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Skolbiblioteksprogram
2018-2020
Inledning
I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med
folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbiblioteksteam.
Skolbibliotek ska främja de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för
läsning, bidra till lärande och främja sökande efter kunskap.
Verksamheten ska sträva efter likvärdighet och hög kvalitet. Skolbiblioteket ska bemannas
av fackutbildad bibliotekarie.

Mötesplats
Skolbiblioteket ska vara ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande. Det ska vara
tillgängligt för alla med öppettider anpassade till verksamheten. På mötesplatsen ska det
finnas plats för samtal, studier och vägledning till digitala medier och resurser.
Skolbiblioteket ska erbjuda ett aktuellt, varierat och elevanpassat medieutbud till alla
oavsett inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Integrerad del av undervisning och lärande
Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och vara en pedagogisk
resurs i alla ämnen. I samverkan med skolans personal ska skolbibliotekarien bidra till
ökad måluppfyllelse, resultat och kunskapsutveckling för alla elever.

Digital kompetens
Skolbiblioteket ska bidra till att ge alla elever förmågan att kunna använda Internet och
digital teknik för att stödja det egna lärandet. Detta ska också leda till ett ökat kritiskt
förhållningssätt och ett användande som är säkert och ansvarsfullt. Skolbiblioteket ska
öka kunskapen hos eleverna om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och inspirera
till ökad kreativitet i användandet av digitala resurser och verktyg.

Värdera och använda information
Skolbiblioteket ska bidra med stöd och vägledning kring faktasökning och källkritik.
Eleverna ska ges kunskap om hur sökmotorer och sociala medier fungerar och om hur
information sprids. De ska även ges möjlighet att utveckla strategier för att söka,
välja och granska olika källor.

Språkutveckling och läsfrämjande
Skolbiblioteket ska stimulera, utmana elevernas språkutveckling och fantasi samt inspirera
till ett ökat intresse för litteratur och läsning. Skolbiblioteket ska också bidra till att
utveckla elevernas multimodala läsförmåga.
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Aktivitetsplan för skolbiblioteket
Varje skolenhet ska skriva en aktivitetsplan för varje läsår som är tydligt kopplad till
skolans behov och skolbibliotekets uppdrag. Aktivitetsplanen ska utvärderas och följas
upp varje år.

Det systematiska kvalitetsarbetet
Varje skolenhet ska arbeta med skolbiblioteksverksamheten i sitt systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet ska sträva efter att uppnå skolbiblioteksprogrammets intentioner.

4

Borås Stad | Skolbiblioteksprogram

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

