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Historikk

● 2011-2014 Språk, leselyst og 

IKT - storbysamarbeid, Integrering

● 2013-2015 Digital arena 

● 2013-2014 Digital inkludering -
prosjektmidler fra KMD

● 2015 Grunnleggende ferdigheter 

- Samarbeid med Vox

● 2017-2018 Digital førstehjelp, 

seminar og foredrag



Læringssenteret 

i Bergen
08:30 - 20:00

18 PC

5 laptops til utlån

Arbeidsplasser

Kopi, print, skanning, fax

Veiledningsskranke

Læringsarrangement



En-til-en veiledning

Kom i gang-klubber

Drop-in veiledning 

Datakurs
Laptopklubber





Innbyggerservice

Personlig veiledning og hjelp til:

● Opprette din egen epost

● Bruk av Min side

● Finne frem på kommunens 

og offentlige nettsider

● Hjelp til søknader som for 

eksempel barnehage, vrakpant 

og tilskuddsordninger



Markedsføring av tilbudene

● Egen nettside

● Løpesedler

● Brosjyrer

● Lokal avis

● Plakater

● I skranken

● Info-skjermer

● I samarbeidsmøter

● E-post

● Sosiale medier

● Telefon/sms



Positive og negative erfaringer 



Hva jeg ønsker meg
- Folkebibliotek må satse mer på kunnskap! 

- Flere tidspunkter for kurs/klubber og veiledning for å nå ut til flere målgrupper, 

utvide læringsrammene, enda bedre samarbeid med frivillige og f. eks skoler

- Digiprogram, som folk lett kan øve seg på hjemme eller åpne opp på PCer på 

biblioteket, ala “klikk og trykk” i Nederland, mer interaktive øvelsesoppgaver 

og  mer video.

- Ved å tilgjengeliggjøre et slikt nasjonalt treningsprogram med flere 

programvalg vil det forhåpentligvis bli enklere å nå de som trenger det mest.

- La språk og digitale ferdigheter gå hånd i hånd. Bruk forskjellige 

læringsmetoder: Lek mer, Multiple choice (kahoot?), skrive selv. Gjør disse 

programmene attraktive og gratis. 



Det er aldri for seint å lære 

Dette liker vi Bildet taler for seg selv 

Lærende deltaker på dataklubb

Lærer av bibliotekpersonalet

Lærer av sidemannen

Lærer mer og mer………….

Datakompetanse hindrer 

utenforskap, ensomhet, 

kjedsomhet, … i tillegg kan det 

bli ganske morsomt :)


