
 
 

Plan för Vänge skolas bibliotek:  
 
MÅLSÄTTNINGAR:  
 
Skolbiblioteksverksamheten på Vänge skola arbetar för att: 

• stödja elevernas kunskapsutveckling,  
• stimulera läslust, främja språkutveckling och digital kompetens. 
• erbjuda litteratur, så väl facklitteratur som skönlitteratur, informationsteknik och andra medier 

anpassade till olika elevers behov 
• stärka elevernas kunskaper om källkritik, olika medier och information.  
• att stimulera flickor respektive pojkar till läsning genom att erbjuda böcker som traditionellt 

anses vara av intresse utifrån könstillhörighet.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR:  
På Vänge skola finns en filial av Uppsala Stadsbibliotek. Skolan har tillgång till dess utbud 
men biblioteket är också anpassat efter skolans behov.  
 
Skolan har en skolbibliotekarie anställd tio timmar per vecka och varje klass har utifrån ett 
bestämt upplägg, tillgång till bibliotek och bibliotekarie 40 minuter per vecka. Fritidshemmet 
tar del av stadsbibliotekets öppettider.  
 
Måndag-Onsdag 
Klass 8.50-9.30 
Klass 9.50-10.30 
Klass 10.40-11.20 
Din lunch: 11.20-11.50 
Klass 11.50-12.30 
  
Klassläraren som bär huvudansvaret för undervisningen, ser skolbibliotekarien som en resurs 
i skolans ämnen och ett stöd för eleverna. Veckotiden används till lån av böcker och mycket 
mer som litteraturtips vid temaarbete, inspirationsträffar och inspel på ett givet ämne. 
Läraren har varje vecka tillgång till bibliotekariens expertis och kunnande. Och 
skolbiblioteket kan exempelvis möjliggöra för elever med olika utmaningar och behov så att 
de på ett mer inkluderat och rikt sätt kan tillgodogöra sig undervisningen.  
 
Inför varje termin, för att diskutera gemensamma projekt och för att lägga upp terminens 
arbete, träffas lärarna och bibliotekarien. Bibliotekarien är då med och planerar delar av 
undervisningen, lärare och bibliotekarie blir vid dessa tillfällen insatta i varandras uppdrag 
och roller.  
 
 
 
 
 
 



 
 
ARBETSBESKRIVNING:  
 
Skolbiblioteket är en viktig del i skolans arbete med att utveckla elevernas läsförmåga och 
intresse för läsning. Varje år genomförs därför regelbundna projekt som skolbibliotekarien 
ansvarar för och driver:  

• Två gånger per termin besöker bibliotekarien skolans klasser och pratar böcker. 
Bibliotekarien visar på olika typer av genres och stilar samt lyfter in frågor gällande 
könsroller och läsning.  

• Bibliotekarien sätter samman boklådor för såväl skola som fritidshem.  
• Bibliotekarien förser fritidshemmet med gallrade böcker som exempelvis kan 

användas vid utomhusläsning.  
 
I skolans arbete med värdegrundsfrågor har biblioteket en viktig roll. Läroplanen säger att 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla.” Det är därför viktigt att bibliotekets litterära utbud 
innefattar denna bredd. Eleverna ”ska heller inte bli ensidigt påverkade till förmån för den 
ena eller andra åskådningen. ”Detta är ett särskilt uppdrag för skolans bibliotek, litteraturen 
ska gestalta läroplanens inriktning. Skolbiblioteket är på grund av detta en del av skolans 
arbete kring jämställdhet, könsroller och tillhörighet.  
 
Skolans demokratiska uppdrag innefattar även skolans bibliotek. Bibliotekarien deltar 
regelbundet vid skolans elevråd där bl.a. frågor kring litteratur, aktiviteter, pojkar och 
flickors inställning gällande läsning och bokval diskuteras. Eleverna ges också tillfälle och 
möjlighet att vara med och påverka såväl bokinköp som hur biblioteket utformas.  
 
I dagens informationssamhälle är kunskaper kring källkritik, medier och information mycket 
viktigt. Skolbiblioteket har en del i arbetet. En gång per läsår arrangerar skolbibliotekarien 
ett arbete på ett på förhand bestämt tema. 
 
Bibliotekets uppdrag beskrivet ovan utvärderas tillsammans med skolans systematiska 
kvalitetsarbete och redovisas i skolans verksamhetsplan.  
 
Detta dokument är upparbetat på rektors uppdrag i samråd med lärare, personal från fritids 
och skolbibliotekarie.  
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