Mars 2020
Lägesrapport skolbiblioteksverksamheten
Den senaste månaden har mycket handlat om hur biblioteken ska anpassa
sig till covid-19. Som jag informerat om tidigare har en av åtgärderna varit att
jag för tillfället inte åker runt och besöker klasser för bokprat ute på
skolorna. Arbetet med inköp av böcker pågår dock som vanligt. Jätteroligt
också att så många av er hör av er med önskemål om böcker till undervisning
och till enskilda elever. På sportlovet delades Östervålas skolbibliotek upp i
två delar så nu har F-6 och 7-9 varsitt bibliotek. Det är fortfarande en del
jobb kvar med lånekort och datorer som vi arbetar på att lösa så snabbt vi
kan. Jag har också haft kontakt med kulturaktörer inom skapande skola. En
del av vårens projekt har kunnat genomföras medan andra har fått skjutas
upp till hösten.
Bidragsansökan inköpsstöd
Jag har sökt inköpsstöd från Kulturrådet, ett årligt bidrag för folk- och
skolbibliotek, som ska användas till inköp av böcker för barn och unga. Vi
brukar få ca 40 000 kr i inköpsstöd. De senaste åren har vi använt en stor del
av stödet till att bekosta Bokjuryböckerna. Vi får besked om vi beviljas stöd i
augusti.
Världsbokdagen
Den 23 april firas Världsbokdagen. Ta gärna tillfället i akt och
uppmärksamma böcker och läsning lite extra i anknytning till dagen. Bifogar
tips på aktiviteter kring böcker och läsning som ni kan använda er av. En del
av tipsen har jag fått från er lärare. Är det fler som har gjort något kul kring
läsning så får ni gärna höra av er så lägger jag till det.
Digitala boktips
Tipsa gärna era elever om kommunens bokblogg Bokbeaten
http://bokbiteniheby.blogspot.com/. Hör gärna av er om ni har elever som
vill lägga ut tips.
Jag och min kollega håller också på att filma boktips. Jag meddelar när de
finns tillgängliga.
Bokjuryn
Läsprojektet Bokjuryn börjar gå mot
sitt slut. Snart är det dags för de
deltagande klasserna att rösta fram
Heby kommuns topplista. Vi
kommer lägga ut information om
detta på bibliotekets webbplats och
facebooksida.

Hockey,
bänkvärma
re och
bögar
av Maria
Skotte
Pekkari

