. Dette kalles fjernlån. Tolga bibliotek benytter seg av fjernlån spesielt 
for studielitteratur, men også mange andre fagområder. Et lite bibliotek med få ressurser er 
avhengig av fjernlånet. 
Nettjenesten Samsøk – hvor alle folkebibliotek i Hedmark ligger i felles søkekatalog - gjør at 
den totale biblioteksamlingen i fylket utnyttes bedre. 
For 3 år siden sluttet Hedmarksbibliotekene å bruke Postverket til frakt av fjernlånet. I stede 
benyttes Norsk bibliotektransport som frakter bøker etter kjøreruter.  Det fungerer fint og er 
besparende både i rene utgifter og arbeidsmessig.  
Portoutgiftene er redusert med rundt kr 7000,- pr år.  
 
 

”When in doubt, visit he libray” 
Harry Potter and the Chamber of Secrets 

 
 
4.9 Lokaler 
 
Hovedbibliotek er plassert på 340 m² i Kommunehuset. Arealet er i følge veiledende 
normer. Man merker at biblioteket har måtet tilpasse seg bygget og at bygget ikke laget for 
bibliotek. 
Beliggenheten er derimot sentral, på bakkeplan og nære skolen.  
Størrelsen er tilrettlagt for funksjonshemmede og det har blitt montert døråpnere ved 
inngangen. 
Inngangspartiet ble sommeren 2008 renovert med maling og nye møbler. 
På nyåret 2010 ble biblioteket tilknyttet fjernvarmeanlegget. Etter langt tid som en kjølig 
arbeidsplass med temperaturer helt ned i 12 grader, har lokalene fått en tilfredsstillende 
temperatur.  
Møblene begynner å få stor slitasje og noe er ødelagt. Se kapitel om inventar. 
Lesesalen huser også lokalsamlingen, samtidig som den benyttes til møter.  
Lesesalen kan ha ytterligere flerbruksmuligheter. 
 
Øversjødalen er en liten avdeling med begrenset bruk. Samtidig er det den avdelingen som 
ligger lengst unna et sentrum og er det eneste offentlige tilbudet på stedet. Samkjøring av 
aktiviteter rundt åpningstida, samt depotordning på DVD og lydbøker fra fylkesbiblioteket har 
gjort at avdelingen har en fin liten økning i utlånet. Likevel er ikke det samla utlånet mer enn 
751 enheter i året (2008).  
Forestående endringer av drift av fylkesbiblioteket kan gjøre at dette tilbudet om depot faller 
bort. 
Avdelingen har vært i faresonen for nedleggelse flere ganger. Det bevilges ikke ekstra midler 
til forbedring av lokaler, bokstamme eller datasystem. 
Avdelingens funksjon er som utlånsstasjon og har ingen digitale tilbud. Den er en av de få 
avdelingene i landet som fortsatt har katalogen på kort. Skulle spørsmålet om nedleggelse 
komme opp igjen, mener arbeidsgruppa at en løsning kan være at bygda overtar avdelingen 
jmf. Dalsbygda avdeling i Os da den ble nedlagt for noen år siden.  
 
 



4.10 Innredning/profilering av samlingen 
At biblioteket er tiltalende og at innholdet viser seg fram fra den beste siden er viktig for 
bruken. Medietilbudet må profileres. Et bibliotek skal invitere alle typer brukere, fra den 
rutinerte låner, den impulsive låner til den skeptiske låner. 
Bibliotekets rolle som fysiske sted er viktig og vil øke i framtiden. 
Mye av innredningen av hovedbibliotek begynner å merke tidens tann. Sofaen og stolene i 
ungdomsavdelingen ved hovedbiblioteket er slitt. Bord og stoler er ødelagte. 
Barneavdelingen har fått et lite løft ved hjelp av privat sofa, kosedyr og hylle. 
Foajeen ble i fjor sommer malt opp og nye møbler ble skaffet for en billig penge. 
Høsten 2008 ble det skaffet ny skranke for tilretteleggingsmidler fra NAV. 
 
Avdelingen trenger også noe løft. 
 
Det må utarbeides en inventarplan som må inn i investeringsbudsjettet. 
 
 
4.11 Skolebibliotekene  
Det er skolene som har det overordnede ansvaret for skolebibliotekene i Norge. 
Skolebibliotekløftet er et nasjonalt prosjekt som skal sette fokus på landets skolebibliotek. 
Mange er dårlig både innholdsmessig, arealmessig og ikke minst personalmessig. 
Samtidig skal skolebiblioteket fungere som senteret i skolen.  
Målet bør være et integrert skolebibliotek som brukes aktivt av både elever og lærere. 
Tolga har i dag en stillingsressurs på 25 % ved Tolga skolebibliotek og 1 time i uke (2,6%)  
ved Vingelen skolebibliotek. Dette er knapt. I Skolepolitisk plattform heter det at ”Kjøp av 
tjenester fra folkebiblioteket til Tolga skole er positivt og bør fortsette”. Vingelen bør øke 
ressursen så de får inn en person som kan jobbe med formidling. Se også punkt 4.8. Dette 
mener også komitèen for Skolepolitisk plattform. 
Litteraturformidling er ressurskrevende rent personalmessig, men grunnleggende viktig. 
Videre i skolepolitisk plattform heter det at: 
Det er svært viktig at kommunen som barnehage- og skole-eier ser verdien av et godt 
bibliotektilbud for barn og unge. Tolga har i dag stor aktivitet og god kompetanse på 
folkebiblioteket. God skolebibliotektjeneste kan styrke leseferdighet og fremme integrering. 
 
Skolebiblioteket i Tolga er et såkalt kombinasjonsbibliotek. Det betyr at de har 
samlokalisering med folkebiblioteket. Der en fordel for skolen.  
Ved Tolga skolebibliotek benyttes timene til bokprat, lesestunder, veiledning, samtaler, 
prosjektarbeid, opplæring i bruk av bibliotektet og låning. 
 
Ved Vingelen skole er biblioteket, etter nedleggelsen av folkebibliotekavdelingen, et rent 
skolebibliotek.  
 
Bibliotek og skole må utarbeide årlige arbeidsplaner for bruken av skolebiblioteket. 
 
I Vingelen må det arbeides for å skaffe ressurser til litteraturformidling. Jmf. Skolepolitisk 
plattform.  
 
Å opparbeide et godt mediebudsjett er en forutsetning for å få en god boksamling. 
 
 



Bokprat/litteraturformidling 
Litteraturformidling er et prioritert område ved Tolga skolebibliotek. Å etablere gode 
lesevaner og leseevne er grunnleggende for annen læring.  Alle klasser har faste timer hver 
eller annenhver uke.  
1. og 2. trinn har lesestunder hver gang. For de øvrige trinnene holdes det 5-6 bokprater hver i 
løpet av et skoleår. I snitt formidles det 150 bøker i året. I tillegg holdes sporadiske 
lesestunder. Bokpratene er populære blant elevene.  
Det er et ønske å holde lesestunder gjennom hele grunnskolen. 
Den lesende lærer er et godt forbilde for elever. Lærere oppdager stadig at enkelte 
høytlesningsbøker går ut på dato. En lærer bør også holde seg oppdatert på hvilke fagbøker 
som kommer ut. 
Skolebiblioteket kan være behjelpelig med det. 
 
Læringsarena 
Skolebiblioteket skal være en ressurs i arbeidet for læreren og i arbeidet for eleven. 
I Tolga har det vært jobbet lite med biblioteket som læringsarena i.o.m. at arbeidet med 
litteraturformidling har vært prioritert. Likevel bør det ryddes plass for temaet.  
Nettet blir ofte brukt for å finne faktaopplysninger, men man ser raskt at nettet primært ikke er 
skrevet for barn. Det finnes noen gode nettressurser, samtidig ser man at elever blir mer sliten 
av å lese på nett enn i bok. Det er viktig at skolen jobber seriøst med kildekritikk. 
Kombinasjonen bok og nett som kilder er bra.  
Det må være et mål at alle elever får opplæring i å bruke bibliotekets nettkatalog og lære seg å 
finne fram på biblioteket. Skolebiblioteket har hatt undervisning i nettkatalogen i flere år. Det 
har vært nedprioritert de siste par årene. Arbeidet bør gjenopptas, men med annen strategi.   
Det er viktig at opplæringen følges opp i undervisningen. 
 
Bruken av skolebibliotek krever også egeninnsats av elevene. Vi ser at på visse trinn kan det 
være en utfordring å aktivisere alle. Å ta fagbøker inn i formidlingen kan være en måte å få 
fram den oppsøkende og vitebegjærlige eleven. Læreren har også en oppgave i å framdrive 
bruken. 
 
Datasystem 
Biblioteket bruker Mikromarc3 som datasystem for å administrere boksamling og utlån. 
I og med at biblioteket drives som kombinasjonsløsning, bærer folkebiblioteket alle utgifter i 
forbindelse med datasystem. Det er også hovedbiblioteket som registrer alle mediene. Det må 
avklares hvordan dette løses videre i Vingelen nå som folkebiblioteket er nedlagt.  
 
4.12 Markedsføring og omdømmebygging 
Markedsføring går på å gjøre tilbudet kjent. Bokmerker, bæreposer/boknett, lokaliteter, 
informasjon på nettsida, i pressen og i biblioteket, samt servicenivå er alle områder som 
markedsfører biblioteket. 
 
Omdømmebygging er summen av oppfatninger som forskjellige interessegrupper har av en 
virksomhet. (Apeland Informasjon 2009) 
Omdømme kommer fra bibliotekets egen kommunikasjon, hva media og andre sier, og sist 
men ikke minst, kundens personlige opplevelse. Det handler om legitimitet, attraktivitet og å 
ha samfunnets tillit.  
 
I følge bibliotekloven skal bibliotektilbudet gjøres kjent. 
Alle har en formening om bibliotek. Alt fra det fordums støvete og stille rom, til dagens 



møteplass både i gode lokaler og via nett-tjenestene. 
På MMIs årlige barometer over hvilke tjenester befolkningen er mest fornøyd med, er 
barnehagene og bibliotekene to gjengangere på toppen. 
Mange tar bibliotekene som en selvfølge. De vet ikke at det er kommunene som finansierer 
tjenesten og mange forbinder heller ikke bibliotekene med offentlig forvaltning. 
 
I dag produserer biblioteket selv noe materiell som enkle plakater og bokmerker med egen 
informasjon. Standardbokmerkene sponses av Tolga Os Sparebank. Felles folder om tilbudet 
ved Hedmarksbibliotekene er utarbeidet av fylkesbiblioteket. 
Det er ønskelig å produsere en informasjonsbrosjyre som kan gis til alle nye innbyggere. 
Det er ønske om å kunne benytte profesjonelt profileringsmateriell: Se også kapittel 4.9 om 
inventar. 
 
 
5. Konklusjon 
Tolga er et lite bibliotek som vil mye. Et lite biblioteks ”skjebne” med knappe ressurser også 
personalmessig, er at en del opplagte bibliotektilbud må prioriteres bort. Eksempler på dette er 
oppsøkende virksomhet, årlig arrangering av Seniorsurf, Bok til alle-prosjektet, 
litteraturformidling for voksne på lik linje med for barn og Bokdagen.  
 
Derfor er det viktig å satse på gode kjernetjenester og god service i utvikling. 
Tolga bibliotek skal framstå som et levende og moderne tilbud for kommunens innbyggere og 
et godt sted å være i tiltalende omgivelser. Her skal alle være velkomne og få den hjelpen de 
trenger. 
 
Som oppsummering har arbeidsgruppa valgt å lage en handlingsplan med ulike tiltak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Handlingsplan  
Lista er ikke prioritert 
 
Tiltak År Kostna

d 
Ansvar Finansiering 

SommerLes 
Det bør arbeides for å få 
SommerLes inn i Den kulturelle 
skolesekken i sin helhet. 

2010 
 

20000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 
Fylket 

Samarbeidet med barnehagen 
Kommunen bør komme i gang 
med Boktras. 

2010/ 
2011 
 

70000 Biblioteksjef/ 
virksomhetsleder 
Barnehage 

Tilskudd fra 
Fylket  
Skjønnsmidler  
Andre 

Datasystem 
Fjernlånsmodul 
Innkjøpsmodul 

2011 15000 Biblioteksjef/ 
region 

Databudsjett 

Forfatterbesøk skolene 
Vingelen skole bør få eget besøk.  

2010 8000 Biblioteksjef/ 
region 

Den kulturelle 
skolesekken 

Inventar 
Inventarplan 

2011 
2012 

100000 Biblioteksjef Moderniserings
-midler fra 
ABM.? 
Ev. investerings 
budsjett. 

Utstillinger/Markedsføring 
Innkjøp av utstillingsmateriell 

2011 10000 Biblioteksjef  

Utvikle arbeidsplan skole 2010  Biblioteksjef/ 
rektor 

 

Andre aktiviteter  
Leseåret 2010 
Teaterbesøk barnehagen 
Forfatterbesøk voksne 

Årlig 6000+  
8000+ 
15000 

Biblioteksjef/ 
region 

 

Samarbeid 
Helsestasjonen 
Regionen  
Voksenopplæringen  

  Biblioteksjef med 
ansvarlige for  
aktuelle 
samarbeids-
områder 

 

 
 


