
Kultur i Väst
SE 405 44 Göteborg
besök Rosenlundsgatan 4

+46 (0)31 333 51 00 

kulturivast@kulturivast.se
www.kulturivast.se

org nr 232100-0131

2012-10-17

Lindomes bord på Sommarboken 
konferensen 12 sept 2012 
Samtalsledare var Sirpa och Lena från Lindomes bibliotek 

Insikt
Skapa kontinuitet är mycket viktigt 
Bra att Sommarboken är nationell
Längre tid, det behöver inte vara datum alls, Sommarboken äger rum på 
sommaren
Bokfikorna: glädjen, spontaniteten hos barnen när de förstod att de fick välja 
böckerna som skulle vara i sommarbokenlåda själva! 

Metodutveckling
Lämna boktips inne i lådan till nästa år och nästa barn som får lådan då…
Återanvända lådan år från år
Göra hela och lämna in häftet på nätet [behövs nog både och, Saras anm.]

Problem/frågeställningar
Barnen hade ingen relation till Pixel
Webben -krångligt med kryp-innet 
API:er behövs
Kunna ange att man är med i Sommarboken i x-kommun...[kan inte läsa vad 
det står, Saras anm.] när man skickar in boktips 
Viktigt kunna se sitt förnamn och sitt boktips hela tiden, nu verkar det som 
de lite äldre boktipsen ”faller bort” inte alls bra 

Möjligheter 
Marknadsföring - gratistidning på orten är ett bra sätt att sprida info 
Avsluta varje Sommarboken med en avslutningsfest 
Lindome ska starta en bokklubb för barnen som kommer pågå hela året, som 
en spark i baken på att Lindome kommer igång med bokklubben 
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Idéer
Sommarbokenpresentböckerna - etiketter att printa ut från webben så att 
barnet kan se att just den boken kommer från Sommarboken 2012 
Bokklubben - få Sommarboken-nyhetsbrev, barn såväl som föräldrar 
Samla in alla e-postadresserna, detta gjorde Lindome vid utdelning av 
lådorna, för att få en låda måste du uppge en e-postadress [här råder olika 
verkligheter alla barn har inte e-postadresser, eller ens alla föräldrar heller för 
den delen. Saras anm.] 

Idé om boktipsarna 
Bokmärkelse; när barnet nått högsta nivå får barnet hämta ut en gåvobok på 
det lokala biblioteket [under hela sommaren, min Saras anm.] 
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