
Folkebibliotekene i Trøndelag i 
koronatiden – resultater fra en 
spørreundersøkelse blant biblioteksjefene 
 

27 av 38 svarte innen 5.5. 
Noen av tallene her er fra et tidligere tidspunkt, da 24 hadde svart.  

Spørsmålene er utformet og svarene er samlet og bearbeidet av Morten Olsen Haugen 

 

 

Stengt 
Bibliotekene stengte torsdag 12. mars eller fredag 13. mars.  

Beslutningene ble tatt i linja (17), eller i krisestab (7). 

 

Bibliotekene har stort sett gjort bibliotek-ting: ryddet og lånt ut.  

 

(andre linje: hentet inn etterslep. Fjerde linje og siste linje: omplassert)  



Takeaway-start 
• 10 begynte før palmesøndag 

• 1 begynte mandag 6/4  (i påskeuka) 

• 3 begynte uka etter påske (14-16/4) 

• 4 begynte 20-23/4 

• To begynte 27/4 

• En skal begynne 4/5 

 

Digitalt innhold? 
 

 

Linje 2: egne ansatte med kjøpt innhold.  

 

  



Har dere bestemt noen dato for å åpne biblioteket igjen? I så fall når? 

25 svar 

• Har lagt inn en søknad til pandemigruppa om gradvis gjenåpning fra uke 19 ev. 20.  

• Nei, men skal se på det denne uka 

• mandag 27. april for 1-4. trinn, delvis gjenåpning 

• nei, kun hentebibliotek 

• Nei, men småskoleelevene skal få låne bøker. 

• Delvis åpning 28. april - Kun elever og lærere i skolen i skolen.  

• Uke 20 

• mest sannsynlig fra mandag 11.mai 

• Håper på tirsdag 5. mai 

• Kulturkonsulenten antyder sist i mai, men må avklares med kommunelege først. 
Ønsker veileder fra fylkesnivå, eller aller helst nasjonalt 

• Bibliotekene i kommunen åpner igjen 4. mai, med restriksjoner. 

 

Hvordan ble avgjørelsen om gjenåpning tatt? 
10 svar 

• Venter på svar. Skal samordnes med Fritidsklubben, Frivilligsentralen osv. Sånn at 

Virksomhet for kultur er samordnet. Har også kommet innspill fra bibliotekene i Fjellregionen 

at vi samordner gjenåpning.  

• Avgjørelsen blir tatt sammen med rådmann, ordfører, kommuneoverlege og biblioteksjef. I 

tillegg vil vi se på om vi kan samkjøre med de andre bibliotekene i regionen.  

• Sektorsjefen bestemte. 

• Smittevernleder og kontaktlærere i 1. - 4. klasse, rektor 

• I samråd med kommunelege 

• Initiativ fra biblioteksjefen. Avgjort av kommunalråden i samarbeid med kommunens ledelse 

og kriseteam. 

• Har forespørsel inne 

• Samtaler mellom biblioteksjef, smittevernoverlege og sektorsjef, helse og velferd. 

 

 

 

  



Tiltak ved åpning 
 

 

 

linje 2: merke/skilte anbefalt adferd (21); linje 4: stenge deler av lokalet (14); linje 6: begrense antall 

personer i lokalet samtidig (21) 

 

Utdype svar på forrige spørsmål 
• Vi venter på svaret fra pandemigruppa som kan gi føringer utover det vi har tenkt på selv. 

•  Vil være ressurskrevende å kunne betjene publikum, vi må evt øke bemanningen i skranken 

og begrense åpningstiden.  

• Åpning må skje i samråd med kommuneoverl. og hans anbefalinger om smitteverntiltak 

• Ikke endelig avklart 

• Har ikke planlagt åpning enda, men antar at alt dette blir tiltakene 

• Jeg vet ikke når vi åpner og hvordan situasjonen er da. Tiltakene må bli ut fra hvordan 

situasjonen er når vi åpner. 

• Henting av bestilte bøker og innlevering av bøker skjer i gangen innenfor hoveddøra. 

• innleverte bøker i 1 uke karantene 

• I første omgang vil vi ikke begrense antall besøkende i lokalet samtidig. Blir vurdert igjen om 

vi ser det blir behov for det. Vil oppfordre om å holde avstand.  

• Sommeråpningstid fra oppstart, kun utlån og innlevering, take-away fortsetter for de som 

ønsker det. 

 

  



Hva tenker dere om Sommerles? Hvilke forberedelser? 
27 svar 

• Jobber med saken nå. Vi pleier å felles Kick off i regionen som nå må gjøres annerledes. i År 

er det Alvdal bibliotek som er ansvarlig. Er i dialog med forfatter. Skal også gjøre en egen 

digital infobit via opprigget studio på Storstuggu. Vi planlegger for flere scenarier.  

• Vi har ikke begynt med forberedelsene av Sommerles, usikker på hvordan vi skal gjøre det. 

• Skal prøve å gjennomføre sommerles. Skal koble inn lærerne der. 

• Vi satser på å kjøre som vanlig så langt det går. Informasjon ut via skoleplattform, 

hjemmeside og SoMe. Kodeord kan evt. henges i vinduet, i stedet for å måtte inn og lete 

etter dem som vi har brukt tidligere.   

• planlagt promo via video, har vært i kontakt med skoler mm.  

• Har tenkt at vi ber foreldre/foresatte komme innom biblioteket for å hente poser/kasser med 

bøker på takeaway (vi lager posene), og så gir vi 2 mnd lånetid over sommeren. 

• Kun kjøpt inn premier 

• Vi håber at det bliver Sommerles i år også 

• Håper å kunne informere de første klassene fysisk eller digitalt. For de klassene som ikke har 

startet skolen enn, vurderer jeg å sende informasjon hjem med post dersom de ikke er på 

skolen så informasjonen kan deles ut der. 

• Ikke annet enn å bestille premier og markedsføringsmateriell  hittil. 

• Veit ikkje enno. 

• Har ikke starta, skolebibliotekansvarlige ved de kommunale skolene tar hovedansvar 

• Planlegger egen video til skoleklasser, presenteres 1.juni. 

• Kun bestilt premier som ikke har kommet enda. 

• Sommerles blir gjennomført. Skal ha samtaler med skolene om praktisk presentasjon,  info. i 

neste uke. Vil da også  prøve å få lærerne mer aktiv i gjennomføringen  

• Ønsker digital satsning. Har søkt midler fra kommunen til forfatterbesøk "kick off" som vi 

ønsker å gjøre digitalt. 

• Ingen forberedelser pr dato, annet enn bestilling av premier 

• Premier er bestilt. Alle skoler er informert om Feide-tilgang til BookBites, så de kan låne 

bøker elektronisk også. Brukt sommerles-infoblogg til å forberede personalet på sommerles. 

Og finne informasjon som skal ut til publikum. 

• Avtale med forfatter, og klargjort infomateriale 

• Blir digitalt, kanskje egeninnlest bok 

• Har ikke tatt noen avgjørelser her ennå. Men mulig vi lager en digital info til skolene. 

• Avventer. Har bestilt premier 

 

  



Hva slags typer hjelp forventer dere særlig fra fylkesbiblioteket i tida 

framover. 
24 svar 

• Føringer og ideer for Sommerles. Vurdering av oppleggene rundt gjenåpning.  

• Det hadde vært fint å få felles rettningslinjer på hvordan ha åpent bibliotek på forsvarlig vis i 

koronatid, som vi kan gi videre til kommunelege, som han kan ta med i vurderingen av 

åpning av biblioteket. 

• Veldig fint med kontakt opp mot NB osv. med tanke på Korona, flott om det fortsetter.  

• ROS_analyse, bistand rundt gjenåpning av biblioteket, Sommerles-promo.  

• Gode råd når vi trenger det :) 

• Tips, råd mtp sommerles og gjennomføring der. Smittevernplan for bibliotek? Fortsatt 

sjefsprat :) 

• Har endnu ikke klart overblik men det er noget med projektstøtte 

• Veiledning og støtte når vanskelige situasjoner dukker opp. 

• Hadde likt å få en svært konkret veileder for bibliotek, særlig kombinasjonsbibliotek. 

• Rådgiving,  info  sommerles digitalt og i aviser. Kommer tilbake med fyldigere svar når vi 

starter med forberedelsene. 

• Tilrettelegge bokutvalget i bookbites for sommerles. Andre ting for sommerles hvis vi ser noe 

som kan være lurt å gjøre fylkesvis som ikke blir dekket av sommerleskampanjen. 

• Fortsette å være vår "møteplass" for diskusjon/samarbeid. 

• Den samme hjelpen som vi har hatt til nå.  

• organisere nettmøter om tema vi melder inn, råd og hjelp spm ang drift og Corona :-) 

• Fortsette med Skypemøter.  

• Flott med ukentlige møter slik vi har hatt. Erfaringsdelingen er gull verdt! Flott med info og 

mulighet for spørsmål. Håper dette fortsetter også etter korona (kanskje annenhver uke?).  

• Koronaveiledning 

• Felles veileder, med rom for lokale tilpasninger 

• Hovedsakelig videreformidling av informasjon om hvordan man skal håndtere situasjonen. 

• Formidle vurderinger fra myndighetene. Diskusjonspart ifht løsninger 

• Støtte for beslutninger 

• Ønsker råd og veiledning slik at det blir mest mulig likt fra bibliotek til bibliotek. Det er også 

det beste for publikum. Råd og hjelp i forhold til digitale medier. 

• Informere - Være med på å formidle digitale tilbud- tilrettelegger 


