
 

[Skriv text] 
 

 

Utbildningsförvaltningen  
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
 

 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-03-09 
 

 

 

 
 

 

SKOLBIBLIOTEKSPLAN 2022-2025 

Skolbiblioteksplanen är framtagen i dialog och samverkan mellan 
representanter för Utbildningsförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen som har gemensamt ansvar för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotek med fackutbildade 
skolbibliotekarier finns på samtliga grundskolor samt Utbildningscentrum 
medan kommunens förskolor samverkar med folkbiblioteket. 

Syfte  

Planen syftar till: 

- synliggöra och inkludera skolbiblioteksverksamheten som funktion 
och resurs i skolan  

-  tydliggöra skolbiblioteksverksamhetens ansvarsfördelning 

- verka för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet  

I planen utgår vi dels från nationella mål och riktlinjer men också från den 
kommunala värdegrund som står för kunskap, omtanke och handling. 
Utifrån detta vill vi hitta viktiga beröringspunkter, samarbetsområden och 
metoder för att kunna bedriva ett målinriktat och kvalitativt arbete som, 
genom en god och attraktiv lärmiljö, bidrar till att stötta våra elever i deras 
lärande. 

Styrdokument  

Skollag 

Enligt skollagen ska alla elever i den svenska skolan ha tillgång till ett 
skolbibliotek. 
 

Bibliotekslag 

Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet och omfattas 
därför även av bibliotekslagen. 

Läroplaner  
Huvudansvaret för skolbiblioteket ligger hos enskild rektor.  

Mål 

Alla som arbetar inom skolan har enligt skollagen och läroplanerna ett 
gemensamt ansvar att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling, se 
till att eleverna når målen för utbildningen och inte minst växer upp till 
trygga och empatiska individer i en global värld. Kommunens skolbibliotek 
kan fungera både som en värdefull resurs samt en viktig funktion i arbetet 
med elevernas måluppfyllelse inom framförallt tre områden: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
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Läsning 
Litteratur och läsning är betydande för våra elevers språk- och 
kunskapsutveckling och att äga ett språk är avgörande för hur de lyckas i 
och utanför skolan. Tillsammans ska vi arbeta läsfrämjande för att vägleda 
och inspirera elever i litteraturens värld. 

 

Medie- och informationskunskap/MIK 
Det är allas vår uppgift att ge eleverna de verktyg och kunskaper de 
behöver för att kunna hantera en allt mer digitaliserad värld. Kunskaper 
som bl.a. gör det möjligt att söka, värdera och använda information från 
olika källor. 
 
Stöd 
Tillsammans ska vi ge elever i behov av extra stöd de verktyg och kunskaper 
de behöver för att klara målen för undervisningen. 

Ansvar 

Utbildningsförvaltningen ansvarar för: 
- inkludera uppföljning av skolbiblioteksverksamheten i 

utbildningsförvaltningens övergripande kvalitetsarbete för skolan  
 

Utbildningsförvaltningen och folkbiblioteket ansvarar i samverkan för: 
- ge alla skolor tillgång till ett gemensamt digitalt bibliotekssystem 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för: 

- skolbibliotekarien är fackutbildad samt ges möjlighet till 
kompetensutveckling 

 
Förskola 
Rektor ansvarar för: 

- skapa förutsättningar för förskolorna att arbeta aktivt och 
inkluderande med barnens alla språk och erfarenheter via 
berättande och litteratur i olika former 

- alla förskolor har särskilt ansvariga pedagoger som samarbetar med 
folkbiblioteket och tillsammans med kollegorna driver arbete kring 
läsning, litteratur och berättande 

- säkerställa att förskolornas pedagoger arbetar språkutvecklande och 
att de barn som är i behov av särskilt stöd eller anpassningar får det 

- skapa förutsättningar för kreativa och inspirerande läsmiljöer i 
förskolorna där högläsning, berättande, reflektion och samtal tar 
plats 

- verka för att barnen ges möjlighet att utveckla adekvat digital 
kompetens och får en första grund i att källkritiskt söka, välja och 
värdera information 

- barnen introduceras till folkbiblioteket 

- verka för att vårdnadshavare uppmuntras att läsa tillsammans med 
sina barn 
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Folkbiblioteket ansvarar för: 
- erbjuda förskolorna ett brett utbud av litteratur, i olika genrer och 

på många olika språk 
- erbjuda barnen i förskolan läsfrämjande aktiviteter 
- fungera som stöd i förskolornas läs- och språkstimulerande arbete, 

exempelvis genom att erbjuda pedagoger inspiration 
 

Grundskola och gymnasieskola 
Rektor ansvarar för: 

- skolbibliotekets pedagogiska funktion är väl integrerad på skolan 
samt styrs och följs upp i dialog med skolbibliotekarie och i skolans 
systematiska kvalitetsarbete 

- skolbiblioteket har bemanning, öppettider, medieanslag och andra 
resurser som möjliggör att skolbibliotekarien aktivt kan bidra till 
elevernas språk- och kunskapsutveckling i samarbete med övrig 
pedagogisk personal 

- personal på skolan och fritidshemmet använder skolbiblioteket i 
undervisningen och bidrar i planering och utformning av 
biblioteksverksamheten 

- skolbiblioteket stödjer elever i behov av anpassningar eller särskilt 
stöd 

- skolbiblioteket tillgodoser flerspråkiga elevers behov av och 
uppmuntrar till läsning på modersmålet samt på de nationella 
minoritetsspråken 

- skolbiblioteksmiljön är ändamålsenlig, tillgänglig, inkluderande, lugn 
och trygg samt har plats för samtal och studier. 

 
Skolbibliotekarie ansvarar för: 

- utveckla och följa upp verksamheten i dialog med rektor och 
samverka med elever och pedagogisk personal i enlighet med 
läroplan och lokalt uppställda mål 

- utforma bibliotekets utbud och verksamhet efter skolform samt 
skolans inriktning eller program 

- utveckla och dela med sig av sin kompetens inom läs- och 
språkutveckling samt sina läsfrämjande metoder i syfte att väcka 
elevernas läsglädje 

- stödja elever i behov av anpassningar eller särskilt stöd och 
tillhandahålla exempelvis talböcker, punktskriftsböcker samt 
lättlästa medier 

- tillgodose och främja läsning på modersmålet och synliggöra 
elevernas flerspråkighet samt de nationella minoritetsspråken 

- utveckla och dela med sig av sin kompetens inom medie- och 
informationskunnighet, instruera och vägleda elever exempelvis i 
informationssökning, sök- och källkritik samt källtillit 

- värna elevers integritet i skolbibliotekets verksamhet i enlighet med 
rådande lagstiftning 

- samverka med folkbiblioteket 
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Gymnasiebibliotekarie ansvarar dessutom för: 
- utveckla och dela med sig av sin kompetens kring vetenskapligt 

material och referenshantering 
- tillgängliggöra vetenskapligt material samt medverka till att rusta 

eleverna inför fortsatta studier 
- samverka med elever och lärare kring planering och genomförande 

av gymnasiearbetet 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


