
 Skolbiblioteksverksamheten 
Den senaste månaden har jag och min kollega börjat göra filmade bokprat. 
Som alltid när man arbetar med nya digitala verktyg tar det mer tid än man 
tror, men vi har lärt oss en hel del om filmteknik på vägen. Jag har nu fått 
igång datorerna i Östervåla f-6 och 7-9 så nu ska det gå att låna på båda 
biblioteken. Tärnsjö har flyttat sitt skolbibliotek så jag har varit på plats och 
ställt upp böcker och strukturerat upp tillsammans med ansvarig lärare. Jag 
kommer åka runt och gallra inaktuella böcker i skolbiblioteken till sommaren. 

Skapande skola läsåret 2020/21 
Vi har fått besked från Kulturrådet att vi beviljats 279 000 kr i skapande 
skola-bidrag för läsåret 20/21. Det är lite mer än vi beviljats de senaste 
läsåren så det känns roligt. Jag kommer kontakta skapande skola-
representanterna ute på skolorna och kulturaktörerna så vi kan börja planera 
projekten.  

Bokjuryn 
Bokjuryprojektet är nu avslutat. Vinnande böcker bland de yngre eleverna 
var Skuggan i fönstret tätt följd av Vampyrspanarna, Teaterspöket, Mulle och 
julshowen och Isabell min bästa vän. Bland de äldre var det Dödvatten, 
Spökjägare och Den döda flickans docka som fick flest röster. I år var det 
rysare som gick bäst, men även hästar, serier och faktaböcker fanns bland 
favoriterna. Sammanlagt var det 63 böcker som fick röster. Vi har lagt ut 
resultatet bibliotekets webbplats https://www.biblinord.se/bokjuryn-
2020?culture=sv och facebooksida. Bifogar två affischer med topplistor, en 
för äldre och en för yngre. Sätt gärna upp dem på skolan. Jag bifogar också 
en sammanställning av de svar som lämnades i utvärderingen. Det var roligt 
att se att det varit ett uppskattat projekt som fått eleverna att prova på att 
läsa andra böcker än de vanligtvis väljer.  

Sommarlovsläsning 
För många barn är det viktigt att fortsätta läsa under sommaren för att inte 
tappa sina kunskaper. På webbplatsen Jag har läst https://www.xn--
jagharlst-12a.se/ finns tips på hur man som lärare kan uppmuntra eleverna 
till sommarläsning. 

Återlämning av böcker 
Vi kommer skicka ut listor på de 
böcker eleverna har på sina 
skollånekort och på era lärarlån. 
Hjälps gärna åt att få tillbaka böcker 
till skol- och folkbibliotek vid 
terminens slut. Om ni är osäkra på 
vilket bibliotek boken tillhör titta på 
sista sidan, där finns en stämpel 
med bibliotekets namn. Är ni osäkra 
kan ni skicka böckerna till mig så ser 
jag till att de hamnar rätt. 
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