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Sammanställt av Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län 

3 viktigaste förutsättningar  

för att bli Årets skolbiblioteksregion 2016 
Centrala styrdokument som pekar ut riktning och vilja, centrala förvaltningsövergripande 
strategier, centrala riktlinjer, styrdokument 

Skolledningar och rektor med på tåget, Skolledares kunskap/medvetenhet om bibliotekets 
styrkor som redskap för måluppfyllelse, inte utan min rektor (bibl skriker – rektor kan 
säga/peka), rektor ser möjligheterna i skolbibliotekets verksamhet, skolledares kunskap och 
medvetenhet 

Bibliotekaries kunskap om skolans styrdokument och mål, bibliotekens kunskap om skolans 
styrdokument och måluppfyllelse 

Regional samordnare som skapar samsyn i regionen genom utbildning och forum för 
diskussioner 

Fokus 

Tid 

Pengar 

Kontakter och samarbete mellan BUN och KN 

Handlingsplan utarbetad av bibliotekarier och rektorer, bibliotek vara med i handlingsplaner 
och visioner för bibliotek tillför till måluppfyllelse, handlingsplaner för bibliotek kopplade till 
läroplaner och kursplaner 

Handlingsplanen används och revideras 

Någon form av skolbibliotekscentral där kompetens finns samlad och som de mindre 
skolenheterna kan få del av 

Viktigt med bibliotek ända från förskoleklass till och med gymnasiet 

Gemensamma måldokument 

Tydliga målbilder 

Tydlighet i skolbiblioteksuppdraget 

Tydlig befattningsbeskrivning för skolbibliotekspersonal 

Lägsta gemensamma standard på skolbibliotek 

Tid för utvecklingsarbete, att utvecklingsarbete prioriteras 
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Samarbete mellan ledning, lärare, bibliotekarier, samarbete, samarbete… Samarbete, 
samverkan mellan skolans personaler inkl bibliotekarier, samverkan som startas genom 
obligatoriska inslag, samverkan, samarbete bibliotek, lärare, rektor, samarbete på alla nivåer 
och samarbete mellan alla nivåer, samverkan mellan alla nivåer och verksamheter 

Samarbete mellan olika skolor, olika stadier 

Att handlingsplaner och mål implementeras i verksamheten och fungerar 

Ekonomi, ekonomi 

Statushöjning av skolbibliotek 

Fackutbildad, engagerad bibliotekspersonal 

Eleven i fokus – alltid 

Från dagis till disputation – från förskola till forskning � helhetssyn/progression över hela 
utbildningssidan när det gäller digital kompetens/informationskompetens 

Möjligheter till fortbildning kring bibliotek i lärandemiljö 

Specialkompetens för bibliotekarier som ska arbeta i skola/gymnasium 

Personal, personal 

Synliggöra det som redan görs, dokumentation av det som görs, visa vad biblioteken gör, 
synliggör och fira framgångar för skolbiblioteken 

Utveckla handlingsplaner och arbeta efter dessa, handlingsplaner 

Attitydundersökningar 

Förståelse 

Bemannade skolbibliotek 

Skolbibliotek inom skolorganisation 

Utmanande, utvecklande, pedagogisk skolbiblioteksmiljö, bibliotek=mediatek 

Alla kommuner erbjuder en god skolbiblioteksverksamhet 

Dokumentera skolbiblioteksverksamheten 

Fira framgångar 


