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Verksamhetsrapport oktober 2019 –
biblioteksenheten – arrangemang


Biblioteksveckan



HBTQ-certifieringen officiell




Föredrag med Lasse Walldov ”75 år i Thalias tjänst” – samarbete
med Kultur- och evenemangsenheten samt Malmö Opera
KL7 – Familjen Veber ”Ett år utan skor”



Trelleborgs Comedy Club



KL7 – Per Erik Tell ”Där har du inte heller varit”



Sagostund med brandman blev en succé! Hela stationen kom hit
inklusive två brandbilar på torget. Brandmanna-Mattias läste saga
och alla barn fick en brandmannahjälm, klistermärken m.m.



Våra Bokstartsarrangemang verkar ha fyllt ett stort behov hos
föräldralediga med 0-3-åringar. Den här månaden kom Sagofen
Isadora på besök och spelade teater för barn under 1 år.
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Verksamhetsrapport november 2019 –
biblioteksenheten – arrangemang


Trelleborg Comedy Club



Samhällsspegeln lunchföredrag ”Svensk klimatpolitik i ett
internationellt sammanhang”. I samarbete med Lunds Universitet



KL7 – ”Från pojkdröm till verklighet – en frilansmusikers resa” med
Mathias Venge



Läslovet firades med traditionsenlig fest! Samarbete mellan
kommunens barn- och skolbibliotekarier. Hela veckan fylldes
bibblan av läshungriga barn och deras föräldrar. I år satsade vi
extra mycket på att lyfta fram högläsningen.



Väsenvandringen firade 10-årsjubileum. Ett synnerligen lyckat och
välfungerande samarbete med Trelleborgen.



Barnbibliotekarierna har varit ute på mängder av förskolor och
pratat språk och läsning på föräldramöten. Alltid lika
spännande och uppskattat! Förskolornas Läslyft har verkligen gjort
skillnad, både för pedagoger och för barn. Vi har nog slagit rekord i
antalet inbokade föräldramöten i år.



Barnbibliotekarierna har besökt öppna förskolan på Bryggan och
tipsat om läsning och allt som biblioteket har att erbjuda.



På Familjelördagen den 16/11 fick biblioteket ett efterlängtat besök
från Oknyttsförvaltningen. En inspektör höll föreläsning för vetgiriga
barn. De fick lära sig ALLT om oknytt och hur man hanterar dem.
Efter föreläsningen gick inspektören och barnen på en lång
inspektionsrunda i magasinet och i garaget. Det visade sig att vi
hade gott om oknytt, men efter inspektionen fick vi ett protokoll så
nu vet vi hur vi ska hantera situationen.



Galleriet Konstutställning av Yvonne Walther



Torget Utställning från Arkivens dag



Kuberna Zontautställning v 48-50, infomaterial och boktips kring
våld mot kvinnor

