Arbetsplan för Skolbiblioteket på Södra Ängby skola
Syfte:
Syftet med denna arbetsplan är att beskriva innehåll och mål i den
verksamhet som bedrivs på skolans bibliotek.
Skolbiblioteket idag:
Södra Ängby skola är en F-9-skola med c:a 670 elever.
Skolbiblioteket är strategiskt beläget på skolan, i en nyrenoverad,
fräsch och ändamålsenlig lokal vid skolans ljushall – nära expedition,
matsal och lärosalar.
Biblioteket är f n bemannat fyra dagar i veckan, för- och
eftermiddagar. När biblioteket är obemannat är det låst men
tillgängligt för övrig personal och för elever som kommer hit
tillsammans med sina lärare.
Många elever söker sig till biblioteket under håltimmar och raster, för
läxläsning och avkoppling och det nyttjas ofta av lärare och
undervisningsgrupper för att låna skönlitteratur och för
informationssökning vid olika arbeten.
Det finns f n 3 datorer i skolbiblioteket, 2 av dessa är tillgängliga för
eleverna. Där kan de söka information, t ex i Landguiden,
Nationalencyklopedin och Alex författarlexikon, samt låna och söka
bibliotekets böcker i WinBib.
En eftermiddag i veckan anordnas läxhjälp för åk 6-9 i Röda Korsets
regi. Även hemspråksundervisning bedrivs i lokalerna.
-Skolbiblioteket ska främja elevernas läsutveckling och deras intresse
för litteratur.
Här finns tidskrifter och ett stort och varierat bokbestånd av såväl
skönlitteratur som faktaböcker.
-Merparten av böckerna är på svenska men det finns även
skönlitteratur och faktaböcker på engelska och (ännu så länge ett fåtal)
på andra språk.
-Även ljud- och talböcker lånas ut via biblioteket och denna
verksamhet är ännu under uppbyggnad. De nya klasserna på skolan
har genom åren erbjudits en introduktion i hur man hittar och lånar
bland bibliotekets böcker och vilken service vi kan tillhandahålla.

-Elevledda bokpresentationer har ordnats för lågstadieeleverna.
-Skolbibliotekarien har bokpresentationer och bok-frågesport för
elever i olika stadier och årskurser.
-Skolan har ett samarbete med Skapande Skola, där vi t ex utbyter
ideer för temautställningar och liknande i biblioteket och i den
angränsande ljushallen. Det finns möjligheter att via Skapande skola
få författarbesök och arbeta i projekt med en författare.
Vi har också haft aktiviteter med ankytning till FN-dagen, Nobeldagen
och Världsbokdagen.
Vi utnyttjar ibland möjligheten att låna böcker från Mediotekets
cirkulationsbibliotek. Ett sådant tillfälle är när vi ordnar ”Hela skolan
läser”.
-Skolbiblioteket förmedlar även information från bl a Medioteket och
Internationella biblioteket; erbjudanden om författarbesök,
teaterföreställningar, konserter, etc. som vänder sig till elever och/eller
skolpersonal.

Mål för kommande läsår:
-Skolbiblioteket kan medverka till ett kreativt klimat och till trygghet
och sammanhållning på skolan, t ex genom att elever i olika åldrar
tipsar varandra om läsvärda författare och böcker.
-Målet är att fler elever i olika årskurser ska engageras i
bokpresentationer och liknande aktiviteter. Bokbloggar där elever och
ev. personal medverkar kan vara ett sätt att få igång ett utbyte av tips
och tankar kring böcker och litteratur.
-Ett mål är att kunna erbjuda något fler böcker på andra språk än
svenska. -Likaså att göra faktaböcker om de fransk-, spansk- och
tyskspråkiga länderna mer nyttjade och tillgängliga för fler elever
genom att flytta vissa av dem från de låsta språkinstitutionerna till
skolbiblioteket.
-Ett samarbete med lärare på de olika stadierna och i olika ämnen
eftersträvas - för att lära eleverna söka och hantera den kunskap och
information de behöver inför uppsatser och presentationer på ett bra
sätt.
-Ett organiserat samarbete med skolans speciallärare likaså – för att
kunna hjälpa elever i behov av talböcker, etc på ett bra och effektivt
sätt.

-Ett större utbyte av information om aktuella arbetsområden, projekt
och kulturevenemang inom skolan eftersträvas också.
-Detta för att alla på skolan ska känna till vad skolbiblioteket kan
erbjuda och att biblioteket ska kunna utvecklas, tillgodose önskemål
från elever och personal och vara en resurs för hela skolan i den nya
läroplanens anda.
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