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«Skolebiblioteket som motor i innføringa 
av fagfornyelsen i grunnskolen» 

SKOLEBIBLIOTEKPROSJEKTET –
EN TRETRINNSRAKETT

En orientering om
- prosjektet
- skolebibliotekene i Skaun
- hva vi ønsker oss videre



HVORFOR ER SKOLEBIBLIOTEK VIKTIG?

- «Lesing er all lærings mor»
- Jo mer attraktivt skolebiblioteket er, desto mer leser elevene
- Jo tidligere lesevansker avdekkes, desto mindre ressurskrevende blir 

spesialundervisninga

- Et velfungerende skolebibliotek er sosialt utjevnende
- Mange barn er prisgitt et velfungerende skolebibliotek

- med fengende bøker
- med en voksen som kan inspirere og finne de riktige bøkene



Rammer og bakgrunn for prosjektet

- Utlysninga av prosjektmidler kom samtidig som folkebiblioteket skulle flytte inn i 
nytt bygg og bli et kombinasjonsbibliotek.

- Samarbeid mellom skoleeier, folkebiblioteket og ungdomsskolen

- Fra UDIR: «Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke skolebibliotekenes 
arbeid med lesestimulering. Midlene skal gå til personalressurser eller 
kompetanseutvikling.»



Vår bruk av prosjektmidlene:

- Skolebibliotekkoordinator i 50% stilling

- Barne- og ungdomsbibliotekaren har 10% økt stilling

- Ulike prosjektaktiviteter

- Kompetanseheving

Skaun kommune er en av svært få søkere som har fått innvilget prosjektmidler i tre år.



SKOLEBIBLIOTEKENE I SKAUN KOMMUNE

• Buvik skole: 450 elever
Skolebibliotekar: Vigdis Sørtømme Tangvik, fagarbeider og skolebibliotekar
Tidsressurs: 1 time pr uke (samt rektor som gjennomfører registreringer)

• Viggja og Jåren-Råbygda: 70 og 54 elever
Skolebibliotekar: Berit Fremo, skolebibliotekar, renholder og skolesekretær.
Tidsressurs: Ingen, bruker av skolesekretærtida (24% stilling ved hver av skolene)

• Børsa skole: 234 elever
Skolebibliotekar: Ragnhild Wist, skolebibliotekar og skolesekretær
Tidsressurs: 20 %

• Venn oppvekstsenter: 130 elever
Skolebibliotekar: Merete Bye Mo, skolebibliotekar og skolesekretær
Tidsressurs: 20%



SKOLEBIBLIOTEKENE I SKAUN KOMMUNE

• Skaun ungdomsskole: 380 elever
Skolebibliotekar: Ingen

Anne Berit Grostad i 50% prosjektstilling som skolebibliotekkoordinator og ungdomsskolebibliotekar
(samt norsklærer og norskseksjonsleder)

Malin Seter - Folkebibliotekets barne- og ungdomsbibliotekar (80 % fast + 10% prosjekt)



Hva har vi fått til de to første årene?



KOMMUNALT
SKOLEBIBLIOTEKNETTVERK

- Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling

- Gjensidig inspirasjon og deling av materiell

- Koordinatoren bidrar til å holde fast ved
skolebibliotekarhattene i en travel hverdag
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FYLKESNETTVERK FOR KOMBINASJONSBIBLIOTEK

- Første møte i februar

- Verdifulle erfaringsutvekslinger!
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ELLERS:

- Store planer for fysiske arrangementer

- Liv og røre på folkebiblioteket!

- Skape gode rutiner for samdrift og lesestimulering i det nye skole- og kulturbygget vårt

Vi rakk november 2019 til 12. mars 2020 før Norge stengte...
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BUVIK SKOLE:

TEMAHYLLER OG TRILLEBÅR-UTLÅN
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VIGGJA SKOLE:

OPPUSSING OG FLYTTING AV BIBLIOTEKET

13



JÅREN-RÅBYGDA:

TEMAHYLLER OG
MINI-MAKEOVER,
SAMMEN MED
ELEV-ASSISTENTENE
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VENN SKOLE:

HØYTLESING OG MINI MAKE-OVER
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SKAUN UNGDOMSSKOLE:

TEMAHYLLER OG TEMAUTSTILLINGER
KORONATILPASSEDE KLASSEBESØK
STRATEGISK ARBEID MED SOSIALE MEDIER



PLANER FOR VÅRT SISTE PROSJEKTÅR

 Få på plass strukturer for god samdrift av folkebibliotek og ungdomsskole
 Hyppigere biblioteksbesøk og arrangementer
 Være tilgjengelige ressurspersoner i implementering av Fagfornyelsen

 Bidra i ulike seksjoner og fagnettverk

 Videreutvikle nettverkene på kommune- og fylkesnivå



HVA ØNSKER VI OSS ETTER ENDT PROSJEKT?

En varig ungdomsskolebibliotekar og -koordinatorressurs som kan

- fortsette å lede arbeidet, samle kompetansen og spre den ut til skolene

- utnytte potensialet i det flotte ungdomsskole- og kulturbygget vårt

- bidra til at Skaun kommune utnytter alle skolebibliotekene som pedagogiske verktøy

- støtte og inspirere lærerne med undervisningsopplegg, kilder og implementering av Fagfornyelsen
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VEIEN TIL LESEGLEDE OG LESEKOMPETANSE GÅR VIA ET VELFUNGERENDE SKOLEBIBLIOTEK!
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