ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
Observera
Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.
Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.
Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats.
Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna
inte försvinner om du loggas ut.
Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i
fälten, även om bilaga bifogas.
Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter"
på startsidan.
OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.
För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de
fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30
MB.

Så skickar ni in ansökningsblanketten
På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och
sedan "OK".
När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och
blanketten i PDF-format.
Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.
För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET
För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE

Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Organisationsnummer

Region Halland, Regionbiblioteket

232100-0115

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Landsting

Statlig myndighet

Stiftelse
Postadress, Box

Box 517
Postnummer

Postort

30180

HALMSTAD

Telefonnummer (växel)

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Län

035-134800

Halmstad

Hallands län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Webbplats

regionen@regionhalland.se

www.regionhalland.se
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller
plusgirokonto

Bankgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad

Ja

Plusgiro

114300-7

Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

Jörgen Preuss

Regiondirektör

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

E-postadress till kontaktperson

Maria Ehrenberg

Christina.L.Hakansson@regionhalland.se

Telefonnummer till kontaktperson

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

035-134920

035-134920

✘

* Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘

* Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.
Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland, Regionbiblioteket

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

Kultur i Halland-Regionbibliotek tillsammans med folkbiblioteken i Halland
* Ange projekt ansökan avser

Läsfrämjande insatser under skollov i Halland
✘

Ansökan avser läsfrämjande insatser under skollov

* Är projektet ett flerårsprojekt?

Ja

Nej

* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2019-05-01

2020-04-30

* Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan. (Max 1000 tecken)

Många läsfrämjande aktiviteter och insatser har genom åren gjorts i Hallands sex kommuner. Utifrån
erfarenheter av dessa har vi tillsammans haft kreativa diskussioner som mynnat i de insatser vi söker
för i denna ansökan, insatser som visar på stor bredd vilande på en stabil grund. Inom ramen för
denna ansökan vill vi kombinera det beprövade med nytt. Vi önskar testa våra nya tankar, dela dem
varandra och tillsammans utveckla ännu bättre läsfrämjande aktiviteter och insatser.
Ansökan innehåller flera till synes väldigt olika insatser, men en tydlig enhetlighet genomsyrar: att nå
nya målgrupper genom att vara där barn och unga är samt en vilja att motverka segregation och
ojämlikhet genom att, återigen, finnas på olika platser i kommunen, vara avgiftsfria och arbeta aktivt
med delaktighet. Flera insatser sker i samverkan med andra aktörer eftersom vi vet att det främjar
möjligheterna att nå fler.

* Beskriv varför ni vill genomföra projektet. (Max 1000 tecken)

Att sammanföra insatser på det sätt som görs i denna ansökan bidrar till att vi redan i ansökningsstadiet tar
del av varandras erfarenheter och kunskaper som i en förlängning kommer barn, unga och vuxna i deras
närhet till godo.
Vi ser ett behov av att motverka segregation och ojämlikhet, som tenderar att öka med minskade tillgångar i
samhället. Vi vill erbjuda aktiviteter med kvalitet till de barn och unga som mest behöver läsfrämjande insatser
under skollov, både för att läsfrämja men även för att erbjuda möjligheter att ha aktiva skollov utan krav på
varken ekonomiska avgifter eller andra prestationer.
Vi ser även ett behov av att erbjuda barn och unga lustfyllda läsupplevelser i miljöer som uppmuntrar
upplevelsen. Genom att kombinera läsning med andra aktiviteter vill vi göra det tydligt att läsning inte behöver
vara kopplat till skola och undervisning. Detta ger oss friheten att låta läsning upplevas tex genom att skriva,
lyssna och vara fysiskt aktiv.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland, Regionbiblioteket

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* Beskriv projektets koppling till den regionala kulturplanen. (Max 1000 tecken)

En av punkterna som tas upp i Hallands Kulturplan 2017-2020 från Tillväxtstrategi för Halland
2014-2020 är att ”Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar.” Vidare
står att Region Halland tillsammans med kommunerna ska verka för allas inkludering och
genom kultur skapa delaktighet och överbygga sociala avstånd. Lite mer specifikt under
avsnittet Regional biblioteksverksamhet tas det faktum upp att vi arbetar utifrån en bibliotekslag
i vilken det bland annat står att biblioteken är till för alla. Bibliotekens användare bör spegla det
omgivande samhället. Det finns en ambition i kulturplanen att arbetet med inkludering och
interkulturalitet ska fördjupas genom en samverkan mellan Regionbibliotek Halland och
folkbiblioteken. Inkludering gällande såväl individens möjlighet att ta del av bibliotekets
verksamhet som att vara en del av samhället.

* Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet. (Max 1000 tecken)

Barn och unga i skolålder samt vuxna i deras närhet.

* Ange nationella och internationella samarbetsparter samt beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

Framför allt samarbetar folkbiblioteken med andra kommunala verksamheter som tex
fritidshem, fritidsgårdar, museum och SFI. Det förekommer även samarbeten med lokala
idrottsföreningar. I samarbetena möts olika kompetenser, erfarenheter och kunskaper.
Samarbetena är väldigt viktiga för att nå barn och unga som inte spontant vänder sig till
biblioteket för att göra något på sina skollov.
Icke att förglömma är samarbetet mellan Regionbiblioteket och folkbiblioteken i Halland som
genom kontinuerliga diskussioner bidrar till utveckling samt att säkra kvaliteten på tex
föreläsare, författare och aktiviteter.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland, Regionbiblioteket

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Beskriv om och i så fall hur ni i projektet ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

Hos de sex halländska folkbibliotek som står bakom denna ansökan finns en tydlig vilja att inkludera
personer oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, bakgrund, etnisk tillhörighet eller
funktionsvariation. Det finns en medvetenhet kring att det inte räcker att bara bjuda in, vi måste bjuda
in på ett sätt som är tillåtande. I flera insatser vänder sig biblioteken till nya målgrupper och önskar
erbjuda aktiviteter som läsfrämjar genom det fantasifulla och kravlösa.
Regionbiblioteket i Halland har sedan sept 2018 en utvecklare anställd enkom för att arbeta
läsfrämjande med målgrupperna personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och
personer med annat modersmål än svenska. Det regionala utvecklingsarbetet sker i samarbete med
folkbiblioteken. Det sker inte parallellt med andra insatser på folkbiblioteken utan sker integrerat i
pågående verksamheter och i det som påbörjas, så även i de insatser som vi söker bidrag till i denna
ansökan.
Beskriv projektet år två och/eller år tre om det är ett flerårigt projekt. (Max 1000 tecken)

* Beskriv hur ni planerar att integrera projektet i den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken)

I alla insatser som denna ansökan innefattar finns en ambition och förväntan att möta individer,
både personer vi sedan tidigare mött och kanske möter ofta och framför allt personer vi möter
för första gången. I alla möten finns det möjlighet att bygga en relation. Relationer är goda
förutsättningar för att bra verksamhet ska kunna planeras, genomföras och utvärderas. Genom
att vara lyhörda mot de individer vi möter ser vi fram emot att tillsammans med dem skapa
fortsatt verksamhet som integreras i den redan befintliga, löpande verksamheten.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland, Regionbiblioteket

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
* Riktar sig någon del av projektet till målgruppen barn och unga (0-18 år)?
Ja

Nej

* Hur stor andel riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Andel i procent.

100

Kommentar. (Max 500 tecken)

Framför allt riktar sig insatserna inom projektet till barn och unga, men i en del av aktiviteterna
är även vuxna (föräldrar) välkomna.

* ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

✘

* Jag har läst/tagit del av

Kulturrådets kriterier för tillgänglighet

* Ange:

✘

- om information om tillgängligheten för den publika verksamheten finns på webbplats, sociala medier eller evenemangskalender.

* Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

✘

- om ”Enkelt avhjälpta hinder” är åtgärdade i de publika lokalerna.

* Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

* Ange antal medverkande i projektet. Med medverkande avses personer som arbetar i projektet.
Kvinnor

Män

15

Annat (1)

2

Summa

0

17

* Ange antal personer i projektets ledning, såsom styrgrupp och beslutsfattande chefer.
Kvinnor

Män

7

Annat (1)

0

Summa

0

7

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt
lämnad information.
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland, Regionbiblioteket

PROJEKTET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.
* KOSTNADER
SEK

Specificera
*Löner (inklusive sociala
avgifter)

Lön till folkbibliotekspersonal samt regional utvecklare

218.770

* Personer med
F-skattsedel

Se bifogad fil

454.200

* Pensioner

0

* Lokaler

0

* Marknadsföring

0

* Administration

0

* Övrigt

Material enligt bifogad fil

182.300
855.270

Summa

* FINANSIERING
Specificera

Status

* Söker bidrag
från Kulturrådet

SEK

636.500

* Övrigt bidrag från
Kulturrådet (2)

Ange status...

0

* Övrigt statligt bidrag

Ange status...

0

* Bidrag från landsting
/region

Ange status...

0

* Bidrag från kommun

Ange status...

0

* Sponsring
* Egen insats

0
Se nedan under Övrigt

* EU-bidrag

218.770
Ange status...

0

* Övrigt

0

Summa

855.270

(2) Avser kvarvarande bidrag från Kulturrådet som överförs till år 2 eller år 3
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Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Region Halland, Regionbiblioteket

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Lönekostnader är uträknade för folkbibliotekarie enligt följande:
Timlön ((34000 x sociala avg x sem.ers)/165) = 330 kr/h
Sammanlagt 645 timmar = 212 850 kr
Lönekostnader är uträknade för utvecklare enligt följande:
Timlön ((36200 x sociala avg x sem.ers)/165) = 370 kr/h
Sammanlagt 16 timmar = 5920 kr
I egen insats ingår även marknadsföring, 1000 kr/insats (aktivitet) = 25 000 kr.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.
När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.
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Insats
Sommarboken för 9-12
åringar

Lov
Sommar

Sommar-kollo för 12-14 Sommar
åringar
Häng i parken

Sommar

Harry Potter 30 år för 9- Höst
12 åringar

Författarbesök för 10-14 Höst
åringar

Workshop i kreativt
skrivande för unga från
15 år

Höst

Beskrivning

Under sommaren kommer stads- och lokalbiblioteken bjuda in till lästräffar.
Dessa kommer att mynna i en avslutningsfest där alla deltagande barn får en
bok (kan välja mellan tre olika titlar).
Deltagande barn tillbringar ett dygn på biblioteket. Vi träffas för att läsa, slappa
och ha kul tillsammans utan krav på redovisning eller prestation. Bland annat
ingår bad på simstadion, pyssel, bokprat, lekar och film. Allt är gratis.
Aktiviteter varje onsdag eftermiddag under sommaren i parken mittemot
stadsbiblioteket. Vi vill erbjuda boktips, pyssel, lekar och annat skoj anpassat
efter besökare, väder och andra situationsbundna omständigheter.
Under höstlovet vill vi att "Lajvverkstaden" från Göteborg kommer till
stadsbiblioteket och spelar lajvet Magikaos på biblioteket . För att möta
läsbehovet som uppstår i samband med det köps fler exemplar av Harry
Potterböckerna in. Utöver lajvet kommer vi erbjuda andra aktiviteter som tex
poängpromenad med Harry Potter-tema.
För att erbjuda även barn på landsbygden möjligheten att träffa en författare
önskar vi ha författarbesök på två av kommunens lokalbibliotek. Inför besöken
kommer böcker av författaren köpas in och utifrån barnens önskemål och
förutsättningar på något sätt läsas och arbetas med.

Materialkostnad inkl.
ev lokalPersonalkostnader
kostnad, Foch måltider skatt

Personalkostnad,
egen insats
(330kr/h)

12500

36 timmar
11880

5000

50 timmar
16500

4000

30 timmar
9900

1900

8 timmar
12500 2640

4000

12 timmar
10000 3960

Vi skulle vilja ha ett inspirationstillfälle med en skrivpedagog för de ungdomar
som skriver. Eget skrivande kan vara ett verktyg till bättre måeende samt en väg
till läsande.

27400

10 timmar
5000 3300
27500 48180/146h

Insats
Sommarfest

Science Safari inkl.
författarbesök

Hitodama-temavecka

Lov
Sommar

Sommar

Höst

Stephen King-föreläsning Höst

Beskrivning

I samband med sommarfest i två av kommunens mest interkulturella och
socioekonomiskt utsatta områden vill vi dela ut böcker till barn. Biblioteket
önskar möta barn i deras vardagliga miljö för att bygga förtroende och skapa
nyfikenhet att besöka biblioteket. Där önskar vi skapa en mötesplats för barn i
vilken de kan dela läsintressen och upplevelser, där de känner sig naturligt
inkluderade och delaktiga.

Materialkostnad inkl.
ev lokalPersonalkostnader
kostnad, Foch måltider skatt

4500

Med rymden-tema kopplar vi till den moderna, vetenskapliga och tekniska
världen vi lever i idag. Vi knyter samman temat med firandet av första
månalandningen som skedde för 50 år sedan. Vi önskar att nå ut till nya
besökare och få alla i kommunen att känna sig välkomna. Vi ser det värdefullt
att inte bara ha läsfrämjande aktivteter som relaterar till skönlitteratur.
Tillsammans med RIAN designmuseum vill biblioteket arrangera en tema-vecka
kring japanska folksägner i samband med Japan-utställningen på RIAN. Som ett
komplement till sommarens moderna rymden-tema kommer höstens tema
kring japanska sägner fokusera på tradition och historia. Vi vill inte bara visa
vart barn- och ungdomsböckerna finns, utan uppmuntra läsning av alla slag,
skapa en nyfikenhet och lust att utforska nya, lite oväntade ämnen som inte är
del av skolutbildningen.
I den dialog som förts med unga i kommunen framgår det att Stephen King är
en mycket populär författare. Därför önskar biblioteket bjuda in till en
höstföreläsning med skäckens mästare i fokus. En sådan föreläsning tror vi även
kan tilltala äldre familjemedlemmar, vilket innebär att föräldrar och unga kan gå
tillsammans.

Personalkostnad,
internt
(330kr/h)

10 timmar
3300

10 timmar
51000 3300

2000

20 timmar
6000 6600

6500

10 timmar
10000 3300
67000 16500/50h

Insats

Lov

Skrivarläger med skrivpedagog Sommar
samt författarbesök, dagtid i 5
dagar
Sommarboken för 8-12 åringar Sommar

Beskrivning
Erbjuda skrivande ungdomar en gemensam grund för att mötas och utvecklas i sitt
skrivande. Vi önskar stärka ungdomarnas identitet och ger dem verktyg för att kunna
utvecklas. Insatsen sker i samarbete med "Aktivt sommar" som är en kommunal satsning
för att ge unga i Halmstad en aktiv, kostnadsfri sommarledighet.
Träffar på kommunens nio bibliotek kring böcker och läsande inkl fika och kreativa
aktiviteter. En inledande träff på alla bibliotek i början av sommaren samt en avslutande
fest efter sommaren. Dessutom ”Popupbibliotek” på fyra olika platser under sommaren
där vi knyter an till Sommarbokens tema ”Under ytan” och fotboll. I samband med detta
ett författarbesök samt chansen för deltagande barn att få en bok genom utlottning.

Kulturpedagoger för
integration och estetiska
processer för barn och unga

Höst och vinter
Möjliggöra kostnadsfria mötesplatser för integration i bibliotekets verkstad, sagorum och
2019, sport 2020
"öppna landskap" för barn och ungdomar. Med estetiska processer vill vi visa att det
finns många möjligheter att lära och uppleva genom det estetiska/konstnärliga som tex
konst/skaparverkstad, dramalek, dansa en saga, serietecknande, sångstunder, youtubeworkshop, digitala läsplattformer.

Läs spelet-läger, dagläger i 5
dagar för 9-11 åringar

Höst

Materialkostnad inkl.
Personalev lokalkostnader och kostnad, Fmåltider
skatt

Personalkostnad,
egen insats
(330kr/h)

10400

23200 40 timmar 13200

38000

8000 70 timmar 23100

20000

102000 70 timmar 23100

49500

63000 85 timmar 28050

Vi önskar arrangera Läs spelet-läger i ett av kommunens mer utsatta område. Sport och
läsning är en spännande kombination, favoritsporten blir en bra ingång till att hitta
läsglädje. Insatsen sker i samarbete med Halmstads bollklubb. Vi önskar erbjuda
lägerdeltagande både för barn från det aktuella området och från andra områden för
ökad integration. Under lägervistelsen delas barnen upp i två grupper där ena har
fotbollsträning på förmiddagen, medan andra har skrivworkshop. Efter lunch sker byte.
Under fikapausen på eftermiddagen blir det högläsning med fotbollsspelare från a-laget.
Varje dag avslutas med ett gemensamt fotbollspass. Biblioteket önskar nå nya
målgrupper samt visa på hur biblioteket är tillgängligt för alla oavsett bakgrund och
förutsättningar. Läsning ger en aktiv återhämtning och litteratur möjliggör en bra
värdegrundsdiskussion för unga. Vi vill uppmuntra till glädjefylld läsning utan krav. Allt är
gratis.

117900

196200 87450/265h

Insats
Läsecirkel inkl. lovresa
för 9-11 åringar

Lov
Höst

Deckarverkstad för 1215 åringar

Höst

Mangaworkshop för 15
åringar och äldre

Vinter

Häst i teori och praktik
för 7 åringar och äldre

Höst

Högläsning av
Höst
fotbollsspelare för 12
åringar och äldre
Föreläsning med Clara
Vinter
Henry för 12 åringar och
äldre

Beskrivning

I samarbete med fritidshemspersonal bjuda in barn från ett av kommunens
fritidshem till läsecirklar kring Den lilla sjöjungfrun (flera olika typer av texter i
flera olika medieformat) och avsluta med lovresa till Köpenhamn för att se Den
lille havfrue. Allt är gratis.

Materialkostnad inkl.
ev lokalPersonalkostnader
kostnad, Foch måltider skatt

26000

Personalkostnad,
egen insats
(330kr/h)
25 timmar
8250

I samarbete med fritidsgården bjuda in unga till att vid några tillfällen möta en
författare för att, på ett lekfullt sätt, få veta mer hur det är att skriva deckare.

20 timmar
15000 6600

Via Integration Hylte, Kulturskolan, Lärcentrum och SFI bjuda in till
Mangaworkshop. Vi önskar möta nya målgrupper på biblioteket och visa bilders
kraft i berättande/litteratur, både fristående och i samspel med text.

25 timmar
10000 8250

Hästförfattarbesök på Rydö Ryttarförening och i samband med det utställning
och lästips på ridskolan. Vi önskar möta barn och unga på, för biblioteket, ny
plats och visa hur läsning kan vara en del av fritiden, frikopplad skolverksamhet.

20 timmar
8000 6600

I samarbete med fotbollsföreningen i kommunens huvudort låta fotbollsspelare
från herrlaget läsa högt ur tex Zlatans biografi och bjuda på speltekniska tips.

20 timmar
5000 6600

En föreläsning med Clara Henry är efterfrågad. Hon föreläser om tabubelagda
ämnen som berör unga. Både Claras böcker och andra inom samma ämnen lyfts
fram.

26000

10 timmar
55000 3300
93000 39600/120h

Insats
Harry Potter-lajv för
unga

Lov
Höst

Beskrivning
Under höstlovet vill vi vid två tillfällen att "LajvVerkstaden" från Göteborg
kommer till kommunens stadsbibliotek och spelar lajvet Bland magiker och
människor. Genom att erbjuda lajv vill vi vidga den litterära upplevelsen och i
samband med lajvet kommer vi även att erbjuda skapande verkstad.

Materialkostnad inkl.
ev lokalPersonalkostnader
kostnad, Foch måltider skatt

3000
3000

Personalkostnad,
internt
(330kr/h)

16 timmar
25000 5280
25000 5280/16h

Insats
LEGO-workshop och
utställning för 6 åringar
och äldre

Poesiverkstad för alla
barn och unga

Lov
Sommar

Sommar

Föreläsning om spel Höst
historia och utveckling
för barn, unga och deras
föräldrar
Harry Potter-lajv för
barn och unga

Höst

Beskrivning

Fyra workshops där barn får skapa med avancerat LEGO tillsammans med
kvalificerade legobyggaren Per-Olof Rhodin. Vi kommer även ha legoutställning
under fyra veckor. I samband med workshoparna lyfts böcker om teknik, lek och
spel, bygga LEGO, programmering etc fram. Några titlar presenteras för
besökarna i respektive workshop.
Gratis för deltagarna. Alla åldrar, språk, kulturer, etnicitet och
funktionsvariationer kan träffas och skapa tillsammans.
I Stadsparken den 6 juni, i samband kick off för sommarlovsläsningen, erbjuda
poesiverkstad i drop in-form för barn och ungdomar under poeten Helena
Perssons ledning. Gratis för deltagarna. Alla kan mötas oavsett tidigare
erfarenheter av poesi. Bokbussen står parkerad i parken hela dagen och vi delar
ut läsloggar och träffar massor av människor. Ett samarbete med andra enheter
från Laholms kommun, tex Aktivtetshuset.
En föreläsning av föreläsaren och författaren Jimmy Wilhelmsson som har stor
kännedom och mycken kunskap om alla slags spel, serier etc. Jimmy utgår från
publikens undringar och frågor. Ett sätt att försöka nå nya målgrupper samt att
visa hur spel och litteratur kan mötas. Biblioteket tillhandahåller litteratur om
spel och presenterar några titlar för publiken. Ett samarbete med
Aktivitetshuset.

Materialkostnad inkl.
ev lokalPersonalkostnader
kostnad, Foch måltider skatt

Personalkostnad,
egen insats
(330kr/h)

20 timmar
20000 6600

1500

10 timmar
6000 3300

10 timmar
7000 3300

Under höstlovet vill vi att "Lajvverkstaden" från Göteborg kommer till
stadsbiblioteket och spelar lajvet Bland magiker och människor . I 30 år har
Harry Potter öppnat den magiska världen. Genom att arrangera Harry Potterlajv på biblioteket önskar vi visa hur biblioteket kan vara en magisk värld att gå
in i samt att det går att ta del av litterära upplevelser på flera sätt.

1500

8 timmar
12500 2640
45500 15840/48h

