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Skolbiblioteksplan för Säters kommun 

Skolbiblioteksplanen utgår från Skollagen (2010:800), läroplan för grundskolan och för läroplan 
för gymnasieskolan, Bibliotekslagen (2013:801), Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018. 

Vägledande principer 

Skolbiblioteken är en integrerad del av lärandet och en viktig resurs i den pedagogiska verksam-
heten för hela skolan. Skolverksamheternas gemensamma värdegrund genomsyrar all verksamhet 
och innebär för skolbiblioteken att verksamheten bygger på ett ömsesidigt lärande och kunskaps-
utbyte mellan skolans olika yrkesgrupper, elever och samarbetspartners. Särskild uppmärksamhet 
ägnas åt barn och ungdomar i behov av stöd, barn och ungdomar med annat modersmål, samt 
pojkars behov av lässtimulans. 

Skolbiblioteken; 

 bidrar till att både elever och lärare får tillgång till såväl fysiska som digitala pedagogiska verk-
tyg, samt vägledning i att välja och använda dem 

 bidrar till att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga och förmågan att läsa och förstå texter 
av olika slag 

 stödjer eleverna i att uppnå sina mål utifrån varje elevs individuella förutsättningar genom att 
bidra till kunskapsutveckling, digital kompetens, kritiskt tänkande, och informationssökning 

 är lättillgängliga och välkomnande och bidrar till att skapa goda lärmiljöer 

Skolbibliotekets uppdrag 

Innehåll 

Elever ges via skolbiblioteket tillgång till ett uppdaterat mediebestånd i form av fysiska böcker, 
digitala böcker, samt andra medier för det utvidgade textbegreppet som bild, informationsteknik, 
digitala och sociala medier. Utbudet är anpassat för målgruppen och eleverna erbjuds vägledning 
och stöd i att välja. Elever som har svårigheter att läsa text ges tillgång till talböcker eller andra 
adekvata hjälpmedel. Elever med annat modersmål erbjuds tillgång till media på modersmålet. 

Språkutveckling 

Skolbiblioteken främjar elevernas språk-, läs- och skrivutveckling, samt arbetar för att väcka läs- 
och skrivlust i nära samverkan med skolans övriga personal. 

Informationskompetens 

Skolbiblioteken förmedlar informationskompetens som stödjer elevernas nyfikenhet, lust och 
livslånga lärande genom att ge tillgång till relevant och kvalitativ information samt främja det ut-
vidgade textbegreppet.  

Via skolbiblioteket ges eleverna vägledning och stöd i källkritik och i hur information kan och 
bör användas. Skolbiblioteket bidrar till verksamhetsutvecklingen kring användandet av informat-
ions- och kommunikationsteknik för såväl lärare som elever. 



 

 

Tillgänglighet 

Fysiskt biblioteksrum 

Skolbiblioteket tillhandahåller ett för verksamheten avpassat fysiskt medieutbud i den egna skol-
enhetens lokaler (eller på rimligt avstånd från skolan) så att det är möjligt att kontinuerligt an-
vända biblioteket som en resurs som bidrar till ökad måluppfyllelse. Skolbiblioteket kan användas 
av alla oaktat inlärningssvårigheter, funktionshinder eller språksvårigheter. 

Digitalt biblioteksrum 

Skolbiblioteket ger elever och lärare tillgång till digitala lärresurser, lärverktyg, hjälpmedel och 
stöd i att använda dem, samt möjlighet att publicera egenproducerat material. Innehållet är an-
passat till verksamheternas behov och uppdateras kontinuerligt. 

Bibliotekssystem 

Skolbiblioteken använder samma bibliotekssystem som folkbiblioteket i kommunen. Skolbiblio-
teken ansvarar för underhåll av sina enheters data i systemet, samt ansvarar för inköp och under-
håll av utrustning till respektive skolbibliotek.  

Kvalitetssäkring 

Handlingsplan 

Varje skolenhet redovisar årligen i skolans planering hur skolbiblioteket utvecklas till att vara en 
naturlig del av skolans pedagogiska verksamhet och bidrar till ökad måluppfyllelse. 

Personal 

Skolbiblioteken är bemannade med skolbibliotekarie.  

Samverkan 

Skolbiblioteken samverkar mellan skolbiblioteken i kommunen och med folkbiblioteket.  

Skolbiblioteket samverkar med elever i ett biblioteksråd, alternativt inom ramen för elevrådet.  

Personal vid skolbiblioteket har nära samarbete med arbetslag/personal och medverkar i plane-
ring, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån sin specifika kom-
petens. 

Ansvarsfördelning 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman och ansvarig för att eleverna har tillgång till skol-
bibliotek. 

Rektor 

Rektorer ansvarar för biblioteksverksamheten på den egna skolan, samt för att skolbiblioteket 
används som pedagogisk resurs av lärare och elever, samt för att planeringen av skolbiblioteks-



 

 

verksamheten revideras och följs upp. Rektor ansvarar från skolans sida för samverkan med folk-
biblioteket. 

Ansvarig personal för skolbiblioteket 

Personal i skolbibliotek ansvarar för att; 

 tillsammans med rektor utveckla och följa upp målen gällande skolbiblioteksverksamheten  

 samarbeta med elever, pedagogisk personal, andra skolbibliotek och folkbibliotek 

 delta i planeringen av temastudier och projekt 

 stödja elever och lärare i att utveckla kompetens i informationssökning och källkritik 

 vara uppdaterad på ny teknik och nya medier  

 tillgängliggöra och ordna befintliga medier, samt organisera låneverksamheten 

 delta i skolbibliotekens planerings- och nätverksträffar 

Uppföljning och giltighetstid 

Uppföljning av Skolbiblioteksplanen sker inför att planen revideras. 

Skolbibliotekets verksamhet följs upp lokalt inom ramen för enhetens årliga kvalitetsarbete och 
redovisas i enhetens dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Skolbiblioteksplanen gäller till och med år 2018. 


