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Søknadssum: 40000
Kategori: Samarbeid
Varighet: Ettårig

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Asker bibliotek / 944382038

Knud Askersvei 25
1372 Asker

www.askerbibliotek.no

Institusjonens leder

Live Gulsrud

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Frid Feyling
92832050 / frid.feyling@asker.kommune.no

Mål for prosjektet
50% av innvandrere kommer aldri i jobb. Biblioteket ønsker med dette prosjektet å
gi våre nye landsmenn økt kompetanse innen nye digitale medier. Målet med
prosjektet er at de skal få økt selvtillit innen dette området når de skal ut i
arbeidslivet.

Prosjektbeskrivelse
I samarbeid med Folkeuniversitetet vil vi tilby ukentlige samlinger for innvandrere
som deltar på Integrasjonsopplæring. Ofte kan denne gruppen "bli avspist" med et
dårligere tilbud enn andre, men dette prosjektet tar sikte på å gi dem det siste og
nyeste innen digital kompetanse. Samlingene skal foregå i biblioteket og ha både
et sosialt og et kompetanse-aspekt. Samlingene skal ledes av en bibliotekar, i
tillegg skal vi samarbeide med Bleiker videregående skole, som vi allerede
samarbeider med (Datahjelpen). På hver samling skal vi gi deltakerne innsikt og
opplæring i nye digitale medier. Vi har kalt prosjektet "Først med det nye til våre
nye landsmenn" fordi vi ønsker å gi dem den aller mest aktuelle og beste
kompetansen. Nedlasting av digitale bøker vil også bidra til økt leseforståelse,
siden dette mediet kombinerer tekst og lyd.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Ettårig
Fra dato

01-01-2012
Til dato

31-12-2012

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Utsendelse av invitasjon til Folkeuniversitetet 01-01-2012 15-01-2012

Opplæring av elever fra Asker vgs. 15-01-2012 01-02-2012

Oppstart av samlinger med innvandrere 02-02-2012 02-02-2012

Gjennomføring av ukentlige samlinger i biblioteket 02-02-2012 16-11-2012

Avslutning og evaluering av prosjektet 01-12-2012 31-12-2012

Andre opplysninger
Prosjektet vil finne sted i bibliotekets grupperom.

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Folkeuniversitetet Sør-Øst
Lensmannslia 30
1386
Asker

ja Folkeuniversitetet vil koordinere og organisere gruppen av
innvandrere som skal delta i de ukentlige samlingene.
Folkeuniversitetet vil videreføre opplæringen deltakerne har
fått i biblioteket i undervisningen de får i
integrasjonsprogrammet.
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Budsjett

Søknadssum 40000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Innkjøp av 4 stk. I-pad 32 GB a kr. 4690,- 10000 10000

Ekstra vikar for å lede samtalen i gruppen 20000 20000

Bevertning 5000 5000

Informasjonsmateriell 15000 15000

Innkjøp av annet utstyr 20000 20000

Avslutning og evaluering av prosjektet 10000 10000

Totale utgifter 80000 80000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 40000 40000

Egenfinansiering 40000 40000

Totale inntekter 80000 80000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse
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