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Søknad om tilskot - Makerspace - biblioteket som møtestad og
lærestad i nye Ålesund kommune
Bakgrunn
Saka er forankra i Handlingsprogram for kultur 2018 (HP 2018), hovudmål 5,
resultatmål 1: Attraktive bu- og arbeidsmarknadsregionar – biblioteket er ein
tilgjengeleg og synleg kulturinstitusjon i tettstadsutviklinga.
I HP 2018 kan ein lese at Biblioteka skal vere ein arena for kunnskap, kultur og
kreativitet, og legge til rette for møte mellom menneske. Biblioteka er for mange
ein viktig arena for å lære om språk og kultur – ein vesentleg faktor for deltaking,
integrering og demokrati. Bibliotektenestene skal utviklast i takt med
samfunnsutvikling og innbyggarane sine behov. Biblioteka skal legge til rette for
auka digital kompetanse og livslang læring.
Eit makerspace kan sjåast på som eit samarbeidsprosjekt der ein lærer å utforske,
dele erfaringar og kunnskap, og å utveksle idear. Det oppfordrar til
deltaking/brukarmedverknad og kan bidra til at menneske møtast gjennom
aktivitetar som for eksempel programmering, konstruksjonar, foto,
formingsaktivitetar, gamle handverkstradisjonar. For å vere ein aktuell
samfunnsaktør må biblioteka fornye seg i takt med resten av samfunnet og tenke
nytt når det gjeld innhald og tenester. Ulike makerspaceaktivtetar kan vere med på
å gjere dette mogleg. Ved å satse på makerspace blir biblioteka ein arena for
kreativitet og skaparkraft.
Det er i 2018 satt av 1 mill. kroner til utvikling av makerspace i 3-5 bibliotek. Det
er kome inn tre søknadar med ein samla søknadssum på 1 925 000 kroner. Ålesund
bibliotek har søkt om 950 000 kroner på vegne av biblioteka i Nye Ålesund
kommune til prosjektet Biblioteket – ein stad å møtast, ein stad å lære av
kvarandre.

Nærmare om søknaden
I 2020 vert kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund slått saman til
Nye Ålesund kommune. Her skal biblioteka etablere ein felles kultur og ståstad, og
dei ønsker å starte med makerspace som eit samarbeidsprosjekt i høve
kommunesamanslåinga. Pilotprosjektet skal gje biblioteka i Nye Ålesund erfaring og
kompetanse i å drive med makerspace, og hjelpe til med å etablere biblioteket som
ein møtestad for barn og unge. Prosjektet vil gje eit grunnlag for å gjere
makerspace til ein fast aktivitet og i etterkant av prosjektperioda, då også for fleire
brukargrupper. Nye Ålesund bibliotek ønsker å starte med 4 ulike aktivitetar:
 Programmering med kuleroboten Sphero
 Bygging og programmering ved hjelp av LEGO Mindstorm Education
 Podcastverkstad
 Handarbeid
Desse fire aktivitetane vil rullere i alle biblioteka, og dei vil lage «oppskriftshefter»
for alle aktivitetane som dei deler med resten av biblioteka i fylket. Dei ønsker og å
kunne tilby koffertar med innhald til dei ulike aktivitetane som kan lånast ut til
andre ved behov.
Eksterne samarbeidsparter er bl.a. Norsk Maritimt Kompetansesenter, Haram
Næring og Innovasjonsforum, Folkeakademiet, Ørskog og Skodje husflidslag, skolar
og ulike fagpersonar.
Vurdering
I tråd med krav om lokal og regional medverking har Nye Ålesund knytt til seg
fleire spanande samarbeidspartnerar, både innan skule, frivilligheit,
lag/organisasjonar og næringsliv. Det er lagt opp til ei sponsorinntekt på nærare
190 000 kroner. Prosjektet er godt forankra i Nye Ålesund kommune og vil vere
med på å etablere samarbeid mellom dei fem biblioteka som skal slåast saman.
Kommunane deltek på 762 000 kroner, der eigen arbeidsinnsats er på
660 000 kroner.
Prosjektet legg til rette for kunnskapsdeling med andre bibliotek fordi det er lagt
opp til gjenbruk av opplegg og deling av kompetanse dei tileignar seg gjennom ein
bibliotekpodcast. Når prosjektet er avslutta vil dei tilby koffertar med utstyr og
brukarmanual til utlån til andre bibliotek i fylket.
Søknaden har og ein mediestrategi for synleggjering av Møre og Romsdal
fylkeskommune og pilotprosjektet. Prosjektet vil dessutan bli invitert inn på
fylkeskommunale arenaer for å presentere prosjektet og status, og for å dele
erfaringar.

Forslag til vedtak:
1. Ålesund kommune, ved Ålesund bibliotek blir tildelt 950 000 kroner til
makerspaceprosjektet «Biblioteket – ein stad å møtast, ein stad å lære av
kvarandre».
2.

Midlar blir å hente frå ramme 57, Kulturtilskot. Til rest på ramma står
2,055 mill kroner.
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