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Hej 
 
Läsning är viktigt. Skolan och biblioteket spelar viktiga 
roller för att få barn att lära sig läsa och kanske än 
viktigare, att uppmuntra till fortsätt läsning livet igenom. 
 
I Söderhamns kommun finns en skolbiblioteksplan. I den 
poängteras vikten av väl fungerande skolbibliotek samt 
fördelen av ett ökat samarbete mellan skola, skolbibliotek 
och folkbibliotek. 
Redan nu pågår flera framgångsrika samarbeten mellan 
skola och folkbibliotek. Vi hjälps åt på många sätt. Skulle 
du som lärare eller pedagog vilja besöka biblioteket med 
din klass och ha ett bokprat eller samarbeta kring ett 
författartema. Hör av er till oss på biblioteket så börjar vi 
där och tar det vidare.  
  
I detta häfte finns information kring det vi på 
folkbiblioteket gärna hjälper till med och samarbetar 
kring. 
 
Skolbiblioteksplanen hittar du på intranätet. 
 
 
 
Petra Zetterlund, barnbibliotekarie 
 
Johan Bergenholtz, ungdomsbibliotekarie 
 
 
 
 
 



  

Besök, visning och bokprat 
Alla förskolor och skolor i kommunen är välkomna att 
besöka biblioteket. Vill ni komma innan vi öppnar går det 
bra att kontakta biblioteket för att boka en tid.  
 
Önskas bokprat eller visning av biblioteket och hur det 
fungerar, boka tid med Petra eller Johan i god tid i 
förväg. 
 
En visning kan hjälpa barnen att orientera sig i ett 
bibliotek och det kan vara en bra väg till läsning. -Hur 
hittar man böcker? Hur fungerar lån och återlämning?  
 
Egna lån vid biblioteksbesök 
När elever besöker biblioteket för att låna böcker att ta 
med hem ska eleverna låna på sina egna kort. Ska 
böckerna däremot användas i klassrummet, t ex 
bänkböcker, då skall böckerna lånas på lärarkortet. 
Elever som glömt att ta med sitt kort lånar på lärarkortet. 
 
Temaböcker 
Om du ska jobba med ett särskilt tema med din klass 
finns det möjligheten att tillsammans med bibliotekarie 
planera vilken typ av böcker som kan vara lämpliga. 
Boka tid.  
 
Böcker på olika språk 
På biblioteket finns barn- och ungdomsböcker på ett 
många olika språk. Detta är ett område som vi prioriterar. 
Om du inte hittar det språk du söker kan du fråga 
personalen.  
 
 
 
 



  

Legimus och andra sätt att läsa 
Det går att läsa på många olika sätt. 
På biblioteket finns olika 
anpassade medier för elever 
som kan behöva detta. 
Kontakta oss för mer 
information. 
 
 
Utställningar 
Har er klass något ni vill visa upp? 
Hos oss på biblioteket finns 
utställningsmöjligheter.   
 
Föräldramöten 
Vi på biblioteket är gärna med på föräldramöten. Vi kan 
informera och berätta om:  
 

 läsning (vikten av högläsning, läsningens 
betydelse för språkutveckling mm) 

 de hjälpmedel som finns när man har läs- och 
skrivsvårigheter 

 biblioteken, vår service, våra aktiviteter 
 tips på böcker 

 
Det är också möjligt att ha föräldramöte på 
stadsbiblioteket för att ge föräldrar en inblick i vad det 
är barn och unga möter när de kommer till oss och vad vi 
som bibliotek har att erbjuda. 
Har ni andra idéer eller önskemål kontakta Petra eller 
Johan. 



  

Bokskola 
Alla 6-åringar bjuds, genom sin förskoleklass, in till 
ett första biblioteksbesök. Besöket är ett tillfälle för 
barnen att lära känna sitt bibliotek och ställa frågor 
till bibliotekarien. Bokskola innebär att barnen får 
lära sig bok- och bibliotekskunskap genom lek och 
skoj. Vi går runt i biblioteket för att se 
var kapitelböckerna, bilderböckerna 
och faktaböckerna finns. 

Barnen får sitt första egna lånekort. 
De får hjälp att hitta böcker och låna 
själva. För att skaffa lånekort till 
minderåriga krävs målsmans 
underskrift, på biblioteket finns 
samtyckesblankett. Detta måste 
ordnas innan besöket. Ring Petra och boka tid. 

 
Skolpoolen 
Biblioteket har gruppuppsättningar av ett antal barn- och 
ungdomsböcker och passar bra för par- och 
gruppläsning. Det finns 6 stycken av samma titel. 
Välkommen till biblioteket för att låna. 
 
Lärarkort 
Lärare/pedagoger på skolor och förskolor i Söderhamns 
kommun kan få ett lärarkort.  
Lärarkortet används för medielån till skolans verksamhet. 
Privata lån - privat lånekort.  

 Lärarkortet är personligt och kan inte användas 
av någon annan.  

 Vikarier ska skaffa eget lärarkort vilket kan 
tidsbegränsas.  

 Förskolor kan ha ett klasskort per avdelning. 



  

 Skaffa lånekort och pinkod gör du på biblioteket. 
 Vid byte av arbetsplats eller telefonnummer är det 

viktigt att du meddelar biblioteket om detta. 
 Lån ska ske med lånekort och PIN-kod. 
 Lånekortet skall förnyas/uppdateras varje år 
 Du som lärare/pedagog är inte personligt 

ansvarig att ersätta förekomna medier. Ytterst 
ansvarig är förskolan/skolan. 

 
Lånetiden är olika för barn- och vuxenlitteratur. För 
barnmedia är lånetiden förlängd till 8 veckor och för 
vuxenmedia gäller ordinarie lånetid, vanligtvis 4 veckor. 
Omlån kan göras 2 gånger. Vid kö på böcker gäller 
annan lånetid. Du kan inte låna filmer på lärarkortet på 
grund av upphovsrättsliga skäl (gäller ej videofilmer på 
teckenspråk). 
 
Klasslån 
De gånger vi på biblioteket lånar ut böcker till en klass för 
får läraren kvitto med i bokpåsen på de böcker som 
lånats ut till klassen. Lånetiden 8 veckor och kan lånas 
om 2 gånger, för omlån kontakta biblioteket. Vid kö på 
boken gäller annan lånetid. 
 
Återlämning av böcker 
Lärare och pedagoger ansvarar för lånen och 
återlämning. Vid varje skolårsslut ska allmän återlämning 
av lån på lärarkort ske. 
 
Vid försening utgår ingen övertidsavgift. Försvunna eller 
skadade medier faktureras din skola. Fakturan föregås 
av två påminnelser, till e-post eller mobiltelefon. Skolan 
ersätter enligt bibliotekets ordinarie taxor. Utskickad 
faktura återbetalas inte även om bok/böcker återfinns. 



  

Funderar ni på att starta ett projekt kring läs- och 
språkutveckling så hör gärna av er. 
 
Alla tjänster erbjuds i mån av tid. Boka därför i god tid 
innan önskat datum. 
 
För yngre barn upp tom åk 3 kontakta: 
Barnbibliotekarie:  
Petra Zetterlund  
Telefon: 0270-75506  
petra.zetterlund@soderhamn.se  
 
För elever åk 4-9 kontakta 
Ungdomsbibliotekarie: 
Johan Bergenholtz   
Telefon: 0270-75502 
johan.bergenholtz@soderhamn.se 
 
 
Skolbibliotekarier.  I kommunen finns tre 
skolbibliotekarier som kan hjälpa till när det gäller 
skolbiblioteksfrågor, bokprat i klassrum med mera. 
 
Anna Strandow  
Anna-maria.strandow@soderhamn.se 
 
Anna-Lena Ek 
anna-lena.ek@soderhamn.se 
 
Denise Eliasson.  
denise.eliasson@soderhamn.se 
 
 
 
 



  

 


