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Riktlinjer för Skolbibliotek i Vaxholms stad
Skolbibliotek ska finnas tillgängligt för alla skolor och bidra till elevernas lärande och läslust. Läs mer om vad
skolbiblioteket bidrar med nedan.

Skolbibliotekets uppdrag
Skolbibliotek ska finnas tillgängligt för alla
skolformer1, för fritidshemmet och för alla
huvudmän oavsett om de är fristående eller inte.
Skolbibliotek är 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. Skolbibliotekets roll ska vara att
stimulera elevernas intresse för läsning, vara
anpassat efter elevernas behov, främja
språkutveckling, samt tillgodose elevernas behov av
material för utbildningen.
Skolbiblioteket ska erbjuda ändamålsenliga lokaler
och den utrustning som behövs utifrån elevers
varierande behov avseende kommunikation,
information och informationsteknik så att syftet
med utbildningen ska kunna uppfyllas.
Skolbiblioteket ska finnas nära skolan så att
biblioteket kontinuerligt kan användas som en del
av elevernas utbildning.

Skolbibliotek i Vaxholm
Samtliga kommunala grundskolor i Vaxholms stad
har ett skolbibliotek. Utformningen av
skolbiblioteken ser olika ut eftersom det är rektor
som avgör vilket medieanslag, vilka lokaler och
vilken personal som ska vara kopplad till biblioteket.
Bemanning, öppettider och vad som erbjuds
varierar således.

1 grundskolan,

Digital kompetens
Skolbibliotekets verksamhet används som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga
förmåga och digitala kompetens. Eleverna ska kunna
söka information och ges tillgång till tidsenlig
utbildning, bland annat genom skolbibliotek och
digitala verktyg. Litteraturen och databaserna ska
vara anpassade till deras behov och som kan bidra
till deras lärande. Skolbiblioteket har en viktig
pedagogisk uppgift att fylla vad gäller att stärka
elevers kompetenser inom informationssökning och
källkritik.
Skolbiblioteket ska inte enbart vara knutet till det
fysiska rummet. De digitala resurserna bidrar till
större rikedom i utbud, särskilt vad gäller krav på
tillgänglighet och krav på böcker inom olika språk.

Tillgänglighet
Forskning visar att skolbibliotek spelar en särskilt
stor roll för elever som har behov av stödinsatser för
att klara sin skolgång. Skolbiblioteket ska ta ansvar
för att material och specialmaterial finns för elever
med olika former av funktionsnedsättningar eller
läsnedsättningar. Biblioteket har en viktig roll att
tillhandahålla relevanta verktyg (t.ex. talsynteser,
dyslexiprogram, talböcker) så att medier kan
användas av så många som möjligt. Uppdraget att
stimulera och inspirera till läsning är inte bara en
fråga om att läsa tryckta böcker – det handlar om
att på alla tänkbara sätt få tillgång till innehåll som
utvecklar.
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En läsnedsättning kan bestå av följande:









Blindhet
Synnedsättning
Dyslexi/läs-skrivsvårigheter
ADHD/ADD
Utvecklingsstörning
Rörelsehinder
Hörselskada (för hörselträning)
Tillfällig läsnedsättning

Stadsbiblioteket sköter också om
fördelningen av statsbidraget till skolorna.

Uppföljning av verksamheten
Skolbibliotekets verksamhet ska årligen följas upp.

Språk
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska
ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska. Det gäller även
skolbiblioteket som därför ska erbjuda litteratur om
de nationella minoriteterna, litteratur på de
nationella minoritetsspråken, andra språk än
svenska samt lättläst svenska.

Samverkan skolbibliotek och stadsbibliotek i
Vaxholm
Enligt Biblioteksplan för Vaxholms stad 2019–2022
samverkar skolbiblioteken och stadsbiblioteket
enligt följande:
 Stadsbiblioteket är till för alla och dess
uppgift är att stödja det fria
kunskapssökandet och stimulera till fri
läsning, det som sker utanför skolans ram.
 Skolbiblioteken ska fungera som elevernas
primära källa för att tillgodose behov av
material och informationssökning för
utbildningen samt stimulera intresse och
läslust.
 Stadsbibliotekets roll är att komplettera
skolbiblioteken med medier och information
samt att ge stöd i arbetet med att främja
elevernas läslust och
informationskompetens.
 Stadsbibliotekets och skolbibliotekens
samverkan sker genom löpande kontakt och
utbyte mellan stadsbibliotekets barn- och
ungdomsbibliotekarie och ansvariga för
skolbiblioteken.
 Stadsbiblioteket sköter, i samråd med
skolbiblioteken, ansökan till Kulturrådet om
inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

Barn- och utbildningsnämnden
2021-05-24
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