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”På ett bibliotek startas inga krig. Där säger 
var och en sitt. Man argumenterar för och emot 
men håller sig till saken, innanför pärmarna. 
Livets vågor går höga av skratt, 
av kärlek och hat och tårar, men på riktigt flyter där 
inget blod. 
Tänk om folk ändå kunde bli lika kloka som ett folkbibliotek!” 
 
(Gerda Antti. Tomestorp, Kisa)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsillustration: Lisa Benk (Götabibliotekens lånekort, beskuret)
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

Enligt bibliotekslagen skall alla kommuner i Sverige ha en biblioteksplan. Genom ett politiskt 

förankrat dokument tydliggörs betydelsen av biblioteket och dess verksamhet gentemot 

medborgarnas behov. Biblioteksplanen skall vara ett hjälpmedel vid utvärdering och 

uppföljning av biblioteksverksamheten och ligga till grund för en ständig utveckling och 

förbättring av verksamheten. 

Kultur- och Fritidsnämnden antog den första biblioteksplanen hösten 2006 och den 

fastställdes sedan av Kommunfullmäktige i januari 2007. Biblioteksplanen var ute på remiss 

hos Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden samt andra instanser. 

Biblioteksplanen skall utvärderas en gång under varje mandatperiod.     

 

2. MÅL FÖR KINDA BIBLIOTEK 

o Biblioteket skall vara en fri och öppen mötesplats dit alla skall känna sig välkomna 

och främja kontakten mellan människor. 

 

o Biblioteket skall ta aktiv del i samhällslivet och i sin verksamhet främja medborgarnas 

demokratiska rätt till information, kultur och digitalt deltagande 

 

o Biblioteket skall, genom medieurval, program- och utställningsverksamhet spegla 

samhällsutvecklingen på olika sätt. 

 

o Biblioteket, Emigrantmuseet och de lokalhistoriska samlingarna skall förmedla vårt 

historiska arv till kommande generationer. 

 

o Biblioteket skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomars behov av 

litteratur och kultur.  

 

o Biblioteket skall vara en del i utbildningssamhället och erbjuda bra läsmiljöer.  

 

o Biblioteket skall tillhandahålla ett allsidigt utbud av media och information, med väl 

definierade kvalitetskrav. 

(Ur Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsmål) 
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3. REGIONBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND OCH GÖTASAMARBETET 

Regionbibliotek Östergötland, som har sitt kansli i huvudbiblioteket i Linköping, är en del av 

Region Östergötland och ska verka för att alla invånare i Östergötland ska ha en jämlik 

tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet. Uppdraget är att främja 

de kommunala bibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet samt att lyfta fram 

litteraturens och berättelsens betydelse för utveckling och livskvalitet. Den regionala 

biblioteksstrukturen hålls samman av Regionbibliotek Östergötland. Tillsammans med 

Kungliga biblioteket som ny myndighet för folkbibliotekssektorn har länsbiblioteken i 

uppdrag att följa upp bibliotekslagen. 

3.1 En drivande och utvecklande resurs 

Regionbibliotek Östergötland ska verka för att den samlade biblioteksverksamheten i 

regionen kan spela en aktiv roll för regionens utveckling. Det innebär att både 

länsbiblioteket och de kommunala biblioteken ska driva utvecklingsprojekt och ge 

samhällsservice i samverkan med flera samhällsområden, som utbildning, folkbildning, IT, 

samhällsinformation och kulturarv. Regionbibliotek Östergötlands verksamhet kan 

sammanfattas inom tre huvudområden: 

o Regional medieförsörjning 

o Verksamhetsutveckling 

o Information 

Den regionala medieförsörjningen innebär att biblioteken samarbetar utifrån en regional 

medieplan och bygger upp ett mediebestånd för att tillgodose invånarnas behov inom länet. 

I området ingår också samordning av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. När det 

gäller verksamhetsutveckling ska länsbiblioteket, utifrån god omvärldskunskap, kunna 

tillhandahålla planeringsunderlag och driva utvecklingsprojekt, som gör att regionens 

bibliotek fortsätter att utvecklas i takt med omvärlden. Utvecklingsarbetet kommer att 

fokusera på följande områden:  

o Öka tillgängligheten och intresset för läsning, litteratur och eget skrivande 

o Folkbibliotekens roll i det livslånga lärandet och digital delaktighet 

o Det digitala biblioteket 

o Biblioteksstrukturen som lokal bas för utveckling av nya funktioner av 

samhällsservice 

o Kompetensutveckling 

3.2 Samordna, förmedla och bygga kunskap 

Regionbiblioteket ska bevaka utvecklingen inom biblioteksområdet i omvärlden och genom 

information bidra till att biblioteken i regionen är väl uppdaterade. Regionbiblioteket 

ansvarar för produktion av regionala webbplatser för områdena bibliotek och 

samhällsinformation.  
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Länsbiblioteket samordnar och utvecklar samarbetet inom Götabiblioteken och sprider 

kunskap, metoder och goda idéer som utvecklas inom olika utvecklingsprojekt. 

Regionbibliotek Östergötland ska svara för god omvärldsbevakning.  

(ur den regionala Kulturplanen, 2012-2014) 

3.2 Götabiblioteken – 14 bibliotek i samarbete 

Götabiblioteken är ett samarbete mellan Regionbibliotek Östergötland, de tretton 
Östgötakommunerna samt Tranås kommun. Sedan 2011 har de 14 biblioteken en gemensam 
bibliotekskatalog vilket underlättar samarbetet mellan biblioteken och ger låntagarna 
tillgång till alla bibliotekens utbud och service. Med ett lånekort hos Götabiblioteken får man 
tillgång till cirka 1,5 miljoner böcker, ljudböcker, talböcker, e-medier, filmer, spel, tidningar 
och därtill flera databaser med miljontals musikfiler och tidningsartiklar. Med en enda 
gemensam katalog får alla mer av allt.  
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4. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I KINDA KOMMUN 

I Kinda finns det ett bibliotek i alla kommunens centralorter. Huvudbibliotek i Kisa och två 
filialer i Rimforsa respektive Horn. Biblioteken har generösa öppettider Kisa 41 timmar per 
vecka, Rimforsa 19 timmar per vecka och Horn 17 timmar per vecka. Biblioteken bemannas 
av 5.50 tjänster (varav 4.50 är utbildade bibliotekarier).  

 

4.1 Om barn- och ungdomar 
Biblioteket arbetar utifrån en handlingsplan för samarbetet med skolan (se bilaga A). Där 
beskrivs hur arbetet ska bedrivas för att nå alla barn och unga i Kinda med biblioteksservice 
för att stärka läsutveckling och kunskapssökande. All verksamhet skall uppmuntra barn att 
aktivt påverka tjänster och utbud.  

4.2 Om digital delaktighet 

Biblioteken har alltid haft en betydelsefull roll som kulturbärare och kunskapskälla. I dagens 

digitala samhälle ökar ständigt omfattningen på informationshantering och 

kunskapssökande. Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati.  

Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga och biblioteken har en 

särskilt viktig roll för att tillhandahålla teknik och kompetens till de grupper som står utanför 

det digitala samhället. 

4.3 Om tillgänglighet 
Alla skall ha tillgång till bibliotekstjänster. Biblioteket skall ha ett brett utbud av LL-böcker 
och andra anpassade medier samt erbjuda olika former av e-tjänster, läsombudsverksamhet, 
medier på olika språk. Extra uppmärksamhet skall ägnas åt de grupper som inte själva kan ta 
sig till biblioteket.  
Biblioteket skall ha en aktuell tillgänglighetsplan där lokalernas fysiska tillgänglighet kartläggs 
och de enkelt avhjälpta hindren definieras. Lokalerna skall så långt det är möjligt vara 
anpassade besökarnas behov.     
 

4.4 Om skolbibliotek 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolbiblioteksverksamhet. 

Värgårdsskolan (år 4-9) är den enda skolan som har bemannat skolbibliotek. På övriga 

skolbibliotek ansvarar någon lärare eller annan personal för inköp och skötsel, undantaget 

Horns skola som nyttjar den närbelägna filialen som sitt skolbibliotek. Lärcenter och 

Teknikcollaget Allhamra saknar i princip tillgång till skolbibliotek.  

Folkbiblioteket bistår skolorna med råd och stöd kring inköp och mediehantering samt kallar 

till regelbundna arbetsmöten för lärarbibliotekarierna.  
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5. OM FRAMTIDA UTVECKLINGSBEHOV 

- Mer läsfrämjande åtgärder för barn och ungdomar.  

- Utökat samarbete med studieförbund för att främja den digitala delaktigheten.  

- ”Meröppna bibliotek” på filialerna, så att besökarna själva kan nyttja bibliotekets lokaler 

och bestånd även utanför öppettiderna.  

- Utöka samarbetet med skolbiblioteken. Öka antalet arbetsmöten för lärarbibliotekarierna 

till 2ggr/termin. Verka för att en skolbibliotekarietjänst inrättas på Värgårdsskolan som kan 

stödja lärarna i deras pedagogiska arbete och ge eleverna nödvändig lässtimulans. 

Gemensamt biblioteksdatasystem på alla skolor. 

- Mer uppsökande verksamhet till de grupper som inte själva kan ta sig till biblioteken, i  

samarbete med Hemtjänsten, Väntjänsten med flera. 
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BILAGOR! 

A. Handlingsplan (bibliotek – skola) 

 

Målgrupp: Barn i förskoleåldern (0 – 5  år) 

Mål:  Bidra till att främja barns kontakt med läsning och böcker och på så sätt öka barnens 

språkutveckling 

Genomförande: 

- bokprojekt till exempel bokpåsar till förskolan. Dela ut ”Barnens första bok” till alla 2,5-åringar. 

- sagostunder, babybokstund eller annan programverksamhet för yngre barn. 

- samarbete med BHV (Barnhälsovården) och förskolepersonal, träffar med läsombud från förskolan. 

Samrådsgruppen med förskole- och bibliotekspersonal har som ansvar att utvärdera och komma med 

förslag till utveckling av verksamheterna. 

 

Målgrupp: Elever i förskoleklass - år 3 

Mål: Eleven ska få grundläggande bibliotekskunskaper och hjälp att hitta fram till sin egen 

läsupplevelse. 

Genomförande: 

- 6-åringarna bjuds in till biblioteket för sagostund. 

- 1-orna bjuds in till biblioteket och får ett lånekort. Bibliotekspersonal medverkar vid föräldramöten. 

- 2-orna ställer ut på biblioteket. Bibliotekspersonal erbjuder bokprat.  

- 3-orna kommer till biblioteket på frågelek ”Hur hittar man böcker i ett bibliotek?”  

Bibliotekspersonal ger information om media för lässvaga eller funktionshindrade barn 

Eleven får lära sig; 

- vad är en författare, titel och illustratör 

- skillnaden mellan skön- och facklitteratur 

- att böckerna i biblioteket är sorterade efter ett visst system 

Samrådsgruppen med lärare och bibliotekspersonal har som ansvar att utvärdera och komma med 

förslag till utveckling av verksamheterna. 
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Målgrupp: Elever år 4 – 6 

Mål: Eleven ska fördjupa sina bibliotekskunskaper, grundlägga sin informationskompetens och få 

hjälp att hitta fram till nya läsupplevelser. 

Genomförande: 

- 4-orna får en visning hur man söker i bibliotekskatalogen , hur man hittar boktips på Internet, hur 

man söker information i en databas (NE)  

- 4- 6-orna Olika former av läs- och litteraturverksamhet, t ex Bokjuryn. 

Kulturrådspengarna används till att köpa böcker från bokjurylistan. 

 

Bibliotekspersonal ger information om media för lässvaga eller funktionshindrade elever. 

 

Samrådsgruppen med lärare och bibliotekspersonal har som ansvar att utvärdera och komma med 

förslag till utveckling av verksamheterna. 

 

 

Målgrupp: Elever år 7 

Mål: Eleven ska fördjupa sina bibliotekskunskaper ytterligare och kunna orientera sig på 

Götabibliotekens hemsida. 

Genomförande: 

- 7:orna får en inbjudan att klassvis besöka biblioteket: då erbjuds de en biblioteksvisning och en 

kortare genomgång av Götabibliotekens hemsida. 

 

Samrådsgruppen med lärare och bibliotekspersonal har som ansvar att utvärdera och komma med 

förslag till utveckling av verksamheterna. 
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B. DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND (utdrag) 

”Att använda Internet och informations- och kommunikationsteknik är för många en naturlig del av 

vardagen. Tekniken används för att snabbt och enkelt kommunicera med vänner och bekanta, söka 

reda på information som för tillfället behövs (öppettider, tidtabeller, vägbeskrivningar osv.) och 

använda olika typer av digitala tjänster. Det finns dock stora samhällsgrupper som av olika 

anledningar inte kan ta tillvara på dessa möjligheter. En undersökning som Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur (.SE) genomförde 2012 visar att det fanns 1,2 miljoner personer över 16 år som 

aldrig eller sällan använder Internet.” 

/ …/ 
”Folkbildningen och biblioteken i Östergötland arbetar i dag framgångsrikt med att erbjuda 
grundläggande stöd om hur man använder datorer och Internet. Detta sker dock i form av 
tidsbegränsade projekt. Behovet av insatser för att öka den digitala kompetensen och delaktigheten 
hos grupper som riskerar att hamna vid sidan av det digitala samhället kommer att finnas kvar under 
överskådlig tid. Digital kompetens måste vara alla aktörers ansvar.  
För att tillgodose dessa behov behöver de strukturer som redan etablerats mellan kommuner, 
länsbibliotek och folkbildning bli en permanent verksamhet. Det finns dessutom skäl att undersöka 
bibliotekens förutsättningar för att fungera som s.k. e-serviceverkstäder. Nyanländas behov bör 
särskilt beaktas exempelvis genom att information och tjänster presenteras på lätt svenska.” 
 
(Citaten hämtade från dokumentet ”Digital Agenda För Östergötland 2014-2020 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland  2014-11-07) 
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C. BIBLIOTEKSLAGEN (utdrag) 
 
 
 
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskaps-förmedling och fri åsiktsbildning.  
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas till-gänglig för alla. 
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Prop. 2012/13:147 5 5 § 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 
litteratur på  
1. de nationella minoritetsspråken,  
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och  
3. lättläst svenska.  
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov.  
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.  
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.  
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informations-teknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 
behov och förutsättningar. 
 
 
 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/52/52/b5afa39c.pdf 
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D. SKOLLAGEN (utdrag) 

 

Skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information 

som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 

med uppgift att stödja elevernas lärande” (Prop. 2009/10:165 sid. 283 ) 

”Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. 

Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel 

och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för 

viss service.” 

 

Skolinspektionens krav på skolbibliotek 

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:  

1. Eleverna har 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. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 

medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning. 

 
Här finns bestämmelserna om skolbibliotek  
Bestämmelser om skolbibliotek finns i 2 kap. 36 § skollagen (2010:800), i 5 och 7–10 §§ bibliotekslagen (1996:1596, 
omtryckt 1998:1249, ändrad 2010:860), i avsnitt 2.8 läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). 
Skolbibliotek behandlas i propositionen (2009/10:165) i den allmänna motiveringen på sid. 283–284, och, vad gäller 
konsekvensändring i bibliotekslagen, samt i specialmotiveringen på sid. 661. Ekonomiska konsekvenser behandlas på sid. 
619–620. 
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E. Unescos Folkbiblioteksmanifest (utdrag) 

 
”Folkbibliotekets uppgifter; 
Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, in formation, utbildning 
och kultur bland annat genom att: 
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer 
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling 
4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet 
5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig 
forskning och utveckling 
6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer 
7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald 
8. Stödja muntlig berättartradition 
9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation 
10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för 
organisationerna och för olika intressegrupper 
11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om 
dess användning 
12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla ålders grupper och vid 
behov ta initiativ till sådan verksamhet. 
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F. Unescos Skolbiblioteksmanifest (utdrag) 

 

”Skolbibliotekets mål; 
Skolbiblioteket är en del i utbildningsväsendet. 
Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs och 
skrivkunnigheten och förmågan att söka information. Skolbibliotekets grundläggande 
uppgifter omfattar följande: 

- Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans mål sättning och 
läroplaner. 

- Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli 
biblioteksanvändare. 

- Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, 
förståelse, fantasi och glädje. 

- Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt 
ge dem insikt och förståelse för olika kommunikations former 

- Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka 
förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter. 

- Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet. 
- Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans 

målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och till gång till information är 
förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 

- Att främja läsning. 
- Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan. 

  



15 

 

 

G. Utvärderinga av 2007 års biblioteksplan (utdrag) 

Kapitel 4. Åldersanpassad biblioteksservice 
Barn (0-6 år) 

Mål: Stärka barns språkutveckling,.  

Genomförande: 

- utdelning av ”barnens första bok” vid 2,5 årskontrollen. Lånekort skrivs ut till  barnen och/eller 

föräldrarna, informerar om bibliotekets tjänster och utbud.  

Kommentar:  ca 60-70 böcker delas ut varje år till de som gått på 2,5-årskontrollen. I de flesta 

fall delas endast boken ut då föräldrarna tycker att barnen kan få lånekort när de blir lite äldre. 

  
- filialerna anordnar sagostunder ca 8-10 ggr/termin (inga sagostunder i Kisa sedan 2003, p.g.a. 

avtagande intresse).  

Kommentar: sagostunderna har återupptagits i begränsad form. Våren 2014 anordnades t.ex. 

4-5 sagostunder/biblioteksenhet. Dessutom olika lovaktiviteter med inriktning mot barn och 

ungdomar. Sagostunderna har då enbart riktats till hemmavarande barn em-tid. Har vi 

sagostunder även på fm-tid har förskolan större möjlighet att delta i sagostunder, att ha bägge 

är mer personalkrävande.   

- bokinformation erbjuds skolpersonal, föräldrar m.fl.   

Kommentar: bibliotekspersonal deltar vid fler föräldramöten/termin, både inom förskola och 

skola.  Elever i år 2 blir erbjudna att få lite boktips. Ett uppskattat inslag hos elever och lärare, 

som är positiva. Önskemål om fler sådana tillfällen har uppkommit från lärarhåll i de olika 

årskurserna, men i nuläget finns inte tid till mera. I övrigt har inte någon sådan information 

skett. Vi kommer på f-möte i år 1, när lärarna önskar. I övrigt endast i mån av tid.    

- samarbete med BHV och barnomsorgen.  

Kommentar: BHV (Barnhälsovården) är sammankopplad med öppna förskolan = familjecentral. 

Biblioteket har i samråd med personalen på familjecentralerna besökt denna för att påtala 

vikten av högläsning i tidig ålder, samt visat på några små boktips. Babybokstunder kan 

genomföras, då i dialog med föräldrar på resp ort, detta hänger dock på bebisarnas ålder. 

Bokpåsar finns både på familjecentralerna och förskolorna. På Pärlan i Rimforsa finns även en 

boksnurra med böcker för båda barn och vuxna.  Förskolan har fått komma på sagostund efter 

tidsbokning. Vid lov skickas riktade utskick till förskolan för att nå ut till så många som möjligt. 

Vi deltar även i f-möten om så önskas.    

Skolungdomar (6 – 16 år) 

Mål: Stärka barns läsförmåga och kunskapssökande  

Genomförande: 

- samarbete med skolan. Biblioteket skall vara ett redskap i skolans pedagogiska arbete. 

Kommentar: Vi hjälper till att tillhandahålla böcker efter skolans önskemål. Försöker att lära ut 

hur man reserverar och lånar om via webben till både lärare och elever. Träff med 

skolbibliotekansvariga + logoped 1ggn/ termin. Tar tacksamt emot tips på lämpliga böcker att 

köpa in. Skoleleverna på  tillhörande filialerna utnyttjar biblioteken för att hitta ”bänkböcker” 

och fakta i högre utsträckning än HB, vilket kan bero på avståndet mellan bibliotek och skola. 

Lärarna tar gärna möjligheten att låta biblioteket plocka ihop boklådor till klassrummen.   

- Förskoleklassen: Inbjuds till biblioteket för sagoläsning samt boklån   

Kommentar: Förskoleklassen kommer efter tidsbokning för att lyssna på bok i biblioteksmiljö. 

Böcker lånas oftast till förskoleklassen. Förskoleklassen brukar komma på höstterminen. 

Alla i år 2 får inbjudan om bokprat.  

Kommentar: Bokprat i form av boktips i samråd med resp lärare. Bokprat kan ske antingen på 

biblioteket eller i klassrummet.  
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I år 3 får alla en inbjudan om ”bibliotekslek”.  

Kommentar: Eleverna får en grundläggande genomgång om hur böckerna står på biblioteket 

och hur de är indelade. Eleverna får sedan lappar med uppmaningar att hitta böckerna. Här är 

eleverna aktiva och får leta i hyllorna. De får sedan redovisa för varandra uppgifterna de fått 

och vilket bokresultat det gett.   

- alla i åk 1  bjuds in till biblioteket för biblioteksvisning, sagoläsning och bokinformation.    

Alla som vill får ett lånekort, efter föräldrarnas godkännande.  

Kommentar: Här erbjuder vi även att vara med på föraäldramöten.  Är verkligen årets 

höjdpunkt! Mer entusiastiska elever får man leta efter. Alla ser fram emot att få sitt kort. Det är 

fler som ett bibliotekskort än som redan har! Ettorna blir inbjudna till detta på vårterminen. 

Deltagande på föräldramöten när lärarna önskar så.   
- alla i åk 4 erbjuds biblioteksvisning och bokprat. (Vi rekommenderar att de  kommer flera 

gånger under en termin så att de hinner lära sig hur man hittar  böcker och hur man själv kan 

söka boktips.)  

Kommentar: Vi erbjuder numera inte bokprat till fyrorna. ( det finns tyvärr inte tid till det), 

lärarna önskar att vi kunde. De får däremot information om hur man kan söka efter boktips och 

hur man söker i katalogen och vad resultatet betyder. Denna info görs antingen på skolan eller 

biblioteket. En del klasser kommer sedan kontinuerligt ofta i samråd med biblioteket då 

eleverna ibland kräver lite mera av personalen och att det blir ett tillfälligt besökstryck.   

- åk 8 bjuds in till biblioteket för biblioteksinformation, med tonvikt på hemsidan och de 

elektroniska resurserna.  

Kommentar: Har inte genomförts ej heller skickats inbjudan till. Tror vi tidigarelagt det till år 7, 

men i princip överlåtit det till Värgårdsskolans skolbibl. Ingen lärare har heller, mer än i enstaka 

fall, önskat visning. Blir vi tillfrågade försöker vi ordna det.  

- erbjuda bibliotekskunskap och visningar för klasser på grundskolan.  

Kommentar: Ja! Enl vår handlingsplan görs det med ordning från förskoleklass – år 4.   
- erbjuda skolklasser att regelbundet komma till biblioteken och låna.  

Kommentar:  Ja! Alla är alltid välkomna!   
- arbetsmöten med lärarbibliotekarierna anordnas varje termin. Samarbete kring läsprojekt 

som Bokjuryn, Sommarboken o.dy.  

Kommentar: Ansvariga  lärare för skolbiblioten blir kallade av Kinda bibliotek. Vi diskuterar 

läsfrämjande arbete dock ibland utan konkreta aktiviteter. Vi försöker att stötta skolan och 

tillmötesgå dem efter bästa förmåga. Sommarboksutskick går via skolan för att nå ut till så 

många barn och ungdomar som möjligt.   

- uppsatstävling anordnas varje år för åk. 9, efter ett givet tema som biblioteket och lärarna 

bestämmer i samråd.  

Kommentar: Fungerar mycket väl. En jury med bl.a. bibliotekspersonal utser vinnaren som 

tillkännages på Världsbokdagen på HB.   
- bibliotekspersonal ställer också upp och medverkar vid föräldramöten och informerar om 

språkutveckling och läsinlärning m.m.  

Kommentar: Se tidigare kommentarer ovan   
Planerad verksamhet 06/07: ”Bokpratare” 

- vi kommer under läsåret 06/07 att utbilda elever till bokpratare. Dessa får sedan ge sig ut 

parvis och prata böcker och ge boktips för övriga klasser i skolan. Ett antal exemplar av de 

böcker som eleverna bokpratar om köps in så de sedan finns att låna i skolbiblioteket. 

Bokpratarna utbildas vid ett antal tillfällen där både bibliotekarie och lärare medverkar. 

Kommentar: Har ej genomförts, borde kunna genomföras i samråd med lärare, kräver dock 

resurser i form av tid för både bibliotek och skola.  
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Långsiktigt mål för barn- och ungdomsverksamheten; 

- verka för att en barn- och skolbibliotekarietjänst inrättas. Denna skall samordna och ha ett 

övergripande ansvar för skolbiblioteken och på olika sätt stödja lärarbibliotekarierna i deras 

arbete.  

Kommentar: BUN bidrog till att utöka en bibliotekarietjänst till 100% år 20?? som bl.a. ansvarar 

för Kultur i Skolan samt har en stödjande roll för skolbiblioteken. I dagsläget är en person på 

biblioteket sammankallande för träff med ansvariga lärare på skolbiblioteken. Skolbibliotekens 

förutsättningar ser väldigt olika ut i kommunen. Endast Värgårdzskolan har bemannat bibliotek 

(ca 80%), övriga skolbibliotek sköts av lärare på begränsad tid (ca 1-2 tim/vecka). 

Kommunbibliotekets bibliotekarier brukar assistera skolbiblioteken när större insatser skall 

göras. Någon schemalagd tid på skolbiblioteken finns f.n. inte. Vi arbetar efter den 

handlingsplan vi tillsammans med läraransvariga för skolbiblioteken utformat. HB och filialerna 

delar upp detta arbete.  

Vuxna (17 år <  ) 

Mål: biblioteket skall vara ett redskap för individens livslånga lärande. 

Genomförande: 

- erbjuda bra studieplatser på biblioteken, med tillgång till dator, Internet och lämpliga digitala 

resurser.  

Kommentar: fler studieplatser har inrättats. Trådlöst internet på alla bibliotek, plus möjlighet 

att låna bärbara datorer (i Kisa)  

- samarbeta med Kinda Lärcentrum och informera alla nya elever om bibliotekets  tjänster, 

databaser m.m.  

Kommentar: Det är främst SFI-elever som regelbundet kommer till biblioteket för visningar. De 

nyanlända har även ett par timmars biblioteksbesök inom ramen för Samhällsorienteringen  

- ge de vuxenstuderande stöd och hjälp med att skaffa kurslitteratur, artiklar m m.  

Kommentar: Låntagarna kan själva reservera böcker som finns inom Götabiblioteket, behovet 

av fjärrlån från andra bibliotek har minskat.   

- samarbeta med studieförbunden och andra utbildningsaktörer  

Kommentar: biblioteket samarbetar främst med ABF (studiecirklar o.dy) och Folkuniversitetet 

(föreläsningar)   

5. Social- och uppsökande verksamhet.Mål: Bibliotekets utbud ska vara öppet för alla 

Genomförande: 

- erbjuda särskilda tjänster till grupper med speciella behov (information om  anpassade medier 

m.m.).   

Kommentar: biblioteket bjuder in Läsombuden på guppboendena 1 gång/termin,    

- ha ett brett  utbud av LL-böcker och andra anpassade medier (talböcker/Daisy, bok & band, 

storstilsböcker).  

Kommentar: genom nätverksträffar med andra bibliotek inom Göta har man satt upp ett mål 

att anordna en Bokmässa under en vecka i april 2015 med titeln ”Bokmässa att läsa på olika 

sätt”. Tanken är att inte bara fokusera på lättläst utan även andra sätt att läsa. Målet är att det i 

likhet med Dyslexiveckan ska ske på alla biblioteken inom Göta samtidigt och att man ska kunna 

ta del av varandras program, exempelvis att en föreläsare kan besöka flera av biblioteken under 

denna vecka.   

- bjuda in kommunens läsombud 1 gång/termin för bokinformation.  

Kommentar: bjuder in brukare, personal, läsombud och föräldrar till biblioteksvisning och 

bokprat 1 gång/termin. Deltar regelbundet på studiedagar om lättläst tillsammans med 

Läsombuden  
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- stödja de ideella insatser som görs för att stimulera de äldres tillgång till litteratur (ex. 

Väntjänsten, Röda Korset).  

Kommentar: görs bara i begränsad omfattning. Kan utvecklas.  

- erbjuda särskilda biblioteksvisningar, bokinformation m m till föreningar,  organisationer, 

företag och andra intressegrupper.   

Kommentar: görs bara i begränsad omfattning. Kan utvecklas.   

 

Långsiktigt mål för den uppsökande verksamheten; 

- verka för att en ”socialbibliotekarie-tjänst” inrättas. (Eftersom gruppen av äldre 

kommuninvånare kommer att öka i framtiden kan man också anta att även behovet av särskild 

biblioteksservice och ”Boken Kommer” kommer att öka.)   

Kommentar: en bibliotekarietjänst med inriktning på social verksamhet finns sedan 2012. 

Ansvarar för talböcker, lättläst m.m.    
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