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Hvordan kan biblioteket, gjennom attraktive tjenester og rom utviklet med 
hensyn til ikke-vestlige innvandrerkvinners behov, bli en arena som fremmer 
integrering og kulturutveksling i lokalmiljøet? 

Målet for oppgaven er å utvikle et konsept som kan gjøre biblioteket til en 
mer inkluderende møteplass med varierte aktiviteter som mange kan finne 
nyttige og inspirende. Biblioteket skal være en plass for læring og sosiale 
møter.

Dette er en samling av noen av idéene som har dukket opp gjennom 
workshops med brukere og aktører, møter og studietur. De er ikke 
videreutviklet, kun illustrert for å bli mer forståelig. Hver idé er beskrevet med 
en illustrasjon og har en forklaring på hva idéen innebærer og hvorfor det er 
en god idé. Der det er aktuelt er det også forslag til aktørsamarbeid.

Idéene er evaluert på en skala fra 1-10, der 10 er best, utifra kriteriene 
merkevare, målgruppe og gjennomførbarhet. Merkevarevurderingen er gjort 
utifra hvor godt de passer Deichmanskes verdier; demokrati, ytringsfrihet, 
mangfold og integrasjon, samt hvordan biblioteket ønsker å fremstå. 
Målgruppevurderingen sier hvor attraktiv idéen er for målgruppen basert 
på vår research. Og gjennomførbarhetsvurderingen er gjort utifra hvor 
ressurskrevende, med tanke på tid, økonomi og personell, idéen er. Her er 
1 svært ressurskrevende, mens 10 vil si at idéen kan settes ut i live mer eller 
mindre umiddelbart.

Denne boken er ment som dokumentasjon av idéutviklingen, samt som 
inspirasjon for biblioteket i deres videre arbeid med å utvikle tjenester.

God fornøyelse!
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Invitasjon

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 7

Konsept: Nær

Hva: Nå nye brukere gjennom jungeltelegrafen, geriljamarkedsføring, 
personlige invitasjoner, oppsøkende virksomhet og aktiviteter utenfor 
biblioteksbygget.

Hvorfor: Muntlige og mer personlige invitasjoner vil trekke mer folk på 
arrangementene, valg av medium er også avgjørende for hva slags publikum 
man tiltrekker seg. Slik kan man introdusere biblioteket for grupper, for 
eksempel innvandrere og pensjonister, som ikke nås gjennom dagens 
internett- og postermarkedsføring.

Til Jasmine 

Vil du komme 

i teselskap på 

Deichmanske Bibliotek 

på Grünerløkka onsdag 

16. mars?

Hilsen Deichmanske
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Introduksjon

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: En fast ukentlig introduksjonsdag på biblioteket med omvisning og 
forklaring av bibliotekets tjenester, gjerne på flere språk. Ekstra bemanning 
hjelper til med å opprette lånekort og andre praktiske ting. 

Hvorfor: Det kan være skummelt å oppsøke biblioteket for første gang, 
og mange vet ikke hva biblioteket kan tilby i tillegg til bokutlån. En 
introduksjonsdag gjør terskelen lavere for første gangs besøk og gir en 
grundig forklaring av regler. Samtidig synliggjør en slik dag bibliotekets 
mange tilbud.
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Flerspråklige flyers 

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: Flyers på flere språk som informerer om bibliotekets tjenester legges ut 
på strategiske steder som helsestasjon, kvinnekafé etc. Viktige dokumenter 
som lånekortsreglementet bør også være tilgjengelig på flere språk.

Hvorfor: Slike flyers kan nå flere potensielle brukere gjennom andre aktørers 
nettverk, og gjøre flere oppmerksomme på bibliotekets tilbud. En hyggelig 
gest til de som ikke snakker norsk og som gjør det lettere for ikke-norske å ta 
i bruk biblioteket. 

Aktørsamarbeid: Røde Kors Kvinnekaféer, Grünerløkka Familiesenter, NAV, 
Quo Vadis, Rosenhof Voksenopplæring, åpen barnehage, helsestasjoner.

Velkommen!

Welkom!

Bienvenida!

Hoşgeldin!
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Oversikt

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 3

Konsept: Nær

Hva: Det finnes allerede mange gode tiltak og aktiviteter blant andre aktører, 
biblioteket kan formidle disse i en helhetlig og samlet plattform i form av en 
kurert oppslagstavle og etterhvert også på nett.

Hvorfor: Dagens tjenestebilde er kaotisk med mye overlapping, og det er 
vanskelig for brukere å orientere seg om tilbud. Ved å synliggjøre hvilke tilbud 
som finnes i bydelen blir det enklere for brukerne å finne frem blant alle 
tjenestene samtidig som det kan bli lettere å få i gang samarbeid mellom 
aktører. 

Aktørsamarbeid: Lokale foreninger og tiltak

Røde Kors Kvinnekafé 
mandag til torsdag
- et fristed forebeholdt kvinner.

På Kvinnekaféen kan man 
spise lunsj, bruke internett og 
symaskiner, få hjelp til praktiske 
ting som å finne bolig, søke 
på skolegang, lære å bruke 
datamaskin eller slå av en prat 
over en kopp kaffe.

Oslo Røde Kors har fire 
kvinnekaféer:
Groruddalen kvinnekafé
Mortensrud kvinnekafé
ORKIS kvinnekafé
MARTE kvinnekafé

Skidager 
med UTEROM 

på Finnerud uke 8

Påmeldingsslipp får du i 
skranken på biblioteket

Språkstigen
Kursstart i Språkstigen, språkkurs 

for barn 

onsdag 9. mars.
Grünerløkka Familiesenter
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Varslingstjeneste

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: En varslingstjeneste som knytter foreldres mobilnummer til barnas lån. 
Barna varsles først om utgåtte lån, noen dager senere varsles foreldre slik at 
barna har en mulighet til å levere materiellet før foreldrene varsles. 

Hvorfor: Mange barn bruker biblioteket mye uten foreldrene sine. For 
foreldre med mange barn kan det da være vanskelig å ha oversikt over barnas 
lånte bøker og filmer. Dette gir en tryggere opplevelse for foreldrene, og øker 
tilliten til biblioteket.

Følgende materiell 
er lånt ut til Mira 
Obad:
“Brødrene 
Løvehjerte” Astrid 
Lindgren 
- lydbok
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Library PressDisplay

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: Biblioteket abonnerer på Library PressDisplay som har 1700 aviser på 
40 ulike språk på nett. Brukerne kan lese digitale aviser gratis på biblioteket, 
og kan også logge seg på hjemme.

Hvorfor: Et godt og svært omfattende avistilbud til de fremmedspråklige 
brukerne. Billigere og enklere å administrere enn mange ulike 
papirabonnementer. Samtidig er det mye mer miljøvennlig og avisene er til 
enhver tid ferske.

Aktørsamarbeid: Library PressDisplay. 

allAfrica.com: Somalia News
Regular news reports on Somalia from African sources.

Banadir
Commentary and up-to-date links to news stories on 
Somalia.

Garowe Online
News site, sister publication of Radio Garowe, radio 
station based in Garowe, the State capital of Puntland, a 
self-governing region in northern Somalia.

Hiiraan Online
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Ordbok på nettet

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: I samarbeid med et forlag kan Deichmanske legge ut linker til 
eksisterende digitale ordbøker på sine nettsider. Eventuelt kan lånekortet 
knyttes til et biblioteksabonnement slik at ordboktjenesten blir gratis for 
bibliotekets brukere. 

Hvorfor: Ordbøker kan ikke lånes fra biblioteket, men flere i målgruppen 
uttrykker behov for ordbøker til leksehjelp.

Aktørsamarbeid: ordnett.no eller andre online ordbøker.

www.deichman.no/ordnett

Norsk riksmålsordbok
Fremmedordbok
Synonymordbok

Norsk-Engelsk
Engelsk-Norsk
Norsk-Fransk
Fransk-Norsk
Norsk-Tysk
Tysk-Norsk
Norsk-Spansk
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Digitalt verdensbibliotek

Evaluering:   
Merkevare: 10 
Målgruppe: 8
Gjennomførbarhet: 7

Konsept: Nær

Hva: Database med filmer og musikk på flere språk. Materialet streames 
direkte. Brukere kan inviteres til å skrive anmeldelser slik at det blir flere 
brukernivåer, innsats for databasen belønnes. Dette kan knyttes til danske 
world.dk.

Hvorfor: Et attraktivt og brukervennlig nettsted vil gjøre dette materialet lett 
tilgjengelig for brukerne.

Aktørsamarbeid: den danske nettsiden world.dk  

Diana Karazün
Diana Karazon

MUSIKK - har du hørt?

Khurshïd-i ärizü 
Humäyün Shajarïän

Rabbi ; Avengi 
ja nahin
Rabbi Shergill

Seviyorum 
SeniEbru Yasar

Do Przodu
Dzem

Kala gujar

FILM - har du sett?

Asal (Ne)moguca misija Dukkän 
Shihätah

De dana dan
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Nettverk

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 4
Gjennomførbarhet: 3

Hva: Biblioteket etablerer nettverk og forum på sine internettsider. Her 
kan for eksempel kvinner hjelpe hverandre, dele erfaringer og få svar 
på spørsmål. Etterhvert kan de arrangere aktiviteter på biblioteket med 
utgangspunkt i temaer og diskusjoner på nettet.

Hvorfor: Et sted hvor man anonymt og uforpliktende kan få hjelp med små 
og store problemer. Biblioteket kan få oversikt over hvilke temaer som opptar 
brukerne.
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Datakurs for kvinner

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: Opplæring i enkel databruk, gjøremål som kvinner trenger i hverdagen. 
Kurset kan også holdes på ulike språk for å øke deltakelsen.

Hvorfor: Kunnskap om data vil gjøre det lettere å følge opp barn på skolen, 
vil kunne bidra til bedre samfunndeltakelse og mer selvstendighet, og vil gjøre 
hverdagen enklere. Datakunnskap er også viktig kompetanse med tanke på 
arbeidsmuligheter.

Aktørsamarbeid: EMI, tolker
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Bibsurf

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 5

Konsept: Vis

Hva: Et touch screen-basert søkeverktøy som viser bokomslag, blurbs, 
hyllekart, bokanmeldelser og annet bakgrunnsstoff om bøker, og som tilbyr 
ulike kategorisøk. Intuitivt grensesnitt.

Hvorfor: En enklere, mer visuell og inspirerende måte å søke på i 
bibliotektets materiale. En god plattform hvor man kan vise et større utvalg 
enn det som er fysisk på plass i biblioteket.

Aktørsamarbeid: Garaget, interaksjonsdesignere, ingeniører.
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Bokanmeldelser

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Nær

Hva: Brukere og personale skriver korte anmeldelser av bøker de har lest, og 
anmeldelsen settes sammen med boka på hylla. 

Hvorfor: Slike bokanmeldelser kan gjøre det lettere å ta i bruk og finne frem i 
biblioteket for nye brukere. Samtidig er det en måte for eksisternede brukere 
å oppdage nye bøker og forfattere. Særlig kan dette være aktuelt i den 
fremmedspråklige avdelingen. For brukerne som bidrar kan det både være 
morsomt og bidra til å skape eierskapsfølelse til biblioteket.

Margaret Atwood 

Alias Grace

Denne fortellingen fra 

Canada bygger på den 

virkelige historien om 

Grace Marks, som ble 

anklaget for mord. En 

fascinerende skjebne, 

godt fortalt i romanform.

Anbefalt av Astrid
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Relevant utvalg

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 7

Konsept: Vis

Hva: Mye hyppigere utskifting av fremmedspråklige depoter, og et kurert 
utvalg i depotene.

Hvorfor: For at det skal være spennende å komme innom biblioteket er det 
viktig at biblioteket tilbyr relevant litteratur og ofte har nye bøker. Det er også 
viktig å synliggjøre at bibliotekets utvalg er større enn det som er synlig i 
filialen.

Aktørsamarbeid: Det flerspråklige bibliotek.
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Offentlig stue

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Liv

Hva: Mindre strenge og ikke bare typisk norske møbler. Innredning som 
tillater sitting på andre måter, for eksempel på gulvet eller i vinduskarmene. 

Hvorfor: Møbler definerer oppførsel. Derfor vil møbler og innredning som 
innbyr til avslapping generere en mer avslappet atmosfære på biblioteket. 
Slike møbler gjør biblioteket til et mer fleksibelt rom hvor mange kan finne 
seg til rette, og underbygger biblioteket som en attraktiv møteplass.
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Laptops

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Liv

Hva: Utlån av bærbare datamaskiner og lesebrett i biblioteket i stedet 
for datastasjoner med stasjonære maskiner. Utlånsordningen tilknyttes 
lånekortet og har nedre aldersgrense.

Hvorfor: Denne løsningen vil være enormt plassbesparende i et lite 
lokale som Deichmanske på Grünerløkka. I tillegg vil det føles mer privat, 
komfortabelt og fleksibelt for brukerne når de kan sitte hvor de vil. 
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Foreldrefasiliteter

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Nær

Hva: Gjøre det praktisk mulig for småbarnsforeldre å oppholde seg på 
biblioteket. Slike fasiliteter inkluderer stellebord, ammekrok/-rom, mulighet 
for å varme barnemat etc.

Hvorfor: Innvandrerbefolkningen har i snitt flere barn, derfor er dette 
særlig viktig dersom man vil tiltrekke seg kvinner med innvandrebakgrunn. 
Biblioteket er populært blandt foreldre i permisjon, så disse fasilitetene er 
også ønsket av etnisk norske foreldre.

Stellerom



22

Parkering

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 8

Konsept: Nær

Hva: Tilrettelagt plass for parkering av sykler og barnevogner utenfor 
biblioteket. Overbygg med låsemuligheter.

Hvorfor: Parkeringsmuligheter fjerner et hinder for syklister og 
småbarnsforeldre og gjør det lettere å bruke biblioteket. 
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Barnepass

Evaluering:
Merkevare: 5 
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 6

Hva: Innvandrerkvinner ansettes til barnepass på biblioteket. Kan ha 
høytlesing og sang.

Hvorfor: En slik praksisplass er god språktrening for innvandrerkvinnene 
samtidig som det dekker et behov for barnepass mens foreldre gjør ærend 
eller deltar på egne arrangementer på biblioteket.

... haren 
og reven...
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Utstillingsvegg

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Liv

Hva: Vegg i biblioteket med opphengingsystem og tilhørende rammer 
som gjør det lett å skifte utstilling. Fylles med brukernes egne bidrag som 
tegninger, malerier, fotografier, dikt og håndarbeid. Materialet skiftes ofte og 
kureres av biblioteket.

Hvorfor: En plass hvor man kan vise aktiviteten i biblioteket, samtidig som 
det er stas for bidragsyterne å ha noe utstilt.
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Lesesirkel

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: Grupper møtes jevnlig på biblioteket for å lese sammen i regi av en 
lærer. Forlesing og korlesing med diskusjon av bokens tema. Flere grupper 
med ulikt nivå.

Hvorfor: Lesesirkler kombinerer sosiale møter med språk- og lesetrening.
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Lesehest

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 6
Gjennomførbarhet: 10

Hva: Konkurranse om å lese flest bøker. Etter å ha lest boka må man besvare 
spørsmål fra boka for å vise at man har forstått innholdet. 

Hvorfor: En oppmuntring for alle bibliotekets brukere til å lese flere bøker.

LESEHEST
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Skrivetalent

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 8
Gjennomførbarhet: 10

Hva: En skrivekonkurranse på biblioteket for skrivetalenter med 
innvandrerbakgrunn. Vinneren kan få verket sitt publisert i et prestisjefylt 
medium, eller det trykkes opp en liten bok med de beste bidragene.

Hvorfor: Hedre og synliggjøre skrivetalenter med innvandrerbakgrunn. 

MIN HISTORIE
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Magasin

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 8

Hva: Eget nærmiljømagasin som lages av en nyhetsgruppe tilknyttet 
Deichmanske bibliotek. Sakene settes sammen og trykkes opp i hefter som 
kan  leses på bilioteket. Her kan man muligens samarbeide med Westerdals 
om grafisk design og oppsett.

Hvorfor: Dette vil skape engasjement i nærmiljøet, samt være god 
skrivetrening og en meningsfull hobby for bidragsyterne.

NÆRNYTT
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Malekurs

Evaluering:
Merkevare: 6
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 9

Hva: Malekurs på biblioteket i regi av lokale kunstnere. 

Hvorfor: En mulighet til å uttrykke seg og å kunne vise frem hva man har 
gjort. Stolthet og eierskap til biblioteket. 

Aktørsamarbeid: Lokale kunstnere og kunstforeninger.
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Lesesirkel med 
illustrasjon

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 8

Hva: En lesesirkel hvor man tolker opplevelser og intrykk fra bøker om til 
tegninger og bilder. 

Hvorfor: Hvis man har språklige utfordringer kan det være desto viktigere å 
få en mulighet til å uttrykke seg på andre måter og slik få vist sine talenter. 
Dessuten kan de være god språktrening å omsette inntrykk fra tekst til bilde.

Aktørsamarbeid: Lokale kunstnere og kunstforeninger.
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Tegnekonkurranse

Evaluering:
Merkevare: 5
Målgruppe: 6
Gjennomførbarhet: 8

Hva: Tegnekonkurranse for barn. Bidragene stilles ut på utstillingsveggen i 
biblioteket og vinneren får sin tegning fint innrammet. 

Hvorfor: En mulighet for barn til å uttrykke seg og å kunne vise frem hva 
man har gjort. Stolthet og eierskap til biblioteket.

Aktørsamarbeid: Lokale kunstforeninger og galleri. 
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Fortellerstund og 
tegning

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Hva: Fortellerstund der barna illustrerer fortellingen underveis. Resultatet 
stilles ut på utstillingsveggen i biblioteket. 

Hvorfor: Dette er en annen måte å lytte til fortellinger på. Det er også god 
formidlingstrening å oversette inntrykkene fra en fortelling til egne bilder.
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Poesilunsj

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 8
Gjennomførbarhet: 10

Hva: Felles lunsj på biblioteket der alle tar med seg et dikt som de leser høyt 
for gruppen. Et lavterkselforum det alle kan fremføre egen poesi.

Hvorfor: Et sosialt arrangement der man får språktrening og øvelse i å 
snakke i plenum.
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Nyhetsgruppe

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Vis

Hva: Ukentlig snakkeklubb for nasjonale og internasjonale nyhetshendelser, 
enten i plenum eller gruppevis.

Hvorfor: En nyhetsgruppe er god språktrening samtidig som det er en sosial 
møteplass. Her vil man få mulighet til å bearbeide inntrykk og tanker om 
nyhetshendelser gjennom samtale.

Joda, men på grunn 

av finanskrisa...
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Kulturquiz

Evaluering:
Merkevare: 8 
Målgruppe: 7 
Gjennomførbarhet: 8

Hva: Quiz for hele familien i bibliotekskaféen med spørsmål fra ulike kulturer. 

Hvorfor: Sosial og morsom aktivitet som alle kan lære noe av, og kanskje blir 
noen myter avkreftet.

Hm, tempel?
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Fotokurs

Evaluering:
Merkevare: 7
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 6

Hva: Fotokurs for innvandrerkvinner. Samarbeid med f.eks. FotoVideo om 
utstyr og kompetanse. Resultatet kan være en utstilling på biblioteket som 
viser innvandrerkvinners syn på Grünerløkka eller Oslo.

Hvorfor: En fotoutstilling er en mulighet til å uttrykke seg på en kreativ måte 
uavhengig av språk. 
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Fotokonkurranse

Evaluering:
Merkevare: 9 
Målgruppe: 7 
Gjennomførbarhet: 7

Hva: Først et fotokurs, så en konkurranse for barn med temaet ”Hvem er 
du?” der oppgaven er å ta bilde av en typisk familiesituasjon, en kulturell 
gjenstand eller noe annet som sier noe om identitet. Konkurransen avsluttes 
med en utstilling på biblioteket.

Hvorfor: Synliggjøre ulike bakgrunner og tradisjoner for å vise bydelens 
mangfold og komme fordommer i forkjøpet. La barna uttrykke seg på en 
positiv måte om sin egen identitet. 
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Filmhistorier

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 9
Gjennomførbarhet: 5

Hva: Innvandrere forteller sin egen historie gjennom film i samarbeid med 
for eksempel filmlinja på Westedahls. Kortfilmene vises på utendørsfestival 
på Deichmanske og legges ut på hjemmesiden.

Hvorfor: Innvandrerne får en mulighet til å fortelle sin historie. Lokalmiljøet 
kan bli bedre kjent med sine innbyggere, noe som vil minske fordommer.

Aktørsamarbeid: Filmstudenter på Westerdals.

min historie
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Vår historie

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Nær

Hva: Barn intervjuer sine foreldre eller sin familie om deres hjemland og 
reisen til Norge. Intervjumaterialet blir til en utstilling. Dette kan også gjelde 
for nordmenn som har flyttet på seg.

Hvorfor: Synliggjøre ulike bakgrunner og tradisjoner for å vise bydelens 
mangfold og komme fordommer i forkjøpet. La barna uttrykke seg på en 
positiv måte om sin egen identitet. 
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Levende historier

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Nær

Hva: Eventyr og fortellinger fra hele verden fremført av profesjonelle 
skuespillere. Egne samtalegrupper hvor kvinner med innvandrerbakgrunn 
forteller sin historie for andre voksne eller eventyr fra sitt hjemland for barn.

Hvorfor: Historiefortelling er god språktrening og snakking i plenum gir en 
følelse av mestring. Dessuten er historiefortelling en tradisjon som står svært 
sterkt i mange kulturer og som det er viktig å ivareta. 

Aktørsamarbeid: Kvinnegrupper fra Quo Vadis, Grünerløkka Familiesenter, 
Rosenhof Voksenopplæring.
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Barna formidler

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Nær

Hva: Barnehage- og skolebarn introduseres til biblioteket av en guide. De får 
deretter i oppgave å vise biblioteket til sine foreldre.

Hvorfor: Mange barn bruker biblioteket etter skoletid, og på denne måten får 
de vist foreldrene hvor de er og hva de gjør. Det kan også gi dem en følelse 
av eierskap til biblioteket. Foreldrene kan oppdage bibliotekets tjenester og bli 
mer aktive brukere.
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Utvidet leksehjelp

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Liv

Hva: Leksehjelp for barn og unge på biblioteket etter skoletid med 
frivillige leksehjelpere fra Røde Kors, universitetet, lærerutdanningen eller 
pensjonister. Bydelsmødrene kan lage mat til barna.

Hvorfor: Mange foreldre har ikke mulighet eller tid til å hjelpe barna med 
leksene. Biblioteket er et naturlig og lite stigmatiserende sted å oppsøke 
hjelp.

Aktørsamarbeid: Frivillige fra Røde Kors, Universitetet, Høgskolen i Oslo, 
lærerutdanningen, pensjonister, bydelsmødre.
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Leksehjelp for voksne

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10 

Konsept: Vis

Hva: Leksehjelp for voksne som går på språkkurs eller voksenopplæring.

Hvorfor: I tillegg til språkutfordringen er teoretisk læring nytt for mange, de 
trenger derfor ekstra hjelp. Blant innvandrerne vi har møtt er det et stort 
ønske om å lære mer. Biblioteket er et naturlig og lite stigmatiserende sted å 
oppsøke hjelp.

Aktørsamarbeid: Frivillige fra Røde Kors, Universitetet, Høgskolen i Oslo, 
lærerutdanningen, pensjonister.
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Hva: Et callsenter drevet av frivillige eller studenter fra universitetet der man 
hjelper barn, unge og voksne med lekser via nettet. Verktøy for å chatte, 
prate, tegne og sende filer. Et callsenter er ressursøkonomisk fordi det kan 
betjene flere biblioteksområder samidig. 

Hvorfor: Hjelp på internett gjør det mulig å være anonym og fjerner en 
barriere for å be om hjelp. Mer tidseffektivt enn tradisjonell leksehjelp. 

Aktørsamarbeid: Frivillige fra Røde Kors, Universitetet, Høgskolen i Oslo, 
lærerutdanningen, pensjonister.

Hjelper:
Regn ut alt innenfor 
parentesen først.

Elev:
Takk for tipset, nå klarte jeg 
regnestykket. :)

Hjelper:
Fint, bare spør om dersom 
det er mer du lurer på.

Online leksehjelp

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Vis
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Ønskelister

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 8

Konsept: Nær

Hva: Aktiv bruk av ønskelister på bøker, filmer, arrangementer etc, både 
fysiske lister i biblioteket og lister på nett. Rask respons og belønning til den 
som har ønsket noe, for eksempel førsterett på boken. 

Hvorfor: Skaper engasjement og gir virkelig og opplevd brukerinvolvering og 
eierskap til biblioteket. På denne måten holdes bibliotekets materiell relevant 
for brukerne.
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Gjør det selv

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 9
Gjennomførbarhet: 6

Konsept: Liv

Hva: Mulighet for brukerne til å låne bibliotekets lokaler på kveldstid til egne 
arrangement. 

Hvorfor: Utvider åpningstidene, gjør at bygningen blir mer brukt og gir større 
variasjon i arrangementene. Bygger opp tillit mellom biblioteket og brukerne.

Aktørsamarbeid: Lokale foreninger og lag eller privatpersoner.
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Temakveld

Evaluering:
Merkevare: 7
Målgruppe: 9 
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Vis

Hva: Foredrag og diskusjoner om generelle samfunnstemaer som opptar 
foreldre som for eksempel barneoppdragelse, lover, plikter og muligheter i det 
norske samfunnet..

Hvorfor: Lavtersketilbud med relevant kunnskap der ulike grupper møtes 
gjennom felles interesser.

Aktørsamarbeid: Potensielt veldig mange; lokale foreninger, offentlige etater, 
idrettslag, etc.

Aktiviteter
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Litteraturkveld

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 4
Gjennomførbarhet: 10

Hva: Kvelder som tar for seg ulike litteraturtemaer, f.eks ulike forfattere eller 
ulike sjangere. Inviterer til samtale og dialog og når et bredere publikum. 
Høyt nivå.

Hvorfor: Et forum for å møte andre gjennom felles interesser, ikke felles 
bakgrunn. 

Aktørsamarbeid: Forfattere, litteraturkrititikere.
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Valgdebatter

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 8
Gjennomførbarhet: 10

Hva: Biblioteket kan være en arena for opplysning om viktigheten av 
demokratisk deltakelse. I tiden før valg kan det være foredrag om demokrati 
og samfunn, det politiske systemet i Norge, samt politiske debatter.

Hvorfor: Noen innvandrergrupper har lav valgdeltakelse, slike arrangement 
kan gi økt kunnskap og interesse.

Aktørsamarbeid: Politiske partier, politiske kommentatorer.
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Kostholdsveiledning

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 9
Gjennomførbarhet: 9  

Hva: Lære innvandrekvinner viktigheten av et sunt kosthold og fysisk aktivitet 
gjennom kurs og aktiviteter på deres eget morsmål. Her kan det samarbeides 
med andre aktører, for eksempel IKRA InnvandrerKvinners Akrivitets- og 
Ressursforum.

Hvorfor: Kunnskap kan bedre helsesituasjonen til hele familien siden 
kvinnene oftest har ansvaret for matlagingen. Undersøkelser viser også at 
innvandrere er mer fysisk inaktive enn etniske nordmenn.

Aktørsamarbeid: IKRA eller lignende organisasjoner.
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Bokkaffe

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 6
Gjennomførbarhet: 7

Hva: Kaffe (eller andre drikker) og bøker fra samme land. Høytlesing og 
foredrag, en ny måte å fronte litteratur fra ulike land. Arrangementet pågår 
hele dagen slik at man kan droppe innom når det passer. 

Hvorfor: En helhetlig opplevelse med fokus på både kultur, fakta, historie og 
litteratur.

Aktørsamarbeid: Bibliotekskaféen 
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Mangfoldig stab

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 9
Gjennomførbarhet: 5

Hva: Ansette flere med minoritetsbakgrunn slik at staben på biblioteket 
speiler sammensetningen i befolkningen. 

Hvorfor: Kan gjøre at flere vil føle seg hjemme på biblioteket.
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Menneske-bibliotek

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 9

Hva: Låne et menneske fra en stigmatisert gruppe, et møte med noen man 
vanligvis ikke ville ha møtt.

Hvorfor: Et tiltak for å forhindre fordommer. Etter en samtale med personen 
kan myter avkreftes og mer kunnskap bidrar til mindre fremmedfrykt.
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Bydelsmødre

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 8

Konsept: Nær

Hva: Ressurssterke kvinner med innvandrerbakgrunn som er ansatt på 
biblioteket og som derfra driver oppsøkende virksomhet. Kvinnene går på 
hjemmebesøk til mødre med minoritetsbakgrunn for å gi familierådgivning, 
snakke om det norske samfunnet, lover, regler og normer, oppklare myter og 
hjelpe til med praktiske utfordringer.

Hvorfor: Biblioteket som kulturinstitusjon møter folk på en annen måte enn 
sosialkontorene, det gjør det mulig å nå ut med informasjon og støtte til de 
som virkelig trenger det og skape et unikt nettverk. 
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Språkkoffert

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 7

Konsept: Nær

Hva: Samarbeid mellom helsestasjoner, barnehager, skoler og biblioteket. 
Oppfølging og utdeling av materiell, i tillegg til arrangementer frem 
til skolestart, for eksempel bursdagsfeiring for månedens 3-åringer på 
biblioteket.

Hvorfor: Tidlig start med litteratur kan bidra til å bedre språkutviklingen. Det 
blir også mulig å gi foreldrene nødvendig informasjon og tilrettelegging. Slik 
får man også markedsført bibliotekets tilbud og etablert biblioteket som en 
møteplass i bydelen.

Aktørsamarbeid: Helsestasjoner, barnehager og skoler.

A
B
C
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Bydelsrådgiver

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Nær

Hva: En ansatt som hjelper til med utfylling av skjema, formelle brev, 
informerer om tilbud og muligheter, oversetter dokumenter. Vil fungere som 
et bindeledd til det offentlige systemet. En rådgiver kan rulere på flere filialer.

Hvorfor: Biblioteket vil for mange være en trygg plass å oppsøke for å få hjelp 
med praktiske eller personlige problemer.

Aktørsamarbeid: Oslo Kommune, andre biblioteksfilialer.
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Foreningsguide

Evaluering:
Merkevare: 6
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 7

Hva: Introduksjon til norsk foreningsliv. En guide som kan formidle tilbud, 
gi informasjon, følge opp og bli med på første trening/møte. Her kan det 
samarbeides med Frivillighet Norge.

Hvorfor: Frivillig arbeid og deltakelse i foreningslivet er en inngangsport 
til norsk kultur og norske normer og det gir mulighet for minoritetene og 
majoriteten til å bli kjent med hverandre gjennom felles interesser.

Aktørsamarbeid: Frivillighet Norge.
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Kulturtolk

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Hva: Arrangementer på biblioteket med fokus på et utvalgt land, innvandrere 
forteller, viser bilder og serverer mat fra sitt land. Et nytt land hver måned.

Hvorfor: Et uformelt møte mellom innvandrere og normenn, der 
innvandrerne får mulighet til å vise et mer positivt bilde av sin kultur enn det 
som vanligvis fremstilles i media.
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Kafé

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Nær

Hva: En egen kafé i bibliotekslokalet med utsalg av lunsjretter, bakevarer 
og kaffe. Økologisk mat til rimelige priser. Behagelige møbler hvor man kan 
slappe av med god mat og en god bok. Uteservering om sommeren.

Hvorfor: En kafé vil gi biblioteket en mer avslappet atmosfære og gjør at man 
kan oppholde seg der lengre. Mat skaper trivsel og kaféen kan bli en sosial 
arena med lavere terskel for interaksjon. En kafé kan trekke nye brukere, og 
endre synet på biblioteket som stivt og strengt.

Aktørsamarbeid: Ekstern kaféaktør.
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Matsitater

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 4
Gjennomførbarhet: 8

Hva: Når man kjøper mat i kaféen får man med et sitat eller et bokutdrag 
som passer til maten.

Hvorfor: En morsom overraskelse som kanskje frister brukeren til å låne en 
ny bok eller oppdage en ny forfatter. Dette gir maten merverdi og knytter den 
sterkere til biblioteket.

“A great empire, like a great cake, is most 

easily diminished at the edges.”

Benjamin Franklin
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Bydelsmiddag

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Konsept: Liv

Hva: Spleiselag der biblioteket stiller med lokaler, dekker langbord, og 
inviterer bydelen til middag. Alle tar med seg en matrett.

Hvorfor: Bidrar til å styrke biblioteket som en lokal møteplass. Et godt tiltak 
for integrering i bydelen hvor folk får muligheten til å møte andre på tvers av 
kulturer og interesser.



62

Matlaging med foreldre 
og barn

Evaluering:
Merkevare: 6
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 9

Hva: Foreldre og barn lager mat sammen på bibliotekets kjøkken, enkle og 
gode retter der hele familien kan være med og lage maten. Oppskriftene 
legges ut på internett til inspirasjon for andre. 

Hvorfor: Setter fokus på mattradisjoner og ernæring, samtidig som det er en 
sosial og positiv opplevelse.
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Kreativt verksted

Evaluering:
Merkevare: 7
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 7

Konsept: Liv

Hva: Et kreativt hjørne som tilbyr utstyr og materialer til å lage egne ting. 
Arbeidsbord, verktøy, utstyr og hobbybøker til inspirasjon. Det kreative 
verkstedet kan ha profesjonell veiledning enkelte dager, og man kan arrangere 
workshops.

Hvorfor: Gjenbruk og håndarbeid er i vinden og mange som bor trangt har 
ikke plass og utstyr til å være kreative hjemme. Et kreativt verksted er også en 
arena der språk ikke er et hinder, og man kan utveksle håndarbeidstradisjoner 
fra mange kulturer.

Aktørsamarbeid: Husfliden, lokale garnbutikker.
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Kostymeverksted

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Hva: Kvinner lager kostymer for barna som driver med barneteater på 
biblioteket, håndarbeid fra mange land.

Hvorfor: En sosial aktivitet der man knytter bekjentskap gjennom en felles 
interesse på tvers av kulturer. Dette kan tiltrekke seg nye brukere og stimulere 
til skaperglede. Folk med språkutfordringer kan føle mestring gjennom andre 
aktiviteter. 

Aktørsamarbeid: Fabelakt, Husfliden.
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Syklubb

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 10

Konsept: Liv

Hva: Samling på biblioteket, gjerne på kveldstid, der alle tar med seg sitt 
håndarbeid. Mulighet for å lære nye teknikker og tradisjoner.

Hvorfor: En sosial aktivitet der man knytter bekjentskap gjennom en felles 
interesse på tvers av kulturer. Dette kan tiltrekke seg nye brukere og stimulere 
til skaperglede. Folk med språkutfordringer kan føle mestring gjennom andre 
aktiviteter. 
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Temauke: Musikk

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 5
Gjennomførbarhet: 7

Hva: En uke dedikert til musikk på biblioteket. Ulike sjangre, ulik grad av 
brukerinvolvering. Både profesjonelle  og amatører opptrer, lokale band, 
rapworkshop, foredrag, sang, noe for alle.

Hvorfor: Et stort arrangement som kan skape blest om biblioteket. En positiv 
happening for hele bydelen hvor mange aktører kan være med å bidra. Her er 
ikke språk et hinder for deltakelse.

Aktørsamarbeid: Lokale musikere og band, Øvingshotellet, musikk- og 
kulturskoler, skoler og barnehager, lokale kor.
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Litteraturfestival + tivoli

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 8
Gjennomførbarhet: 5

Hva: Ta i bruk plassen foran biblioteket. Liten festival med fokus på litteratur  
i klassisk tivoliinnpakning. Ulike boder med litterært innhold. Freakshow, 
spåkoner og andre morsomheter.

Hvorfor: Et stort arrangement som kan skape blest om biblioteket. En positiv 
happening for hele bydelen hvor mange aktører kan være med å bidra.

Aktørsamarbeid: Potensielt hele bydelen.
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Marked

Evaluering:
Merkevare: 3
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 9

Hva: En markedsdag hvor man kan komme og bytte eller selge ting, for 
eksempel mat eller håndarbeidsprodukter på plassen utenfor biblioteket. 

Hvorfor: En event som kan være interessant for hele nærmiljøet.



69

Biblioteks-skattejakt

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 5 
Gjennomførbarhet: 4

Hva: Rebus/skattejakt inne på biblioteket. Lete i bøker og oppslagsverk for 
å finne løsninger eller bruke bibliotekets søkeverktøy. For hele familien eller 
bare for barn/ungdom.

Hvorfor: En morsom måte å lære om bibliotekets tilbud og hvordan det kan 
brukes. 

Neste spor er i en Anne-Cath 

Vestly bok som handler om en 

gutt og en pinne.

Neste spor finner du på kartet 
over Frankrike i et Europa-atlas 

Bruk bibliotekets søkeverktøy til 
å finne neste spor ved Jo Nesbø-
bøkene. 
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Kultursti

Evaluering:
Merkevare: 6
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 5

Konsept: Liv

Hva: Deichmanske arrangerer “kultursti” med varierte oppgaver rundt 
omkring på Grünerløkka. Lokalhistorie, litteraturspørsmål og praktiske 
oppgaver. Avsluttes med grilling og premieutdeling utenfor biblioteket.

Hvorfor: Et morsomt arrangement for hele familien for å lære mer om 
lokalområdet og historien.

Aktørsamarbeid: Lokale historielag og bedrifter, skoler og barnehager kan 
hjelpe til med annonsering.

1
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Sykkelskole

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 7

Hva: Biblioteket arrangerer sykkelkurs for voksne i samarbeid med Trygg 
Trafikk. Etterhvert som ferdighetene blir bedre kan kursdeltakerne dra på små 
utflukter. Her kan det samarbeides med en annen aktør for leie av sykler.

Hvorfor: Vi tar det for gitt at alle voksne kan sykle, men dette er ikke tilfelle. Å 
lære seg å sykle gir muligheter for å oppdage og ta i bruk byen. Sykkelen kan 
være et redskap for leve et mer aktivt liv.

Aktørsamarbeid: Trygg Trafikk, en aktør som kan stille med sykler til utlån.
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Bokutflukt

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 6

Hva: Gruppevise utflukter arrangert av biblioteket, besøker steder relatert til 
litteratur som gruppen har jobbet med tidligere.

Hvorfor: Gir en ekstra dimensjon til bøkene samtidig som det hjelper 
kvinnene å bli kjent i nærmiljøet og lære mer om Oslo og Norge. 

... her bodde 
altså Hamsun.
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Kunstutflukt

Evaluering:
Merkevare: 4
Målgruppe: 8
Gjennomførbarhet: 6

Hva: Arrangere utflukter til kunstmuseum og utstillinger. Kan være både i 
nærmiljøet og lengre utflukter. Veiledet av engasjerende guider.

Hvorfor: En måte å oppdage andre kulturinstitusjoner i byen og en måte å bli 
kjent med andre gjennom felles interesser.



74

Kaffebok

Evaluering:
Merkevare: 9
Målgruppe: 5 
Gjennomførbarhet: 7

Hva: Deler av bøker trykkes på kaffekopper som selges i kiosker. Både på 
norsk og fremmedspråk. Samarbeid med f.eks. 7Eleven eller Deli de Luca. 
Grafill kan f.eks stå for designet.  

Hvorfor: En liten “teaser” som kan gi mersmak og som dermed kan trekke 
flere til biblioteket. Synliggjøring av biblioteket på andre arenaer.

Aktørsamarbeid: Kiosker eller kaféer.
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Bibliotek ute

Evaluering:
Merkevare: 10
Målgruppe: 10
Gjennomførbarhet: 4

Konsept: Liv

Hva: En liten, flyttbar filial som treffer folk der de er; Bygdøy, Oslo S, i parken, 
på kjøpesenter. Kan låne og levere levere bøker og får med en konvolutt slik 
at man kan levere med posten. Filialene skal ikke være permanente, men på 
enkelte arrangementer og sesongbetonte steder.

Hvorfor: Møter folk der de er og kan trekke nye grupper til biblioteket.
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Bokinspirasjon

Evaluering:
Merkevare: 8
Målgruppe: 7
Gjennomførbarhet: 6

Konsept: Liv

Hva: Automater plassert ut på for eksempel bussholdeplasser som gir deg et 
bokutdrag eller et sitat, for å inspirere til å lese ukjent litteratur. Kan eventuelt 
være mulig å gjøre noen valg som kategori og språk.

Hvorfor: Synliggjøring av biblioteket i byen. En morsom ting som kan bidra til 
økt leseglede og tiltrekke flere brukere til biblioteket.

Aktørsamarbeid: Ruter, lokale kaféer, teater.


