Formaliserat avtal mellan folkbiblioteket och Hillerstorpsskolan
Bakgrund
Skolans och skolbibliotekets grundläggande arbete styrs av skollagen som reglerar att alla elever har rätt att få tillgång till bra
skolbiblioteksverksamhet. I Hillerstorpsskolan ligger en av folkbibliotekets filialer och det samarbete som sker mellan
folkbiblioteket och skolan bör enligt Skolinspektionen formaliseras. Muntliga avtal godkänns inte av Skolinspektionen när de
inspekterar skolbiblioteksverksamhet.
Likheter och skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek
Ett folkbibliotek kan inte per automatik bedriva skolbiblioteksverksamhet då uppdragen ser olika ut. Både folkbiblioteket och
skolbibliotekets uppdrag utgår från Bibliotekslagen, men folkbiblioteket ska ha ett utbud som riktar sig till alla åldersgrupper i
samhället och vara tillgängligt och öppet för allmänheten. Skolbibliotekets uppdrag är kopplat till behoven hos elever och lärare
på den enskilda skolan och syftar ytterst till att verka för elevernas måluppfyllelse. Ett skolbibliotek är inte öppet för allmänheten.
Skolbibliotekets verksamhet ska utformas så att den strävar mot samma mål som övrig pedagogisk verksamhet. Skolbiblioteket
regleras dessutom i skollagen, vilket inte folkbiblioteket gör.
För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma den utifrån följande basuppdrag: pedagogisk
verksamhet, läsfrämjande, tillgänglighet och bemanning.
Formaliserat avtal
Ekonomi
Folkbibliotekets budget bekostar driften av folkbibliotekets filial i Hillerstorpsskolan gällande till exempel hyra, städ, el,
personalkostnader, datorer, inventarier. Gällande inköp av fysiska böcker bekostar folkbibliotekets budget den största delen av
inköpen, men inköp till folkbiblioteket görs även för medel från Hillerstorpsskolans bokanslag. De inköpta böckerna läggs in i
folkbibliotekets system, blir sökbart och tillgängligt att låna även för allmänheten. Folkbiblioteket står för kostnaden för databaser,
e-böcker, biblioteksdatasystem och lånekort.
Öppethållande och tillgänglighet
Under öppethållandet av folkbibliotekets filial i Hillerstorpsskolan ska både allmänheten och skolans elever F – 9 samt lärare ha
möjlighet att besöka biblioteket. Skolans personal och elever har därutöver kostnadsfritt tillgång till biblioteket genom passage
med egna nycklar.
Bemanning
Folkbibliotekets filialbibliotek bemannas under öppethållandet av bibliotekarier och biblioteksassistenter från folkbiblioteket.
Folkbiblioteket tillhandahåller alltså inte personal med särskilt skolbiblioteksansvar. På Hillerstorpsskolan finns två lärare som har
skolbiblioteksansvar i sina tjänster, en lärare i F – 6 och en lärare i 7 – 9. Ansvaret ser lite olika ut.
Läsfrämjande verksamhet
Elever med lärare i F – 6 har regelbundna tider då de besöker biblioteket för boklån under öppethållandet. Folkbibliotekets
personal erbjuder bokprat kostnadsfritt 2 gånger per termin för alla klasser i F – 6 samt även för 7 - 9.
Samarbete kring inköp av fysiska böcker sker vid regelbundna bokmöten tillsammans med folkbibliotekarien och den
skolbiblioteksansvariga läraren för F – 6 samt genom biblioteksråd med elever i årskurs 7 – 9 och en skolbiblioteksansvarig lärare.
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