
 
   
 
 

  

 

  

UTVECKLA BIBLIOTEK OCH SKOLA 

”Stadsbiblioteket har försett skolorna med mera böcker än tidigare.” 
(Läslust i Ikalis)  

 

FÖRNYA TRADITIONELLA ARBETSSÄTT 

 Bokprat för barn och vuxna  

 De vuxnas bokprat är viktigt också för läraren.  

 Kunskap om ny litteratur och nyttigt vid materialan-
skaffning för skolbiblioteket 

 Läsdiplom 

 Bibliotekspersonalen sammanställer för olika årskur-
ser boklistor enligt temamånader.   

 Sammanställning av gemensamt läsdiplom  

 Synlighållande av böcker i bibliotek och bokbuss 

 Bokleveranser 

 Ökade bokleveranser från bibliotek till skolor 

 Läraren kan ta initiativ och kontakta biblioteket för 
bokleveranser.   

 Bibliotekspersonalen kan ta initiativ och planera och 
leverera bokkassarna/lådorna t.ex. årskursvis.   

 Kom ihåg att bokpaket också kan beställas och lever-
eras via bokbussen. Avtala vid behov om längre 
stopptider av bokbussen.  

 Tips: Samla ihop ett bokpaket för den lokala idrotts-
föreningens spelare att ta med på lagets spelresor! 

 Arrangera 

 skolans klubbar i biblioteket. Gör t.ex. gemensamma 
musikalbesök! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 författar- och skådespelarbesök i skolor och biblio-
tek. 

 utställningar om skolans verksamhet.   

 
PLANERA NYTT – FÖR SKOLAN TILL BIBLIOTEKET… 

”Samarbetet mellan skola och bibliotek är vikitgt för att upprätthålla 
och öka läslusten för barnen.” (Läslust i Villmanstrand) 
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Eleverna som biblioteksassistenter 

 Skola eleverna till biblioteksassistenter 

 Assistans vid låning och bokvinkning åt skolkamrater samt 
bokupställning i biblioteket  

 Större elever agerar som faddervinkare åt de yngre eleverna. 
 

… OCH BIBLIOTEKET TILL SKOLAN 
 

Bokkassen 
 Lämpar sig speciellt för förskoleelever och yngre elever  

 Fyll kassen med böcker som är kopplade till stadens läsdi-
plom, 1–3 böcker/kass. 

 Utlåningen sker med daghemmets/förskolans/skolans insti-
tutionskort för personalen. 

 Ni behöver ett avtal om ni vill ta hem böckerna som har lå-
nats med institutionskortet. 

 Låg tröskel till boklåning  

 Det behövs inget bibliotekskort för boklåning: Famil-
jerna lånar kassen från daghemmet, endera manuellt 
eller med QR-kod och smarttelefon. 

 Man behöver inte ta sig till biblioteket: Föräldrarna 
kan låna bokkassen samtidigt som det hämtar barnen 
från förskolan. 

Bokkärran 
 Utlåning av böcker från klassrummets bokkärra  

 För att göra utlåningen enklare, kan kärran placeras på en 
central plats i klassrummet.  

 Variera litteraturen – välj enligt tema. 
 

Bokbussen 
 Inspirera föreskoleelever och små skolelever att besöka bibli-

oteksbussen.  

 Lugn och ro, regelbundenhet och långa stopptider! T.o.m. 45 
minuters stopp en gång i månaden.  

 Ordna för varje smågrupp ett eget besök till bokbussen: De-
monstration, bibliotekariens läsestund och utlåning 

Bokhög 
 Samla ”högar” av böcker, dvs. fyll lådor med böcker som sva-

rar mot flera läsarprofiler, dvs. böcker som är lätta, svårare, 
tjocka, tunna, olika genrer. 7 titlar, 5 exemplar av varje titel, 
dvs. 35 böcker i en låda. 

 Koppla bokprat till högarna. 

 Se till att det finns tillräckligt många böcker, så alla får vad de 
vill ha, genast. Till exempel 7 titlar, 5 exemplar av varje titel, 
dvs. 35 böcker i en låda. 

 Åk ut till skolan med högen. 

 Skap ev. läsecirklar kring böckerna i högen. 

 Samarbeta med lärarna på skolan, då blir det säkrast ”rätt” 
böcker. 

 
Utveckling och förverkligande: Flertal Läslust-orter.  
Borgå stadsbibliotek. Myllypuron ala-asteen koulu och Itäkeskuksen kirjasto, Helsing-
fors. Kilvakkalan koulu och Ikaalisten kaupunginkirjasto, Ikalis. Raumankarin koulu 
och Himangan kirjasto, Kalajoki. Kauhajoen koulukeskus och Kauhajoen kaupungin-
kirjasto, Kauhajoki. Linnakangastalon koulu och Kempeleen kirjasto, Kempele. Kale-
valan koulu och Kuopion kaupunginkirjasto, Kuopio. Miedon och Säntin koulut och 
Kurikan kaupunginkirjasto, Kurikka. Myllymäen och Lappeen koulut samt Lappeen-
rannan kaupunginkirjasto, Lappeenranta. Muijalan koulu och Mäntynummen kirjas-
to, Lojo. Mäntylä-Snellmanin päiväkoti och esikoulu samt Oulun kaupunginkirjasto, 
Oulu. Rovaniemen kouluverkosto och Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemi.  

http://www.lukuinto.fi/

