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Nyhetsbrev januari | 2014

Välkomna till den sista terminen av KUB-projektet. Tiden går fort
och ljusare tider nalkas. Passa på att utnyttja resurserna som
KUB ger, både till de enskilda bibliotekens utvecklingsprocesser
och det formella i form av föreläsningar, workshops och resor.

Lära-av-varandra-processer för alla bibliotek
Nu är det fritt fram för alla bibliotek att ordna lära-av -varandra-
processer. Det betyder att bibliotek som förbrukat alla sina
pengar på processer, nu kan fortsätta några månader till. 
Läs mer om Lära-av-varandra-processer.

Fredrik Wackå ger utbildning om webben i februari
Utvärdering för att skapa en bättre webb
Aldrig tidigare har vi som informatörer och publicister haft lika
stora möjligheter att utvärdera resultatet av vårt arbete. Men
samtidigt har det aldrig varit lika enkelt att drunkna i siffror. Den
fråga som all utvärdering därför måste börja med är ”Vad ska vi
mäta?”. 
Läs mer om kursdagen med Fredrik Wackå.

KUB-resa till Nederländerna 17-19 mars
Vi har glädjen att kunna erbjuda ännu en resa till Nederländerna
i KUB-projektets transnationella spår. Denna gång med
inriktningen IT och skapande. Vi kommer att se närmare på hur
man arbetar med skapande på bibliotek med inslag av teknik,
som tex Makerspaces, digitala lab och Fablab samt hur man
arbetar med att integrerera teknik i biblioteksrummet.

Kalendarium

JANUARI
29
Lärseminarium i Uppsala
Ort: Uppsala

30
Lärseminarium i Dalarna
Ort: Falun

FEBRUARI
4
Utvärdering för att skapa bättre
webb
Ort: Gävle
Till inbjudan och anmälan.

4
Goda kundrelationer
Marknadsföring 5
Ort: Karlstad
Till inbjudan och anmälan.

5
Lärseminarium i Gävleborg

5
Goda kundrelationer
Marknadsföring 5
Ort: Falun
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Läs mer om KUB-resan till Nederländerna 17-19 mars.
Till anmälan.

Favorit i repris: KUB-resa till Helsingfors 2 – 4 april
Nu är anmälan öppen för KUB-projektets resa till Helsingfors i
april!
Vi erbjuder denna gång 20 platser – 10 av dessa är vikta åt
projektdeltagare som arbetar med barn och unga, 10 platser går
till deltagare som arbetar med frågor om marknadsföring av
bibliotek (även virtuellt, t ex på webb eller i sociala medier).
Läs mer om resan till Helsingfors.

Jämställt på biblioteken
Förberedelserna pågår inför den jämställdhetskartläggning som
ska göras på fyra KUB-bibliotek. Denna gång är det hur mycket
tid besökare tillbringar vid informationsdisken som studeras, men
det är lätt att hitta andra spännande infallsvinklar på vad man
skulle kunna undersöka.

Intyg för deltagande i KUB-projektet
Alla deltagare kan få intyg för deltagande i KUB-projektet.När
projekttiden är slut kan du pricka för alt fylla i vilka delar av
projektet du deltagit i och be din lokala chef om underskrift. 
Vill du läsa mer om KUB-intyget eller ladda ner det, klicka
här.

Till inbjudan och anmälan.

5
Skriva för webben
Ort: Uppsala

6
Goda kundrelationer
Marknadsföring 5
Ort: Uppsala
Till inbjudan och anmälan. 

11
Projektteamsmöte
Ort: Karlstad

13
Lärseminarium - Värmland
Ort: Karlstad

18
Ledarutveckling, Värmland

19
Utvärdering för att skapa bättre
webb
Ort: Falun
Till inbjudan och anmälan.

20
Utvärdering för att skapa bättre
webb
Ort: Karlstad
Till inbjudan och anmälan.
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 Ann-
Sofie Åberg, Resursperson i KUB kompetensbank.

Spotlight på!
Under denna rubrik vill vi prova att sätta spotlight på intressanta
saker i vårt ”KUB-land”. Vi inleder med att sätta spotlight på en
av resurserna i vår Kompetensbank, nämligen Ann-Sofie Åberg,
Sandvikens folkbibliotek (och tom juni 2014 vikarie på
Kulturutveckling i Gävleborg). 
Läs mer om Ann-Sofie och vilka kompetensområden hon
erbjuder att vara resursperson i.

Till kompetensbanken.

Uppskattande processövningar
Boken Uppskattande processövningar av Annika Lindén och Pia
Halkier Bjerring innehåller en rad exempel på hur man kan
diskutera saker så att man är lite mer säker på att man pratar om
samma sak. 
Läs mer om processövningarBoken.

KUB - kompetensutveckling bibliotek - www.regionvarmland.se/KUB
Besök vår blogg: http://kubprojektet.wordpress.com/ 
Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev För att avbeställa medlemsbrevet, klicka här. 
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