
Som en fortsättning i projetet Dela läslusts tredje basdag, Mångspråk, kommer vi nu att 
erbjuda regionala utbildningstillfällen under hösten. Denna är den första,  i en serie av 
tre, med fokus på Mångspråk och värderingar.
 
Förmiddagen är öppen för all bibliotekspersonal att anmäla sig till. 
Vi kommer att få lyssna till Stefan och Mustafa som berättar om ett spännande 
filmskapande projekt, Var är hem?, som genomfördes under hösten 2015 som ett 
pilotprojekt i Grums kommun. 2016 startade fyra värmländska kommuner upp 
verksamhet utifrån Var är hem? där Region Värmland samverkar med bl a Hagfors och 
Torsby bibliotek.
Anna Sundkvist Kräutner från ABF kommer och berättar om deras verksamheter 
och tillsammans med deltagarna samtalar vi om hur bibliotek och ABF, Arbetarnas 
bildningsförbund, kan samarbeta för att ännu fler asylsökande och nyanlända ska få 
tillgång till läsfrämjande verksamhet och information.

Observera att eftermiddagen är endast för föranmälda till Karlstad universitets 
uppdragsutbildning. Deltagarna är underrättade.

Camilla Källgren
Biblioteksutvecklare
+46 54 701 10 86
camilla.kallgren@regionvarmland.se

VÄLKOMMEN PÅ EN KURSDAG I

MÅNGSPRÅK OCH 
VÄRDERINGAR 

– en regional utbildningsdag i mångspråksspåret



Camilla Källgren
Biblioteksutvecklare
+46 54 701 10 86
camilla.kallgren@regionvarmland.se

DATUM:  30 augusti 2016
TID:         09:30 – 12.00. Fika och registrering från 9:00.
                  För deltagare som är anmälda till Karlstad universitets slutar  
       dagen ca 16:30. 
PLATS:    Skeppet, entréplan, Region Värmland, Lagergrens gata 2,  
      Karlstad

PROGRAM:
09:00 Kaffe och registrering
09:30  Välkommen 
 Moa Törnquist och Camilla Källgren informerar om projektstatus.
09:45 Var är hem?
 Stefan Barkman och Mustafa Hashimi, Region Värmland, berättar om en   
 filmskapande verksamhet för barn och unga på deras fritid där  
 utgångspunkten är att utveckla deras tankar och idéer till visuella berättelser 
 i en trygg grupp.
10:30 Paus 
10:40 Hur kan bibliotek och ABF samarbeta?
 Anna Sundkvist Kräutner, verksamhetsledare på ABF i Värmland, berättar om  
 hur ABF jobbar med svenska och samhällsinformation för asylsökande.  
 Tillsammans diskuterar vi hur bibliotek och ABF skulle kunna samarbeta för  
 att ännu fler asylsökande och nyanlända ska få tillgång till läsfrämjande  
 verksamhet och information.
12:00 Avslut på dagen samt lunch för bibliotekspersonal som deltar i Karlstads  
 universitets utbildning.

13:00 Interkultur med fokus integration - Karlstads universitet
 Under detta första tillfälle kommer fokus att ligga på normer och värderingar.  
 Under föreläsningstillfället kommer vi att beröra vad kultur är, vilka kulturella  
 värderingar, förväntningar som finns.
14:30 Kaffe
14:50 Fortsättning Kau.
ca 16:30 Avslutning

Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch. 
Anmälan via länken:  
http://www.trippus.net/anmalan_mangsprak_och_varderingar 
senast 25 augusti

VÄLKOMMEN!


