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Närvarande: Maria Törnfeldt, Anna Lindqvist, Britt-Inger Fisk, Lisa Eriksson,
Anna Söderbäck, Karin Hane, Lisbeth Forslund
Anmält förhinder: Anna Christina Rutquist, Ulla Hjorton, Ulf Nordström, Åsa
Hansen
Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom.
Ted Bergman, vår nye ESF-samordnare hade tyvärr förhinder.
Läsfrämjande och projektets fortsättning
Vi får inte besked om medel från Kulturrådet förrän i juni. Till styrgruppsmötet
19/6 borde vi fått besked. Många ansökningar ligger inne just nu. Vår ansökan
innehåller inte de ”käcka idéerna” – de ska komma fram på lokal nivå. Vi har
förankring lokalt och en god struktur. Vi diskuterade hur vi ska förhålla oss om vi
inte får medel. Antingen söker vi söker igen med reviderat upplägg eller så kan vi
genomföra projektet utan utifrån kommande finansiering. Hur som helst bör det
skrivas in i kulturplanerna i respektive län. Vi återkommer till frågan vid nästa
styrgruppsmöte.
Rapport Observationer kring jämställdhet i informationsdisken (skickas ut i
förväg)
Britt-Inger Fisk berättar om observationerna. Observationer är överlag en bra
metod och 4R är en bra analysmetod. Korta, enkla frågor överväger – vad kan vi
reflektera över kring detta? Materialet skickas till Regionbibliotek Stockholm
(Malin Ögland).
Rapporter från projektets avslut: utvärderarnas rapport
Karen Nowé Hedvall redogör för utvärderarnas arbete och lämnar en skriftlig
sammanfattning.
Alla utvärderingar har fler målgrupper: projektledning, deltagarna och fältet.
Denna rapport kommer att fokusera på deltagarna. Styrgruppen tycker det är en bra
infallsvinkel.
Rapporten blir klar till midsommar. Frågetecken kring tryckning tas upp med
Anna-Christina.
Karen intervjuar styrgruppen om de verktyg KUB har gett.
Reserapport
Nästa nummer av Upplysningen blir tema KUB-resor!
Lärseminarium 14 maj
Eva Braf från Ramböll håller i dagen. Cecilia Gärden medverkar och presenterar
utvärderarnas resultat och reflektioner.
Slutseminarier
Ett per län. Datum finns i kalendariet.
Nästa styrgruppsmöte den 19 juni
Antecknade gjorde Karin Hane
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