LOKAL ARBETSPLAN FÖR GYMNASIEBIBLIOTEKET
STYRDOKUMENT
Skollagen 2 kap. 36§
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”
GY11
”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för
att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper”
”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde
och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir
därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och
att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer
vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”
”Det är skolans ansvar att varje elev […] kan använda sina kunskaper som redskap för att
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden […], kan söka sig till saklitteratur,
skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje […], har
förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser […], kan använda
bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande”
VERKSAMHETSMÅL FÖR GYMNASIEBIBLIOTEKET
Biblioteket skall vara en integrerad del av undervisningen, erbjuda goda resurser för elevernas
självständiga arbete, samverka med lärarna och vara ett stöd för dem i den pedagogiska
verksamheten
Biblioteket skall också stimulera eleverna till läsning av god skönlitteratur för deras
personliga utveckling och för deras språkutveckling samt för ökad kunskap om och förståelse
för vår omvärld
METODER / ÅTGÄRDER
Biblioteket skall vara öppet och bemannat hela skoldagen
Alla elever skall få en timmes biblioteksintroduktion samt en lektion i grundläggande
informationssökning i åk 1
Nyanställda lärare skall introduceras i biblioteket
Eleverna skall under sin studietid få kontinuerlig undervisning och handledning i
informationssökning
Inför gymnasiearbetet i åk 3 skall eleverna erbjudas undervisning i fördjupad
informationssökning

Eleverna skall under sin studietid ha lärt sig sådana sökstrategier att de klarar sig väl vid såväl
fortsatta studier som i samhället i övrigt
Biblioteket skall stärka lärarnas informationskompetens
Bibliotekets hemsida, Infosök, skall fungera som en bra startplats för informationssökning
Elever, lärare, skolledning och bibliotekarier har ett gemensamt ansvar för att biblioteket skall
fungera som en arbetsplats där alla skall kunna få en god studiemiljö med studiero
Gymnasiechefen ansvarar, i samverkan med bibliotekarierna, för utvecklingen av bibliotekets
roll i undervisningen
Gymnasiechefen ansvarar för att biblioteket får resurser för media, personal, lokaler och
fortbildning, så att det kan fungera i enlighet med GY11 och bibliotekets lokala arbetsplan
Bibliotekets verksamhet skall kontinuerligt utvärderas och kvalitetsredovisas
Bibliotekarien skall tillhöra skolans pedagogiska personal
Lärare och elever skall vara delaktiga i bibliotekets bokinköp
Genom nyinköp och kontinuerlig gallring skall bokbeståndet hållas aktuellt så att det svarar
mot undervisningen i dagens gymnasieskola
Medieurvalet skall präglas av mångsidighet och vara av varierande svårighetsgrad
Biblioteket skall arbeta för att främja tillgången till inlästa medier för elever med någon form
av läsnedsättning
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