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Jeg er oppriktig glad for at vi har fått til denne studieturen. Det er nyttig at ulike 
fagområder møtes slik som dette. For selv om vi kanskje ikke alltid husker på hverandre i 
arbeidshverdagen driver vi alle sammen mer eller mindre innen samme business:  
- Læring, enten vi velger å kalle den livslang eller spesifikk.  
 
Vi er mange fra bibliotekssektoren på turen. To av besøkene våre er også lagt til bibliotek.  
-Men de er lagt til bibliotek som tenker nytt rundt bibliotekets rolle slik som i Malmö - 
“Darling Library of the World.”   
-Og til bibliotek som gjør ord om til handling slik som i København. “Book en bibliotekar” 
sier danskene. -Dit skal vi komme i Buskerud også - men på vår egen og lokalt tilpassa 
måte. Bibliotekene kommer ikke lange veien uten å samarbeide med dere som forstår dere 
på læring. Alle dere som arbeider med læring, pedagogikk og oppfølging i det daglige - la 
oss komme tettere sammen! Sammen er vi dynamitt!  
 
Manifestasjonen av slik dynamitt håper jeg vi får et glimt av på Frederiksberg Voksenud-
dannelsescenter (VUF) den første studiedagen vår.  
Første gang jeg ble kjent med VUFs eksistens var ifjor. Jeg ferierte i København og satt på 
bussen. Fra reklameskjermen lyste VUFs logo mot meg med underteksten:  
”Find programmet på biblioteket eller www.vuf.nu”.
Det skal ikke så mye til! En slik bussreklame er faktisk et kroneksempel på en av fem 
hovedanbefalinger fra forprosjektet til det fylkeskommunale prosjektet Livslang Læring i 
Buskerud: “EN DØR INN”.  
Dette er også noe av det Bibarena ønsker å bidra sterkt til. Etablerte og tette samarbeid 
mellom bibliotek og læringsaktør. Slik styrker vi lokalsamfunnene våre, slik bidrar vi til å 
forenkle den lærendes situasjon, slik oppnår vi resultater - sammen!
Prosjekt Bibarena har fire hovedområder som det skal jobbes med for å styrke bibliotekene i  
læringsøyemed: - Samling - Samarbeid - Kompetanse - Rom.
Denne studieturen faller naturligvis mest innunder området Samarbeid. Kanskje legges 
grunnlaget for tettere samarbeid i løpet av denne turen. Kanskje øker vi forståelsen av 
hverandres tankesett og terminologier. Kanskje får vi kalibrert siktet litt alle som én, så 
vi kan treffe blink litt oftere. Og kanskje risikerer jeg at slike metaforer slår beina under 
enhver troverdighet i denne introduksjonen, så jeg runder derfor av med en hilsen fra 
utviklingsjef i Buskerud, Kjersti Berug Hulbak: 
God tur og godt læringsutbytte til beste for innbyggerne i Buskerud!

Petter von Krogh, 
prosjektleder for Bibarena

Ve l k om m e n  t i l  s t udi e t ur !



O m  B i b a r e n a

Folkebibliotekene står overfor betydelige og økende utfordringer for å kunne 
yte tilfredsstillende tjenester til brukere som er i gang med grunn-, etter- eller 
videreutdanning på høyere nivå, og som benytter sitt lokale bibliotek til dette 
formålet.
For bedre å kunne møte behovene til denne (mangfoldige) brukergruppen 
vil Buskerud fylkesbibliotek undersøke hva ulike typer læring krever og 
hva folkebiblioteket kan tilby. Med utgangspunkt i Drammensbiblioteket 
(Fylkesbiblioteket i Buskerud, Drammen bibliotek og HiBu-biblioteket), og i 
samarbeid med Ringerike bibliotek, Kongsberg bibliotek og Ål bibliotek skal 
prosjektet bidra til en forbedret, kunnskapsbasert praksis. Gol bibliotek er også 
invitert med i prosjektgruppa for å sikre  overføringsverid mellom prosjekt 
Bibarena og et lignende prosjekt; Studierom Hallingdal. Drammensbiblioteket 
er et naturlig utgangspunkt, fordi det har et sterkt kompetansemiljø, og fordi det 
har et unikt samarbeid og oppdrag. Videre benyttes det av en stor del av fylkets 
befolkning og dermed vil spredningen av resultatene kunne bli mer effektiv.
Gjennom dialog med prosjektbibliotekene skal vi sørge for at det nødvendige 
erfaringsgrunnlaget ewr på plass før vi omsetter tanker til handling. -Vi ønsker 
at utbyttet det enkelte bibliotek får av dette prosjektet er mest mulig relevant og 
matnyttig for deres hverdag. Samtidig er det viktig med en viss standardisering
I 2010 vedtok fylkespolitikerne satsingen Prosjekt Livslang Læring i Buskerud. 
Det er gjennom tilskudd fra dette prosjektet at Buskerudbibliotekene som 
læringsarena er muliggjort. Det ble også utarbeidet en forprosjektsrapport med 
anbefalinger til hvordan Buskerud fylkeskommune burde gjennomføre en satsing 
på Livslang Læring. Disse anbefalingene er også viktige for Bibarena å forholde 
seg til.

Prosjektperiode:
01.09.2011 – 30.06.2012

Prosjektansvarlig:
Fylkesbiblioteksjef Trond Minken, Buskerud fylkesbibliotek

Prosjektleder:
Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek

Prosjektbibliotekene: 
Drammensbiblioteket, Ringerike bibliotek, Kongsberg bibliotek, Ål bibliotek



Biblioteksjef i Gol bibliotek siden 1996 + lokalpolitiker i Gol kommune fra 
høsten 2011. Cand. Mag. Bibliotek- og informasjonsvitenskap/Sosialpeda-
gogikk, + Halvveis i Master of Management, BI.  
Har vært bibliotekar/arkivar i Norsk Hydro, Olje- og gassdiv. + Finans-
forbundet tidligere. Har vært delvis/helt frikjøpt som nestleder for Bibli-
otekarforbundet 2005-2011 + div. styreverv YS. Prosjektleder for Studierom 
Hallingdal.              e: hanne.brunborg@gol.kommune.no    m: 99 69 64 80

Inspektør, Læringssenteret Gol vaksenopplæring 
Adjunkt, Kristendom grunnfag/Kirkelig ledelse og administrasjon 
Yrkesbakgrunn: Lærar i barne- og ungdomsskule, kyrkjeverje, utsending for 
Normisjon til Aserbajdsjan 
                                           e: liv.gjerde@gol.kommune.no    m: 90 15 94 15

Biblioteksjef Ål bibliotek
Bibliotekhøgskole + studier i psykologi, amerikansk historie og coaching/
ledelse. Har arbeidd som lærar - og bibliotekar i skulelbibliotek, sjukehus-
bibliotek, universitets/fagbibliotek (USA og Oslo). Biblioteksjef i Nannes-
tad (10 år). Bibliotekar Buskerud fylkesbibliotek/bokbussen. Prosjektleiar 
– folkebiblioteksamarbeid i Hallingdal 
                                                    e: aber@aal.kommune.no    m: 93 65 73 71

Hanne Brunborg

Aslaug Brattåker 

Liv Gjærde

Biblioteksjef i Ringerike kommune. Cand.mag med historie og bibli-
otekarutdanning  + 1/2års enhet i barnebibliotekarbeid + endringsledelse 
fra HiBu. 
Har vært barnebibliotekar i Ringerike bibliotek. Biblioteksjef i Jevnaker 
kommune og i Ringerike kommune siden 1996.  Jobbet med livslang læring 
i Buskerud Fylkesbibliotek et halvår (deltid). 
e-post: astrid.haug@ringerike.kommune.no / tridhaug@gmail.com 
tlf: 32117509 m: 93 40 98 91    

Astrid Haug

Leder Papirbredden Karrieresenter.  
Utdanning: Lektor – pedagog med hovedfag kroppsøving. Master Organ-
isasjon og Ledelse. Relasjonsledelse; coaching, veiledning og motivasjon 
– NTNU 
Yrkeserfaring: skoleleder i barne –og ungdomsskole, samt videregående 
skole. HiO, Norges Røde Kors og forlaget Damm.  
Jobbet som prosjektleder for KS, veileder for skoleledere i Bfk  og for or-
ganisasjonen Voksne for barn.  
e: unni.hosoien@pbkarriere.no     m: 99 50 44 64

Unni Høsøien

D e lta k e r e



Rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek/Drammensbiblioteket. Cand. Mag 
Historie/Psykoligi/Religionshistorie + Digital mediedesign.  
Har vært biblioteksjef i Aurland og kulturkonsulent i Aurland. Jobbet også 
som koordinator for tilrettelagt vgs-opplæring ved Sogn jord- og hage-
bruksskule. Prosjektleder for Bibarena 
                                                    e: petter.krogh@bfk.no     m:  99 45 12 01 

Petter von Krogh 

Leseveileder i prosjektet – Norges beste skole i Drammen. Jobber også med 
læringsmiljø og innføring av PALS i hele kommunen. 
Har tidligere jobbet som lærer og avdelingsleder på to ulike barneskoler i 
Bærum og Drammen 
                                                        e: mari.pharo@drmk.no    m: 91139616

Mari Lundhaug Pharo 

Konsulent i IT-Utviklingsavdelinga ved Drammen bibliotek/Dram-
mensbiblioteket siden 2007. 
Bachelor Kulturarbeid og Engelsk årskurs.  
Har jobbet med service og som teknisk kundebehandler Teleperformance / 
Canal Digital 
                                                              e: oyvsva@drmk.no     m: 959 46 533

Øyvind Svaleng 

Rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek/Drammensbiblioteket 
Bok- og teateranmelder i Drammens Tidende + seminarleder for Pensjon-
istuniversitetet. Master i allmenn litteraturvitenskap + Forfatterstudiet i Bø 
+ Flerkulturell pedagogikk + Allmennlærerutdanning 
Har tidligere jobbet ved Øvre Eiker bibliotek, Introduksjonssenteret i 
Drammen og grunnskolen i Oslo. 
                                                    e: camilla.sorbye@bfk.no    m: 45 85 33 93

Camilla Sørbye 

Biblioteksjef Kongsberg bibliotek 
Cand. Mag - Bibliotek og informasjonsfag / Idéhistorie 
Har tidligere jobbet ved Øvre Eiker bibliotek og Lier vgs.   
                            
 e: geirr.karlsen@kongsberg.kommune.no    m: 926 27 912

Geirr Karlsen

Birgithe Schumann-Olsen 

Bibliotekar på Drammen bibliotek/Drammensbiblioteket 
Holder på med master i Bibliotek- og informasjonsvitenskap 
Cand.mag med folklorstikk,  relgionsvitenskap og engelsk.  
Har jobbet som bibliotekar ved Lier videregående skole og Statistisk sen-
tralbyrå. Har vært frilance yoga-lærer i India og på Sri Lanka og er leder for 
Norsk bibliotekforening avd. Buskerud 
                                 e: birgithe.schumann.olsen@drmk.no    m: 415 27 507

D e lta k e r e



K a r t  i  K B H



Fredag 16.12.2011 

09:00                    Tog København - Malmö
10:00                    Malmö stadsbibliotek                      
12:00 - 12:30       Felles lunsj i Malmö
13:00                    Tog Malmö - København                                                     
16:05 - 17:15       Fly hjem

P r o g r a m

Torsdag 15.12.2011
 
08:20                    Fly Gardermoen - Kastrup
10:30                    Vi setter bagasjen på hotell WakeUp Copenhagen 
                             (innsjekk beg. kl. 15:00)
11:30 - 12:30       Felles lunsj på Bankeråt
13:00 - 14:30      Besøk på hovedbiblioteket i København 
                                                            v/Gunhild Søndergaard
15:00 - 17:00      Besøk på Frederiksberg Voksenuddannelsescenter 
                                                                        v/ Lise Mundt
18:00 - 21:00      Felles middag på Paté Paté



n y b y b y b y b y b y b y b y b y b y b y b y b y b y b y m

y

BIBARENA  
Studietur til København og Malmö

15. og 16 desember 2011

y

b
b

y

y

b
b

y

y

b
b

y

y

b
b

y

y

b
b

y

y

n y by by by by by by by by by by by by by bym

L e n k e l i s t e

Prosjektblogg:                                       http://bibarena.wordpress.com

Prosjektblogg, LLL Buskerud:           http://lllbuskerud.wordpress.com

Program for studieturen:                    http://bit.ly/mlmcph

Kart for studieturen:                          http://g.co/maps/9brb6

Buskerud fylkesbibliotek:                    http://buskerud.fylkesbibl.no

Bilder fra turen:                                 http://bit.ly/thNhyI

Papirbredden karrieresenter:             http://www.papirbreddenkarriere.no

Ål bibliotek:                                        http://aalbibliotek.no

Gol bibliotek:                                      http://golbibliotek.no

Kongsberg bibliotek:                           http://www.kongsberg.kommune.no/biblioteket

Ringerike bibliotek:                             http://www.ringerike.kommune.no/bibliotek

Buskerud fylkeskommune:                  http://www.bfk.no

For ikke å glemme:

Frederiksberg Voksenuddannelsescenter:  http://vuf.nu 
København hovedbibliotek :           http://bibliotek.kk.dk/biblioteker/hovedbiblioteket 
Malmö stadsbibliotek:                    http://www.darlinglibrary.se/ 
                                                        http://www.malmo.se/bibliotek

   


