Januarmøtemøte i Samba
Fredag 22. januar kl 9.15-15.30
Sted: Fylkestingssalen
Deltakeravgift: 400 kr
Meld deg på her, frist fredag 15. januar. Påmeldingen er bindende.
Ved spørsmål kontakt: drifa.gudmundsdottir@afk.no

Program
9.00-9.15: Kaffe og registrering
9.15-9.20: Velkommen
9.20-10.05: Bare barn er barn. Passer da allalderlitteratur for dem? ved Hilde
Sjølset
10.20-11.10: Slik lager du den beste boktraileren! ved Hans Martin Enger
11.25-12.00: Enkle tips til å holde kildekritikkurs ved Drifa Gudmundsdottir
12.00-12.45: Lunsj
12.45-13.45: Tegneserieformidling ved Odd Henning Skyllingstad
14.00-15.15: 101 – de beste barne– og ungdomsbøkene ved Guri Fjeldberg
15.15-15.30: Oppsummering og informasjon fra Fylkesbiblioteket

Om foredragsholderne
Hilde Sjølset
Hilde Sjølset er barne- og ungdomsbibliotekar ved Oppegård bibliotek. Hun har blant annet videreutdanning
innen formidling fra HiOA. Hilde har sett på hvilke bøker som kan regnes som allalderlitteratur og hvordan
man kan formidle slike bøker. Hvordan bruker vi bøkene som faller mellom de kjente stolene, og er kategoriseringen vår enkel for oss men upassende for brukerne av biblioteket? Er det bare barn som er barn og voksne
voksne, og de to skal aldri møtes?

Hans Martin Enger
Hans Martin Enger er bibliotekar på Oppegård bibliotek og norsk- og medialærer på Sofiemyr ungdomsskole.
Han synes det er veldig gøy å lese ungdomsbøker, og blir varm i hjertet når ungdom gir uttrykk for gode opplevelser - ikke minst som kreative boktrailere. I kurset vil han vektlegge hvordan bibliotekarer og lærere kan lede skoleelever til å lage gode boktrailere, uten at det krever dyp teknisk kompetanse hos den voksne eller
avansert utstyr. PS: Ta med mobil med kamera om du har

Drifa Gudmundsdottir
Drifa Gudmundsdottir er utdannet bibliotekar og har ansvar for barne– og ungdomssamlingen på Fylkesbiblioteket i Akershus. Hun har tidligere arbeidet på Deichmanske bibliotek på Bjørnholt skole og har holdt utallige
kildekritikkurs, både for ungdomsskolen og videregående. Fokus vil være å bygge opp et kildekritikkurs tilpasset målgruppen. En enkel powerpointpresentasjonsmal sendes ut etter foredraget.

Odd Henning Skyllingstad
Odd Henning Skyllingstad er tegneserieskaper, illustratør og animatør og jobber som bibliotekar ved Serieteket. I 2002 vant han Sproingprisen for serien Børre er død. Denne historien har han senere omarbeidet til en
treminutters tegnefilm, som også har fått forskjellige utmerkelser. Mest kjent er han for seriene om frosken
Kolbein. Disse har blant annet vært på trykk i Forresten, Nemi, Dagbladet, Drammens Tidende og Tommy &
Tigern i tillegg til egne hefter. Odd Henning vil snakke om hvor viktige tegneserier er og om hvordan vi formidler tegneserier til barn og unge.

Guri Fjeldberg
Guri Fjeldberg er utdannet journalist, norsklærer og vaktmester. I tillegg har hun en master i barnelitteratur
fra universitetet i Newcastle. Som frilanser arbeider hun blant annet som kritiker i Bergens Tidende og for Barnebokkritikk.no, veileder juryklasser til Uprisen og har seks år bak seg i Kritikerlagets jury som kårer årets beste barne- og ungdomsbok. I mars ble hun kåret til Årets litteraturkritiker 2015. 27. november kom boken om
hennes siste prosjekt, 101 - de beste barne- og ungdomsbøkene, som hun vil ta for seg på SAMBA-kurset.

