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Skolbiblioteket
Maria Bolmehag, bibliotekspedagog, informerar om att Kävlinge kommuns biblioteksgrupp fått utmärkelsen
”Årets skolbibliotek 2017”
-

Övergripande arbete i kommunen. 7 bibliotekarier, 11 skolor

-

2005 politiskt beslut -alla skolor i Kävlinge kommunen ska ha skolbibliotek. 2011 nationellt beslut,
nya skollagen.

-

I ansökan lyftes verksamheten fram:

-

•

Bokcirklar

•

Bokcafé

•

Bokattack

•

Biblioteksbubbel

•

Lärarhandledningar till böcker

•

Satsning mångspråk

•

Gemensam webbplats

•

Källkritik- och informationssökning F-9

•

MIK – media- och informationskunnighet

Hur har Kävlinge kommuns bibliotekarier blivit så framgångsrika?
•

Gemensamma träffar, kollegialt lärande

•

Webbsida som riktar sig åt lärare, elever, vårdnadshavare

•

Söker aktivt anslag

•

Lärarhandledningar

•

Välfungerande rutiner för att nyttja resurserna bäst

•

samarbete

Biblioteksverksamheten ska vara en del av undervisningen och står på två ben; media- och
informationskunnighet och läsfrämjande arbete.
Maria handleder kompetensutveckling på skolan utifrån skolverkets utvecklingsmodell:
-

läslyftet 2015-2017

-

digitala lyftet 2017-2018
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Tolvåkerskolans bibliotek har fått utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass” 2016 och 2017.

Utvecklingssamtal
-

Underlag för samtal. Lite olika för åk 7, 8 och 9.

-

Vilka förväntningar vi har som: pedagoger, elever, vårdnadshavare

-

Hur följs utvecklingssamtalet upp?

-

Hur följs de uppsatta målen upp av berörda lärare för fortsatt utveckling?

Timplan
Nationellt beslut om stadieindelad timplan börjar gälla från ht18. Förslag ska lämnas in för hur det ska se ut
för 7-9.

Organisation
Beräknat elevantal stämde inte med det antal som började ht17. Detta har medfört övertalighet som lösts
inom kommunen.
Ny pedagog i sv/re är rekryterad.
Vikarie för föräldraledig lärare i spanska har börjat.
En pedagog i so börjar i annan kommun i mars. Ersättare finns.

Kommande möten (7/3, 11/4)
-

Läxor, prov, test, diagnoser

-

Återkoppling, utvecklingssamtal

-

Bjuda in skolrestaurangen

