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1 BIBLIOTEKSPLAN HÄLLEFORS KOMMUN
Den reviderade biblioteksplanen ersätter Biblioteksplanen 2017 – 2020 som
antogs av Hällefors kommunfullmäktige 28 juni 2016.
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin
verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som
anger riktningen för folkbiblioteksverksamheten och det livslånga lärandet.
Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten
och en strategi för att uppnå målen. Målsättningarna utvecklas sedan i den
verksamhetsplan som folkbiblioteket tar fram varje år.
En utvärdering av Biblioteksplanen 2021 - 2023 genomförs i slutet av 2023.
Huvudbiblioteket i Hällefors har då verkat i nya lokalerna i drygt två år och
flera delar av verksamheten, enligt gällande biblioteksplan, har hunnit att
påbörjas och genomföras.
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2 INLEDNING
2.1

Bibliotekslagen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin
verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som
anger riktningen för folkbiblioteksverksamheten och det livslånga lärandet.
Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten
och en strategi för att uppnå målen. Målsättningarna utvecklas sedan i den
verksamhetsplan som folkbiblioteket tar fram varje år.

2.2

Styrdokument – internationella, nationella och kommunala

Styrdokument som ligger till grund för den lokala biblioteksplanen är:
 Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
 Skollagen (SFS 2010:800)
 Förenta nationernas konvention om barnets mänskliga rättigheter
 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
 UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest
 Den regionala biblioteksplanen
 Den regionala kulturplanen
Biblioteksplanen knyter även an till kommunens olika planer som till exempel
Äldreplan, Kultur- och fritidspolicy, Barnkulturplan, Integrationspolicy och
Jämställdhetsplan.

3 HÄLLEFORS KOMMUN
I Hällefors kommun finns två tätorter som också betraktas som serviceorter;
Hällefors och Grythyttan.
Vid årets utgång 2020 hade kommunen 6 896 invånare vilket är en minskning
med 117 personer jämfört med tidigare år. Framtagna prognoser visar på en
fortsatt befolkningsminskning framåt. Den äldre andelen av befolkningen
kommer att öka.
Hällefors är en av de kommuner i riket som tar emot flest nyanlända och
andelen utrikesfödda är därmed högre än genomsnittet. Utbildningsnivån är
lägre i förhållandet till riket i övrigt och arbetslösheten något högre.

3.1 Kommunens vision och verksamhetside
Hällefors kommuns vision är: Hällefors – En attraktiv kommun.
Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar till utveckling för
de som lever och verkar i Hällefors kommun. Vi främjar möten som
engagerar och stimulerar till ett öppet och tolerant samhälle som bidrar till ett
gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
utveckling av kommunen är en överordnad målsättning. Samverkan mellan
kommunens verksamheter och mellan kommunen och civilsamhället bidrar
till genomförandet av Agenda 2030.

5(15)

3.2 Kommunens inriktningsmål
Nedan kommunens verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden
2019-2022 och folkbibliotekets roll kopplat till målen.
Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar
delaktighet i den lokala demokratin.
Folkbiblioteket är en mötesplats som verkar för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Den 26 februari 2020 genomförde biblioteket en medborgardialog om
framtidens bibliotek i syfte att inhämta synpunkter från medborgarna.
Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas
behov.
Biblioteksverksamheten finns tillgänglig för alla. Genom boksamling,
tidskrifter/dagstidningar, publika databaser, möjligheten att använda datorer
och skriva ut material bidrar folkbiblioteket till att kommunen har en väl
fungerande välfärd.
I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt
nyetableringar.
Folkbiblioteket, med en bred och aktuell boksamling som erbjuder en
varierad programverksamhet och välkomnar alla, bidrar till att Hällefors är
en attraktiv kommun att bo och verka i.
Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid.
Med flytt av Hällefors bibliotek till nya, mer flexibla lokaler investerar
kommunen för en stark och hållbar framtid.

4 ANSVARSFÖRDELNING
Bibliotek är en lagstadgad verksamhet. Det är kommunen som är huvudman
för folkbiblioteket och det är kommunstyrelsen som ansvarar för
biblioteksverksamheten i Hällefors kommun. Folkbiblioteket lyder under
Hällefors kommunförvaltning / Kultur och fritid.
Den 1 september 2019 övergick driften av folkbiblioteket till kommunal regi
efter att ha varit på entreprenad sedan 1993. En bibliotekschef anställdes för
att leda verksamheten.
Inför terminstarten hösten 2020 anställdes en skolbibliotekarie av grund- och
gymnasieskolan. Därmed övergick ansvaret för skolbiblioteksverksamheten
till skolan.
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5 HÄLLEFORS FOLKBIBLIOTEK
I Hällefors kommun finns ett huvudbibliotek i Hällefors och en filial i
Grythyttan. När vi skriver folkbiblioteket i biblioteksplanen omfattar det
både huvudbiblioteket i Hällefors och filialen i Grythyttan. Biblioteken
bemannas av fem anställda med sammantagna årsverken om 4,38 tjänster.
Hällefors bibliotek tillhandahåller gymnasieskolans läromedel och
skönlitteratur som är placerat på biblioteket.
Biblioteket i Hällefors har öppet 41 timmar i veckan måndag till lördag
medan filialen i Grythyttan har öppet 24 timmar i veckan fördelat på tre
dagar. Biblioteksverksamhet är klassat som en samhällsviktig verksamhet och
ska enligt bibliotekslagen bland annat verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Under 2018 genomfördes en översyn av biblioteksverksamheten i Hällefors
kommun. Rapporten presenterades för kommunstyrelsen och har i flera delar
betydelse för såväl verksamheten som utformningen av framtidens bibliotek i
kommunen.

5.1 Folkbibliotekets vision
Hällefors kommun är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är
en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och upplevelser.
En betydelsefull del av Hällefors kommun är biblioteken, som välkomnar alla
och verkar för ett öppet och tolerant samhälle. Biblioteken är en viktig del av
kommunens offentliga rum och är centrum för kultur, kunskap, information
och social gemenskap. Bibliotekens verksamhet sker inom liksom utom dess
väggar och är inspirerande, kreativ, nyskapande, flexibel och utmanar de
traditionella tankarna kring vad ett bibliotek är. Biblioteken är rum för
aktivitet likväl för stillhet, de är trygga platser där du kan vara dig själv.
Verksamheten samverkar med andra aktörer, i offentlig och privat sektor samt
med civilsamhället.
Biblioteken är samhällsvägledare och viktiga aktörer för delaktighet. I
bibliotekens lokaler erbjuds den rådgivning och information som behövs i
människors vardag. Verksamheten innehar modern teknik, har en aktiv roll i
sociala medier och på webbplats samt motverkar digitalt utanförskap.
Bibliotekens verksamhet är genom dialog väl förankrad hos besökarna och
öppettiderna är anpassade efter besökarnas behov.

5.2 Folkbibliotekets värdeord
 Inspirerande
 Kreativt
 Nyskapande
 Flexibelt
 Välkomnande
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5.3 Medborgardialog
En medborgardialog om folkbibliotekets framtida verksamhet och service
genomfördes 26 februari 2020. Några av de förslag som kom fram under
medborgardialogen och som är inkluderade i den reviderade biblioteksplanen
nedan.
 Biblioteket ska vara en välkomnande och kravlös mötesplats för kultur,
nya vänner, äldre – yngre.
 Mer programverksamhet; författarbesök, föreläsningar, till exempel nya
svenskar berättar om sin kultur – mat.
 Tyst hörna, mer läsutrymme för till exempel egen dator.
 Tillgång till aktuell litteratur.
 Bokprat för både barn som vuxna.

5.4

Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

I enlighet med kommunens reviderade verksamhetside bidrar folkbiblioteket
till att några av de Agenda 2030-mål som kommunen prioriterar ska uppnås.

3. God hälsa och välbefinnande.
För många är folkbiblioteket en viktig social arena som står för trygghet och
stabilitet och därmed motverkar social ohälsa.

4. God utbildning för alla.
Folkbiblioteket främjar litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

5. Jämställdhet.
Folkbiblioteket är tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
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10. Minskad ojämlikhet.
Folkbiblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper som
personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som
har annat modersmål än svenska samt barn och ungdom.

12. Hållbar konsumtion och produktion.
Folkbiblioteket bidrar genom ett effektivt kapacitetsnyttjande delningsekonomi – till en hållbar konsumtion och produktion.

5.5 Folkbibliotek (Bibliotekslagen §§ 6 -7)
Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för
alla och anpassade till användarnas behov. Folkbiblioteken i det allmänna
bibliotekssystemet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet. Biblioteken i Hällefors kommun erbjuder ett brett utbud av böcker
och annan media. Det finns en medieplan med strategier för inköp som stöd.
Genom attraktiva läsmiljöer erbjuder biblioteken möjligheter att studera och
arbeta. Folkbiblioteket bedriver också uppsökande verksamhet. I väntrummen
på Folktandvården, vårdcentralen samt på apoteket finns biblioteksböcker
placerade för läsning på plats.
Ett bibliotek måste ständigt utveckla sin verksamhet för att vara relevant.

5.6

Hällefors folkbiblioteks övergripande mål

Stimulera läslust för de prioriterade grupperna.
De prioriterade grupperna är enligt bibliotekslagen; personer med
funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat
modersmål än svenska samt barn och ungdom. Mäts via utlåningsstatistik som
publiceras i Kolada.
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Verka för digital delaktighet.
Erbjuda Ipad-kurser, annan utbildning och IT-stöd. Mäts via besöksstatistik.
Öka samverkan med andra aktörer.
Uppstart av ett biblioteksråd vars roll är att vara rådgivande och utgöra en
arena för informationsutbyte mellan folkbiblioteket och andra lokala aktörer.
Mäts via antalet aktiviteter och antal möten.
Öka tillgänglighet och delaktighet.
Erbjuda Mer-öppet, Pop-up-bibliotek, utreda möjlighet till bokbil,
brukarenkäter. Inträde i Bergslagsbibblan. Mäts via utlåningsstatistik som
publiceras i Kolada.
Upparbeta en aktiv roll i sociala medier.
Ta fram en handlingsplan för sociala medier med mätbara mål. Klar januari
2022.

5.7 Biblioteksråd
Ett biblioteksråd bestående av representanter från föreningar, företag och
organisationer i kommunen ska instiftas. Biblioteksrådet ska ledas av
kommunstyrelsens ordförande och är rådgivande i frågor som rör
folkbibliotekets verksamhet och utveckling. Syftet är också att samverka
kring biblioteksfrågor och hitta adekvata samarbetsformer som gynnar
biblioteksverksamheten och dess besökare.

5.8 Prioriterade grupper (Bibliotekslagen §§ 4 - 5)
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassat efter användarnas
behov. Prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, nationella
minoriter och personer med annat modersmål än svenska samt barn och
ungdom.
5.8.1

Personer med funktionsnedsättning (Bibliotekslagen § 4)

Folkbibliotekets personal besöker regelbundet kommunens servicehus.
Böcker och annan media finns utplacerade på boendena för utlån och
beståndet ses kontinuerligt över av bibliotekspersonalen. Boken kommer
service finns för de som tillhör någon av riskgrupperna till Covid-19.
Inriktningsmål: Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning.
 Utveckla det digitala biblioteksrummet med bland annat inträde i
Bergslagsbibblan. Bergslagsbibblan är ett samarbete mellan kommunerna i
Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors och består bland annat av en
gemensam webb, en gemensam mediekatalog och medför ett aktivt
utvecklingsarbete.
 Marknadsföra och utveckla Boken kommerverksamheten även till de som
inte tillhör någon av riskgrupperna till Covid 19.
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 Genomföra brukarenkäter regelbundet och inventera behovet hos de
grupper som inte vanligen besöker biblioteket.
5.8.2

Nationella minoriteter och personer med annat modersmål än
svenska (Bibliotekslagen § 5)

För nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska ska
biblioteken vara en central mötesplats med rum för språkcafé och liknande,
läsning och studier, riktad familjeverksamhet och kulturaktiviteter.
Folkbiblioteket köper kontinuerligt in litteratur från olika språkområden.
Hällefors kommun är finskt förvaltningsområde med en historia från
svedjefinnarnas tid. Biblioteken har en särskild avdelning med finskspråkig
litteratur.
Inriktningsmål: Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna
och personer som har annat modersmål än svenska.
 Fortsätta utveckla bokbeståndet på andra språk än svenska.
 Öka antalet inköp på lättläst svenska för alla åldrar.
 Arrangera särskilda aktiviteter för finsktalande. Ett arrangemang per år.
5.8.3

Barn och unga (Bibliotekslagen § 8)

Folkbiblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att
främja språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. I samarbete med
BVC delas en gåvobok ut till alla nyfödda i kommunen. Folkbiblioteket har
en Läsfrämjandeplan som beskriver specifika aktiviteter och projekt
avsedda att öka läslusten hos barn och unga. Planen ses över varje år. Det
finns också en handlingsplan över barnkonventionens intentioner rörande
biblioteksverksamhet.
Inriktningsmål: Stimulera barn och ungas läsning.
 Arrangera publika aktiviteter regelbundet som lockar föräldrar och
barn/ungdomar att besöka folkbiblioteket.
 Erbjuda sagostund på såväl svenska som på andra modersmål en gång i
veckan under terminerna i samverkan med studieförbunden.
 Följa barnkonventionens intentioner i det vardagliga arbetet vilket innebär
att arbeta rättighetsbaserat med medborgargruppen barn 0-18 år. Ledord är;
förstå, kunna, vilja.
 Aktivt söka upp barn och ungdom på de platser där de befinner sig som till
exempel kulturskolan, bowlinghallen och på olika lovplatsaktiviteter.
5.9 Digital delaktighet (Bibliotekslagen § 7)
Folkbiblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. I samarbete
med andra aktörer ska folkbiblioteket utveckla strategier och metoder för att
överbrygga den digitala klyfta som finns i samhället. Huvudbiblioteket
arrangerar IT-kurser för seniorer och erbjuder IT-hjälp.
Inriktningsmål: Förebygga det digitala utanförskapet.
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 Erbjuda IT-kurser på olika nivåer. Minst en gång i veckan under
terminerna.
 Utveckla den digitala servicen via tillträde i Bergslagsbibblan – innebär
bland annat tillgång till den digitala filmkanalen Cineasterna och databasen
Pressreader.
 Utökad närvaro på sociala medier. 10 procent av Hällefors kommuns
befolkning ska följa folkbibliotekets Facebook-sida halvårsskiftet 2022.

5.10 Samverkan med andra aktörer
Folkbiblioteket ansvarar för att samverkan sker med andra lokala och
regionala aktörer som till exempel studieförbund, kulturskolan och andra
folkbibliotek i länet.
Inriktningsmål: Öka och utveckla samverkan med andra aktörer.
 Instifta ett biblioteksråd bestående av representanter från föreningar,
företag och organisationer i kommunen.
 Samverkan med studieförbunden.

5.11 Tillgänglighet och delaktighet
5.11.1 Biblioteksrum

Biblioteken är en viktig del av kommunens offentliga rum och är centrum för
kultur, kunskap, information och social gemenskap. Verksamheten sker inom
liksom utom dess väggar. Biblioteket är en mötesplats där alla ska känna sig
välkomna.
Biblioteksrummet består av Hällefors och Grythyttans bibliotekslokaler, av
folkbibliotekets webbplats och av folkbibliotekets sociala medier.
Öppettiderna är anpassade efter kommuninvånarnas behov.
Huvudbiblioteket i Hällefors består - förutom av en barnavdelning, en
ungdomsavdelning och en vuxenavdelning - av ett tidskriftsrum, ett
Bergslagsrum där det också finns några studieplatser och ett mötesrum som är
bokningsbart för föreningslivet. Det finns tre publika datorer i biblioteket.
Inför flytten till det nya biblioteket hösten 2021 har ingången varit att
biblioteket ska spegla kommunens karaktär; natur- och friluftsliv, skog, sjöar,
stål-järn-silverbrytning. ”Bergslagens mittpunkt”.
Grythyttans bibliotek är mer småskaligt med en barnavdelning och en
vuxenavdelning. Där finns en publik dator.
Bibliotekspersonalen för ständigt en dialog med besökarna. Det finns
möjlighet att lämna inköpsförslag på såväl webben som i biblioteken.
Inköpsförslagen är vägledande vid mediainköp.
På huvudbiblioteket i Hällefors finns en utställningshall som upplåts till
allmänheten/föreningar/skolklasser för utställningar av konst och hantverk. I
utställningshallen finns också möjlighet att arrangera olika typer av program.
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5.11.2 Kulturell mötesplats - framtidens bibliotek

Folkbiblioteket ska både inspirera till läsning och vara en naturlig och flexibel
mötesplats i lokalsamhället. Teaterföreställningar, föreläsningar och andra
arrangemang som författarbesök, språkcaféer, bokprat för både barn och
vuxna och övrig samhällsinformation ska inrymmas på folkbiblioteket.
Programverksamheten har starkt fokus på barn; sagostunder, barnteater,
författarbesök och pyssel är några aktiviteter som erbjuds.
Inriktningsmål: Öka tillgänglighet och delaktighet.
 Inträde i Bergslagsbibblan och därmed få en ökad tillgänglighet – låna i
Nora lämna tillbaka i Hällefors.
 Möjliggöra för Meröppet som innebär att besökare över 18 år kan besöka
biblioteken när det är stängt i såväl Grythyttan som i Hällefors.
 I samarbete med lokala aktörer arbeta med programverksamhet för alla
åldrar.
 Genom pop-up-bibliotek erbjuda biblioteksverksamhet på skilda platser i
kommunen.
 Undersöka möjligheten att samordna bokbil med Nora kommun.

6 SKOLBIBLIOTEK
Skolbibliotek ingår i skolans pedagogiska verksamhet och ska medverka till
att stödja elevens lärande och stimulera till läsning. Det är skolan som
ansvarar för skolbiblioteksverksamheten. Folkbiblioteket ska ses som en
naturlig samarbetspartner för skolbiblioteket.
6.1 Samverkansråd bibliotek - skola
En handlingsplan är framtagen i samarbete mellan grundskolan och
folkbiblioteket som beskriver hur samarbetet ska ske. Ett samverkansråd
träffas två gånger per år i syfte att utveckla samarbetet mellan biblioteket och
skolan.
Verksamhetsmål: Folkbiblioteket ska ha ett kreativt samarbete med
skolbiblioteket.
Folkbiblioteket erbjuder:
 Samtliga förskoleklasser bjuds in till folkbiblioteket.
 Eleverna i årskurs fyra bjuds in till folkbiblioteket.
 Eleverna i årskurs sju bjuds in till folkbiblioteket.
 Vid behov erbjuds möjligheten att för andra årskurser komma på inbokade
besök till folkbiblioteket.

7 UTVÄRDERING
Den reviderade biblioteksplanen är i första hand ett strategiskt och politiskt
dokument som gäller 2021 – 2023.
En utvärdering av Biblioteksplanen 2021 - 2023 genomförs i slutet av 2023.
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Bilaga 1 till Biblioteksplan Hällefors kommun 2021 - 2023

Läsfrämjandeplan för Hällefors folkbibliotek 2021 - 2023
År 2021 är ett svårplanerat år då vi dels befinner oss i en pandemi och dels att
biblioteket ska flytta till nya lokaler till hösten vilket kommer att kräva en del
personalresurser.
Små barn

Biblioteket köper in gåvoböcker till nyfödda barn och ytterligare en bok,
när barnen är 18 månader. BVC delar ut böckerna till föräldrarna. Syftet är
att få föräldrar att börja läsa tidigt för sina barn.
Inom Region Örebro län pågår ett projekt, Bokstart, ett samarbete där BVC,
logoped och bibliotek samarbetar. Bokstart är ett språkstimulerande projekt
som vänder sig till barn 0 – 3 år och deras föräldrar. Material distribueras till
BVC från regionen eller biblioteket. Via projektet får även barnen en
bokgåva när de är 8 månader.
Under hösten kommer en familjecentral startas upp i Hällefors. Personal från
biblioteket kommer att finnas på plats för att skapa relationer till föräldrar
och barn. Genom att ge boktips, samtala och läsa högt vill biblioteket
inspirera föräldrar och barn till att läsa mer.
Förskolan

Alla förskolebarn erbjuds att komma till biblioteket för sagostunder.
Bibliotekspersonal kan också besöka förskolan. Om förskolorna önskar så
deltar biblioteket i andra läslustinriktade aktiviteter som till exempel
sagostunder på förskolan eller deltagande på föräldramöten.
Bokpåsar med böcker på olika språk plockas ihop till förskolorna.
Temaböcker finns för utlån.
Under året planerar vi att få ut bokpåsar med olika teman till samtliga
förskolor som föräldrar kan låna med sig hem.
En gång per år genomförs bokprat för pedagogerna på förskolorna inriktad på
nya böcker, äppelhylleböcker (medier för barn med funktionshinder),
språkutveckling m.m.
En gång per år erbjuder biblioteket någon annan kulturaktivitet som t.ex.
teater, sång eller skapande.
Bibliotekspersonalen medverkar efter önskemål på föräldramöten för att prata
om läslust, läsförståelse och för att ge föräldrarna inspiration till egen
högläsning. Vi vill vi också ge föräldrarna möjlighet att föra fram barnens
egna tankar och önskemål om böcker och läsning i linje med intentionerna i
barnkonventionen.
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Skola och skolbibliotek

År 2020 övergick skolbiblioteksverksamheten för grundskolan till skolan och
en skolbibliotekarie anställdes. Bibliotekspersonalen samarbetar med
skolbibliotekarien kontinuerligt i verksamhetsgemensamma frågor, bland
annat planeras för gemensamma bokcirklar för grundskolan.
Förskoleklass
Alla förskoleklasser bjuds in till biblioteket för en första introduktion. Barnen
får bekanta sig med biblioteksrummet, prova på att jobba på biblioteket m.m.
Vidare får barnen möjlighet att få sitt första lånekort vid detta besök.
Årskurs 4 och 7
Dessa årskurser bjuds in till biblioteket för att lära känna sitt bibliotek och få
mer bibliotekskunskap. Barnen får bekanta sig med biblioteksrummet, prova
på att söka i databaser och kan uppdatera sina låntagaruppgifter eller få nytt
lånekort.
Vi verkar för att elever med läsnedsättning ska få egna konton på Legimus
(talböcker via Myndigheten för tillgängliga medier).
Gymnasiet
I samarbete med pedagogerna plockar vi ihop litteratur för temaläsning och
vägleder eleverna i folkbiblioteket.
Övrigt

Under året kommer vi att arbeta aktivt med språkfrämjande verksamheter på
skolloven. Aktiviteterna kan t.ex. vara teater, pyssel och spel. Vi avser att
jobba med sommarboken (läsfrämjande biblioteksprojekt för att främja
lustfylld läsning barn mellan 8 år – 12 år) under sommarlovet.
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