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Skolbiblioteksdefiniton, Falkenbergs kommun:
Alla elever ska ha 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 nå målen för
denna.
Skolinspektionen

Skolbiblioteken i Falkenbergs kommun ska vara en integrerad del i undervisningen och arbetet för
att de uppsatta målen för skolans verksamhet ska nås. Detta kräver att skolbiblioteken har
resurser för att kontinuerligt kunna utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. Den personal
som arbetar med skolbiblioteken ska integreras i det arbete som skolans övriga personal utför så
att de tillsammans kan skapa den bästa miljön för elevernas utveckling.
Skolbibliotekets uppdrag ska vara en del av skolans verksamhet i ett nära samarbete med
pedagoger och skolledning i det dagliga arbetet. Det förutsätter att skolbiblioteket inte begränsas
till det fysiska rummet.
Skolbiblioteket ska vara en naturlig del i elevers digitala vardag. I det digitala rummet kan även
analoga resurser bli mer tillgängliga och använda.
Ett skolbibliotek i Falkenbergs kommun:
• är en gemensam och ordnad resurs av medier och information som finns till elevernas och
lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande1
• stimulerar elevernas intresse för läsning, skön- och facklitteratur, samt tillgodoser deras
behov av material för utbildningen2
• stödjer elever i att hitta och hantera olika typer av texter
• har ett mediebestånd som motsvarar skolans storlek, elevunderlag och inriktning och som
gör skolbiblioteket till ett pedagogiskt forum för alla ämnen
• har tillgång till mångsidig och aktuell mediesamling i både tryckt och digital form
• har ett medieutbud som utgör en pedagogisk resurs i undervisningen och fungerar som
stöd för den enskilda elevens lärande
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