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Sluttrapport: Biblioteket som lokal campus.  
Larvik bibliotek, 01.03.2015 – 31.12.2016 

Mål for prosjektet: 

Overordnet mål:  

Larvik bibliotek skal bidra til å høyne utdanningsnivået i Larvik 

kommune 

Delmål: 

- Larvik bibliotek skal være en læringsarena for studenter i 

Larvik. Vi skal være et studiesenter for alle typer studenter. 

- Larvik bibliotek skal stimulere eksisterende studenter og 

motivere nye studenter 

- Larvik bibliotek skal heve kompetansen på sine ansatte 

innenfor veiledning og IKT 

- Vi skal rekruttere nye brukere mellom 20-35 år. 

- Vi skal etablere en faglig møteplass (studenthalvtimen/faglig 

hjørne/faglig halvtime) 

Vi skal lage en mal på studentsamarbeid for folkebibliotek i byregioner 

Prosjektleder: Rigmor Haug 

Styringsgruppe: Mette Gjerdrum, Kine Gokstad, Siri Vollebekk 

 

Bakgrunn: 

Larvik kommune har ingen høgskole eller universitet innen kommunegrensene. Vi har en 

avdeling av Politihøgskolen i Stavern, og har der en egen avtale om at Larvik bibliotek, 

Stavern avdeling er et studiebibliotek for denne gruppa studenter. Det betyr en egen 

boksamling for denne gruppa, og en avtale om hjelp med litteratursøk og innlån av 

studielitteratur de trenger. 

 

Innhold:  

Prosjektet har i all hovedsak konsentrert seg om disse delene: 

- Faglige samlinger for studenter 

- Fysisk rom 

- Kompetanseheving for ansatte ved Larvik bibliotek 

  

Vi har ønsket å bidra til å motivere studenter og skape en faglig møteplass for alle som 

studerer i Larvik. Vi har snakket med studenter som bruker biblioteket og har hatt et større 

fokus på denne gruppen i prosjektperioden. Vi ser at biblioteket brukes som et studiested, en 

plass for å sitte alene med studiene men kanskje mest av alt et sted der man møtes for å 

jobbe sammen i grupper. Det brukes også til å skaffe studielitteratur, og vi har en del innlån 



til studenter. Vi har også avtale om å være hentested for litteratur studentene låner fra sine 

studiesteder direkte.  

I begynnelsen av prosjektperioden hadde vi samtaler med flere studenter for å høre hva de 

ønsket seg fra biblioteket. Dette var både ang det fysiske rommet vårt og faglige samlinger. 

Innspillene vi fikk den gangen har vi brukt i arbeidet videre. 

 

Faglige samlinger for studenter: 

Studentene ønsket seg konkrete temaer som for eksempel studieteknikk. Dette har vi fulgt 

opp ved å ha et litt større arrangement ved semesterstart. Alle de faglige samlingene har 

vært gratis å delta på. Vi har servert kaffe og te, og har prøvd å sørge for å skape et godt 

miljø. Dette er viktig for at alle skal føle seg trygge og tørre å bidra med spørsmål og 

diskusjoner på foredragene. Samlingen markedsføres på lik linje med alle andre 

arrangementer på biblioteket. Vi har hatt annonse i lokalavisen, info om arrangementer på 

facebook, på nettsiden til biblioteket, på kommunens nettsider/intranett, på plakater og på 

infoskjermer og i bibliotekets arrangementsprogram.  

 

 

Oversikt over faglige samlinger 2015: 

- Tirsdag 8. september kl.18.00: Foredrag: ”Hvordan studere smartere. Å lære å lære.” 

ved Eskil Domben og Geir Sollid.  

- Onsdag 23. september kl.18.30: Tema: MOOC. ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek.   

- Tirsdag 6. oktober kl. 18.30: Presentasjon av tjenesten Kildekompasset ved Ellen 

Hermanrud fra Høgskolen i Telemark. 

- Onsdag 21. oktober kl. 18.30: Lær å søke i Oria.  Kristin Østerholt fra HBV  

- Onsdag 18. november kl 18.30: Lær å finne frem i Helsebiblioteket.no. 

Spesialbibliotekar Helge Sletsjøe fra HBV 



 

 

Oversikt 2016: 

- Tirsdag 12. januar 2016: Memo. Bedre hukommelse – mer tid til overs / Oddbjørn By. 

- Onsdag 10. februar 2016: Foredrag: Studer smart V/Esil Domben og Geir Sollid  

- Onsdag 9. mars 2016: Foredrag: Hvordan fremme læringsmiljø i studentgrupper 

v/Bjørn Z Ekelund 

- Tirsdag 5. april: Kurs 2016: CV og jobbsøketips v/NAV Larvik   

- Tirsdag 6. september 2016: Superstudent – lær mer effektivt, få bedre karakterer 

v/Olav Schewe.  

- Fredag 30. september: Kurs: Søk i Helsebiblioteket v/ Hege Sletsjøe fra Høgskolen i 

Sørøst-Norge 

- Onsdag 19. oktober: Studier i utlandet v/ANSA 

- Tirsdag 1. november: Kildekompasset v/Ellen Hermanrud 

 

 

Deltagelse på disse faglige samlingene har variert fra 3 til 90. Det tar tid å bygge opp nye 

tilbud, men vi ser at det er et behov for foredrag og kurs som retter seg mot studenter. Vi vil 

derfor fortsette med satsninger mot denne gruppa også etter at prosjektperioden nå er over.  

Våren 2017 har vi to foredrag for studenter: 

- Suksess på eksamen v/Aage G Sivertsen 

- Kurs: CV og jobbsøketips for studenter v/NAV Larvik   

 

 

 



Kompetanseheving  

Prosjektleder har hospitert to dager ved biblioteket på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 

Campus Vestfold. Der deltok hun på undervisning av studenter i temaer som søk i Oria og 

Helsebiblioteket, hvordan skrive akademiske tekster og siteringsverktøyet EndNote. 

Kompetansen deles på interne fagmøter for hele personalet ved Larvik bibliotek. Vi jobber 

med å heve personalets kompetanse innen IKT og søking, og startet med fokus på 

søkekompetanse. Hele personalet (uansett stillingstype) fikk samme tilbud om opplæring. 

Opplæringen har vært gjennomført på morgenen før betjent åpningstid og på kveldstid. 

 

 

 

- Bibliofil sett fra brukernes ståsted. Fokus på brukergrensesnittet til publikum  

(websøk, mine lån, apper) V/Rigmor Haug 

- Søk i Oria V/Siri Vollebekk 

- Bruk av iPad i skranken. Eget prosjekt «Ut på gulvet». Møte publikum utenfor 

skranken. v/Rigmor Haug 

- Søkekurs Helsebiblioteket.no v/Hege Sletsjøe fra Høgskolen, Bakkenteigen, sept 

2016 

- Nasjonalbibliotekets digitale tjenester. Kurs med to ansatte fra Nasjonalbiblioteket, 

okt 2016 

 

 

 

 

 

 

Det fysiske rom 

I mars 2015 foretok vi en liten spørreundersøkelse blant studenter i biblioteket, for å se hva 

de ønsket seg og hvilke behov de hadde. På grunnlag av denne har vi foretatt endel 

endringer i vårt fysiske lokale. Vi har kjøpt inn flere bord og stoler og fått laget flere 

arbeidsplasser for gruppearbeid. Grønne planter har gjort områdene hyggeligere samtidig 

som det skjermer. Vi har også lagt opp flere stikkontakter for strøm, og har fått på plass et 

forbedret trådløst nett (fra Larvik kommune). 

Hele biblioteket er omorganisert, og i denne prosessen har vi tenkt mye på studentenes 

behov. Det er laget flere rom i rommet, hyllene er fortettet og har gitt mer plass til 

gruppebord. Vi har også endret oppstillingen av samlingene våre slik at det skal være lettere 

å finne frem (bedre flyt). Vi styrker samlingen på fagbøker for studenter, og har i 

prosjektperioden hatt ekstra fokus på fagsamlingen.  



 

I 2016 har vi tømt lesesalen for bokhyller og bøker. Dette har gitt oss et luftigere rom. Vi har 

ommøblert, og vi har kjøpt inn to lenestoler med små bord til. Vi har pusset opp ved å male 

veggene og tapetsere en vegg med fototapet. Og vi har satt inn en stor grønn plante. Dette 

har gitt lesesalen et etterlengtet løft. Vi har tenkt at man ikke nødvendigvis trenger et 

skrivebord med stol og lampe. Man trenger kanskje bare en god sitteplass i et stille rom. Vi 

har også endret rutine ang ventilasjonssystemet, slik at det nå er frisk luft hele åpningstiden 

vår (også på kveldstid) 

 

I Stavern har vi også opprettet en egen lesesal med 12 leseplasser og tilgang til trådløst 

nettverk. Denne lesesalen kan man få tilgang til ved å hente et nøkkelkort på vår avdeling 

Stavern bibliotek. Lesesalen åpnet i november 2016 og vi ser allerede at den er tatt i bruk. 

Det er særlig studenter fra Politihøgskolen som benytter denne, men også andre. 

 

Våre studenter har etterlyst låsbare oppbevaringsskap, og dette er noe vi jobber med å få på 

plass. 

 

Samlingsutvikling 

I prosjektperioden har vi ønsket å ha mer fokus på studielitteratur og har derfor kjøpt inn litt 

av det som etterspørres mye hos oss. Vi kan ikke dekke alle behov, men vi kan bidra til at 

det blir litt bedre tilgang på de mest etterspurte bøkene. 



Spre budskapet 

- Prosjektet ble presentert på NBFs fjernlånskonferanse i Oslo 2. oktober 2015.  

- Prosjektet har også hatt stand på profesjonskonferansen "Det er lærer du er" i Larvik 

10-11. september 2015.  

- Prosjektet har blitt markedsført overfor studentene ved Politihøgskolens avd i Stavern 

spesielt.  

- Egen plakat på postersession på Bibliotekmøtet i Tromsø i mars 2016.  

 

Hva har vi ikke lykkes med? 

Prosjektet har vært vellykket og vi har fått til mye i denne perioden. Vi har fått et bibliotek 

som bedre ivaretar de behovene studenter i Larvik har ytret. For eksempel har vi fått flere 



gruppebord og sitteplasser slik at det ikke lenger er et problem å finne plass hos oss for de 

som har behov for å jobbe sammen i en gruppe. Vi ser at studentene trives i lokalene våre 

og bruker biblioteket både ofte og lenge. Kompetansen til personalet er høyere enn før 

prosjektstart og vi har et større fokus på kompetanseheving. 

Det er også ting vi ønsket å se på i dette prosjektet, som vi ikke har lykkes med. 

Å rekruttere nye brukere mellom 20 og 35 år var et av målene våre. Vi har dessverre ingen 

statistikk som gir oss antallet aktive lånere i denne gruppa. Og vi vet at det er mange som 

bruker bibliotekets tjenester uten å ha et aktivt lånekort. Det er derfor vanskelig å si noe 

sikkert om dette målet er nådd eller ikke. 

Samarbeidspartnere:  

Vi har hatt mye drahjelp fra Høgskolen i Sørøst-Norge på våre faglige samlinger. De har 

også vært positive og bidratt på flere måter ved bl.a muligheten for hospitering. Samarbeidet 

med Realfagsbiblioteket har vært i liten skala. Vi har hatt ett møte, men det har ellers ikke 

vært mulig å finne tid og rom for ytterligere samarbeid. Vi har samarbeidet med lokale krefter 

i Global Learning Larvik (tidligere Campus Larvik) om to av de faglige samlingene. Vi har 

også hatt flere samtaler med dem. 

 

 

 

02.02.2017 RH 


