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Plan för biblioteksverksamheten i förskola och grundskola
Dokumentet grundar sig på följande styrdokument






Skollagen – lagen om skolbibliotek
Bibliotekslagen
Vision 2015
En programhandling för framtiden – kommunalt styrdokument för Kultur och bibliotek
En programhandling för framtiden – Skolutvecklingsplan

Vision
Varje barn/elev möter i sin vardag miljöer som stimulerar språkutveckling, läsning, faktasökning och
träning i källkritik.

Mål
Förskolan
-

har regelbunden kontakt med biblioteket
har bokkassar utplacerade på förskolorna
har boklådor ute i verksamheten
har samarbete med kulturteamet
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Grundskola/grundsärskola
Definition på skolbibliotek enligt skolinspektionens tolkning:
Eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd
från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas
utbildning för att bidra till att nå målen för denna. Biblioteket ska omfatta böcker, facklitteratur och
skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket ska vara anpassat till elevernas behov
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
Med detta som grund
- har alla elever rimligt gångavstånd till ett bibliotek
- ska alla elever under sin skoltid få kännedom om hur ett bibliotek är uppbyggt
- har alla elever tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och är en del av deras utbildning
- ska alla elever besöka skolbiblioteket regelbundet minst 8 gånger/läsår
- samarbetar kulturgruppen och biblioteket
- möter alla elever stimulerande ”boksamtal och bokpresentationer”
- utgör biblioteket en resurs för elevernas informationsförsörjning i skolarbetet
- erbjuder biblioteket media i såväl bokform som elektronisk form
- har alla klasser möjlighet att låna media utifrån ett tema

Utifrån den övergripande planen ska varje förskola och grundskola upprätta en egen handlingsplan.
För detta ansvarar förskolechef/ rektor och det ska ske i samarbete med bibliotekets personal.
Denna plan har upprättats i samarbete med personal från bibliotek, förskola och grundskola.

Ulla Wram
Verksamhetschef, Bildning
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