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Barn- och ungdomsverksamhet 

 

Kommun Svar Kommentar 

Ale Nej  

Alingsås Ja Digitala program - sagoläsning, teaterföreställningar via 
vår Youtube-kanal 

Bengtsfors Nej  

Bollebygd Nej  

Borås Ja Nja kanske är rätt ord. I början av pandemin hade vi 
t.ex. sångstunder innan vi blev mer pålästa om 
upphovsrätt. Många laghinder har helt tagit död på 
entusiasmen för det digitala som fanns för ett år sedan. 
Det finns fortfarande sagostunder digitalt via 
familjecentralerna för slutna grupper. 

Dals-Ed Nej  

Essunga Nej  

Falköping Ja Boktips och bokprat 

Färgelanda Ja Sagostund och bokcirkel. 

Grästorp Ja Bokprat via Teams 

Gullspång Nej  

Göteborg Ja Författarprogram, workshops kopplade till ett tema 
eller bok, pyssel kopplade till bok. Digital läsecirkel, 
digital skrivarcirkel. Frågebibblan – bibliotekarierna 
gjorde en serie program där de ställde frågor till olika 
experter på museer, frågor som kan komma när en 
läser en bok om prinsar till exempel. GOODREADS 

Götene Nej  

Herrljunga Ja Snart. Spelar in filmer under våren. 

Hjo Nej  

Härryda Ja Bokcirklar 

Karlsborg Nej  

Kungälv Ja Tre bokcirklar för barn, sångstunder, tipspromenad, 
påskaktiviteter 

Lerum Ja Digitala (inspelade) sagostunder. Bibliotekets 
bokklubbar för barn i åldrarna 10-12 och 13-15 år har 
haft digitala träffar under pandemin. 
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Lidköping Ja Under pandemin - digitala sagostunder mm 

Lilla Edet Nej  

Lysekil Ja Ja. Vi lägger ut boktips, filmer och tävlingar på Facebook 
och Lysekils kommuns  Instagram. 

Mariestad Nej  

Mark Nej Det erbjuds inga arrangemang digitalt, men under loven 
publicerar vi mer riktat innehåll på våra sociala medier 
mot barn och unga i form av boktips och tips på olika 
pyssel/utmaningar och lekar. 

Mellerud Ja Digitalt bokprat är på gång. 

Munkedal Ja  

Mölndal Ja Bokcirklar och workshops. Digitala sagostunder på 
andra språk 

Orust Ja Novelltävling 

Partille Ja Skriftliga och inspelade boktips 

Skara Ja  

Skövde Nej  

Sotenäs Nej  

Stenungsund Ja Skrivklubb, bokslukarklubb digitalt 

Strömstad Ja Sagostunder på gång via teams 

Svenljunga Nej  

Tanum Nej  

Tibro Nej  

Tidaholm Nej  

Tjörn Ja Skolbiblioteket (personal "ligger" under Kultur- o 
fritidsförvaltningen) 

Tranemo Ja Novelltävling, med tre klasser - mellanstadium, 
högstadium, gymnasium pågår, författarbesök med 
Camilla Jönsson med tema skräck och spänning och 
påsklovet, Hemkodat arrangerade digital workshop av 
schratch, 6-årsfesten med gåvobok för förskoleklasser 
och samarbeten med pedagogerna blir i år en digital 
träff - 144 barn + pedagoger. 

Trollhättan Nej  

Töreboda Ja I blygsam skala. Barnbibliotekarien spelar in boktipsprat 
i iPaden och så får läraren spela upp det inför klassen i 
samband med att en bokback levererats. 

Uddevalla Ja  

Ulricehamn Ja Digitala workshops kring spelprogrammering m m 

Vara Ja Vi har haft digitala lovaktiviteter 

Vårgårda Ja Vi har precis genomfört en digital skrivarworkshop för 
målgruppen 9-12 år tillsammans med författaren Sofia 
Jarlo. Det är något vi i framtiden gärna jobbar vidare 
med! 

Vänersborg Nej Dock har vi haft onlinespelsevenemang via webben för 
unga, vilket kan leda till att de upptäcker biblioteken på 
fler sätt. 

Åmål Ja  

Öckerö Ja Boktips, författarbesök 
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