
 

Uppsamlingsheat i Västerbotten!

 
Digitalt först med användaren i fokus är ett kompetenslyft för all personal på alla 

folkbibliotek i hela Sverige. Om du i Västerbotten missade uppstartsdagen  
(som hölls i Skellefteå, Lycksele och Umeå) kommer här en ny chans! 

 
Datum: Fredagen den 13/12 
Tid: 8.30-16.45 
Plats: Umeå Folkets Hus, Mimer 
  
Fika och lunch ingår (vegetarisk). Deltagandet kostar inget för yrkesverksamma på folkbibliotek i 
länet. Arrangerar gör Regionbibliotek Västerbotten. VIKTIGT: medtag egen dator/surfplatta och 
mobiltelefon. Din anmälan gör du via denna länk senast måndagen den 2/12. 
 
9.00 Hej! Om dagen! 
 

9.15 Digitalt först med användaren i fokus - Västerbotten. Jenny Lindmark Svedgård, 
Regionbibliotek Västerbotten 
 

9.45 Hur gör jag på Digiteket? 
Tillsammans med delar av redaktionen för Digiteket, lärplattformen som byggs inom 
kompetenslyftet, ser vi hur vi själva kan skapa eller ta del av lärresurser. Tomas Svedgård 
Lindmark, lärproducent Digiteket 
 

10.45 Parallella workshops, väljs på plats 
 

Teknikjakten 
Ett projekt som blivit vida spritt inom biblioteksvärlden - men har du koll på hur 
Teknikjakten kan användas i din egen verksamhet? Jon Fällström, it-pedagog på Umeå 
stadsbibliotek 
 

härlitt 
Regionbibliotek Västerbotten har utvecklat den litterära mobilapplikationen härlitt! 
Applikationen presenterar författarskap, litterära verk och platser i länet genom 
funktioner som förstärker eller illustrerar författarskapet och/eller platsen på 
nyskapande, relevanta sätt. Carl Axel Gyllenram och Pia Brinkfeldt, projektledare  härlitt 

 

ctrl+ 
Ett av innovationsspåren inom Digitalt först handlar om integritet. I Västerbotten byggs 
nu en metod liknande data detox, med hjälp av tjänstedesign att använda i 
folkbibliotekskontext i hela landet. Rebecca Eriksson, projektledare ctrl+ 

 

11.45-12.30 LUNCH 
 

12.30-16.30 Workshop med Hello Future 
Tjänstedesign i skarpt läge! Med Hello future testar vi tjänstedesign för att utveckla nya sätt att 
arbeta i biblioteken. Tove Mohall och Johan Lager, Hello future 
 

16.30 Summering och tack! 

           

https://forms.gle/ZvQVBjXjpKUBvUQe7
https://forms.gle/ZvQVBjXjpKUBvUQe7
http://digiteket.se/
https://digidel.se/teknikjakten/omoss.html
https://docs.google.com/presentation/d/1alxGFmzJfUQpJGvybELtoTqisIJvudK3qIKUDe6h2_0/edit?usp=sharing
https://hellofuture.se/

