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Folkbibliotek och skolbibliotek olika uppdrag
I styrdokument såsom bibliotekslagen och skollagen tydliggörs folkbibliotekets och skolbibliotekets
olika uppdrag och roller.
Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att
öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet.
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras
behov och förutsättningar.
På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under
en viss tid oavsett publiceringsform.
Folkbiblioteken hör organisatoriskt till kultur- och fritidsförvaltningen.
Skolbiblioteken utför en del av skolans pedagogiska uppdrag med uppgift att stödja elevernas
lärande. Varje skolbibliotek har sin särskilda målgrupp i elever och personal på respektive skola,
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. För att eleverna ska anses ha tillgång till
skolbibliotek ska följande krav vara uppfyllda enligt skolinspektionen:
Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från
skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning
för att bidra till att nå målen för denna.
Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
Skolbiblioteken hör organisatoriskt till barn -och utbildningsförvaltningen.

Skolbibliotek organisation
Ljungby kommun har 13 grundskolor och en gymnasieskola. Totalt finns 4,75 heltidstjänster på
skolbiblioteken i kommunen. Tjänsterna är fördelade på Astradskolan, Kungshögskolan, Åbyskolan
och Sunnerbogymnasiet.
Alla skolor skall enligt skollagen ha ett skolbibliotek som eleverna har tillgång till i den egna
skolenhetens lokaler. Det gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
Skolbiblioteken skall omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra
medier. Biblioteket skall vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och
stimulera till läsning. Beroende på skolans storlek är biblioteken olika stora men de krav som finns i
lagstiftningen måste alla enheter leva upp till.
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor har enligt
läroplanen ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.
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Skolbibliotek är en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas
och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja
elevernas lärande.

Skolbiblioteken nuläge – vad gör vi i dag
Under läsåret 2014-2015 besökte skolinspektionen Ljungby kommun. Inspektionen klargjorde att det
måste finnas skolbibliotek på alla skolor. På alla skolor skall det idag finnas en gemensam och ordnad
resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Det finns stora skillnader
mellan mindre skolor och större skolor när det gäller tillgänglighet, mediebestånd och IKT. För att
leva upp till kraven krävs framtida satsningar.
Samarbetet mellan folkbiblioteket och skolorna (ny rubrik)
Samarbetet mellan folkbiblioteket och skolorna i Ljungby kommun består idag av att bokbussen kör
var 14:e dag till landsbygdens förskolor och skolor och då finns det möjlighet för elever att låna
böcker och för lärare att beställa boklådor med olika teman.
Samverkan består även av samarbete kring lokaler (Åbyskolan och Ryssbyskolan), visst mediebestånd
och en del läsfrämjandeinsatser.
Förskoleklasser inom Ljungby stad, bokbussen, Ryssby och Lidhult får inbjudan till biblioteket för
boklek och visning av biblioteket. De har även möjlighet att besöka biblioteket regelbundet under
läsåret. Pedagoger inom förskola och skola kan på efterfrågan få bokprat och visning av biblioteket i
mån av tid. Folkbiblioteket ger på efterfrågan information på föräldramöten, mot en avgift.
Folkbiblioteket bjuder varje termin in de ansvariga för skolbiblioteken till en gemensam träff där
gemensamma frågor tas upp.
Folkbiblioteket, Sunnerboskolan , Astradskolan och Kungshögskolan samt Åbyskolan samverkar
ytterligare då de alla är anslutna och arbetar i biblioteksystem Book-IT.

Skolbiblioteken
Övergripande mål – strategiskt område Kunskap
 Ljungby kommuns skolbibliotek ska verka för elevernas nyfikenhet och kreativitet, lust att
läsa, lust till livslångt lärande och förmåga att söka och kritiskt värdera information.
 Prioriterade grupper är elever med funktionsnedsättning, elever med annat modersmål än
svenska och de nationella minoriteterna.
Förvaltningsmål
 En rutin för hur arbetet bedrivs i skolbiblioteken skall finnas på respektive skola.
klart 180101.
 En skolbibliotekarie med ansvar för samordningen av skolbiblioteken i kommunen anställs.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt skolor som saknar personal i biblioteken.
klart 190101
 Ett gemensamt system finns för att katalogisera böcker och media.
Systemet ger även statistik på utlåningen. klart 190101
 Budget till skolbibliotek fördelas centralt. klart 180101
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Övergripande mål – strategiskt område kunskap
 Folkbiblioteket och skolbiblioteken skall ha ett långsiktigt och strukturerat samarbete.
Förvaltningsmål
 En gemensam arbetsgrupp för samverkan mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken ska
2017 tydliggöra folkbibliotekets och skolbibliotekets olika uppdrag och roller.
 Arbetsgruppen organiserar varje termin en gemensam träff för ansvariga på skolbiblioteken
där frågor som berör biblioteksplan tas upp. Frågor som ska behandlas är lokala rutiner för
skolbiblioteken, mediebestånd och läsfrämjandeinsatser, kulturrådsbidrag.
Utvecklingsledaren för barn- och utbildningsförvaltningen och chefen för folkbiblioteket
följer upp arbetet och utvecklingen.
 2019 ska all ansvarig personal för skolbiblioteken och folkbiblioteken ha utbildning kring
Legimus.

Uppföljning och revidering
Biblioteksplanen gäller för perioden 2017- 2019. 2019 ska biblioteksplanen revideras.
Biblioteksplanen ska följas upp och målen ska årligen redovisas enligt fullmäktiges styrmodell.

4

Länkar till dokument som nämns i planen:
Bibliotekslagen: http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801
Institutet för språk och folkminnen: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/omminoritetssprak.html
Målstyrning Ljungby kommun: http://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-innehall/omkommunen/ekonomi/mal-2016.pdf
Mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-sallmanna-forklaring
Regional biblioteksplan:
http://www.biblioteksutveckling.se/a/uploads/dokument/planer_verksamhet/Biblioteksplan_2016_
2018_slutversion.pdf
Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-ochvagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/
Skollagen:http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Unescos folk och skolbiblioteksmanifest: http://www.unesco.se/?infomat=unescos-folkbiblioteksoch-skolbiblioteksmanifest
Unicef: https://unicef.se/barnkonventionen
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