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DELE OG STJELE: TIPS FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR TIL EN ANNEN - FRA 
BRUKERMØTET 2011. 
 
 
Gruppe 7:  
Quiz:  Adventsquiz 
Lillafargede ark med spørsmål 

 En for hver dag henges opp i biblioteket 

 Svarlapp legges i boks i biblioteket 

 Trekning på samme tidspunkt hver dag; lage et <3 (hjerte) med vinnerens navn som henges opp i 
biblioteket 

Erfaring: Dette genererte stor nysgjerrighet – også for ikke-bibliotekbrukere. Spørsmålene var hentet fra 
lokalaviser, aktuelle hendelser og lignende Mange kommer innom og får se andre bibliotektilbud.  
 
Julequiz  - på bibliotekets hjemmeside 

 Spørsmål om 
o Popkultur, Musikk, Film 

 
LITTERATURFORMIDLING (liten skole) 
Ca. 150 – 200 elever. Fellesmøter med lærere og elever 
På disse møtene presenterer bibliotekaren NYHETER  som er ankommet i biblioteket. 
 
HVORDAN FÅ ELEVENE FRA YRKESFAG INN I BIBLIOTEKET?  
Prosjekt: lage bokstøtter 
Bibliotekaren engasjerte elever fra bygg/anlegg + fra design/kunst til et fellesprosjekt som genererte en vei inn 
til bibliotekets tjenester. Bibliotekaren var ”dommer” i valg av produkt.  
Elevene fikk også individuell veiledning gjennomgående for å gjøre norskoppgaver. 
 
BIBLIOTEKET FOR ALLE:  
Elever med særskilte behov:  
Elever med psykisk funksjonshemming – STRIKKEPROSJEKT:  

- Stille ut elevarbeider i biblioteket; selge dem 
- Mestringsfølelse; viktig inspirasjon 
- Til denne oppgaven laget bibliotekaren også egne opplegg med musikk, tegneserier, film. 

 
REKLAMEKONKURRANSE 
Norsk og naturfag: Tema – reklame 

 Klasser lager reklameplakater (tekst og bilde) 

 Stiller ut plakatene i biblioteket. Nummererte bilder. 

 Stemme på det beste produktet 

 Alle skal stemme!  
Eksempel på vinner: Reklame for internasjonal miljøkonferanse i København. Stort engasjement for dette 
blant elevene!  
 
LESEPROSJEKT 
Bibliotekaren går rundt i alle klasser 

 Presenterer bøker (1 timer/klasse) 

 Deretter hver klasse til biblioteket for å låne/lese boka 

 Skrive bokanmeldelse og presentere den muntlig 

 Lage kort bokanmeldelse; skrive på farget papir, synliggjøre/stille ut!  
 
FORDYPNINGSOPPGAVE VGS:  
Forberede dette ved besøk i klassene i vårsemesteret.  

 Hva skal gjøres?  

 Hva kan biblioteket hjelpe til med?  

 Vise utvalg, søk, IT, skriving etc. 
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Gruppe 8: 
KVELDSÅPENT BIBLIOTEK: 

 Åpent til kl. 20. 

 Utlån og vakt av elever 
 
FAGSIDER 

 Lage fagsider på skolens/ biblioteket nettside 

 Ha forslag om litteratur, film, tidsskrift, m.m.  
 
FORFATTERBESØK 

 En vellykket måte å engasjere elevene på 

 Skaper interesse 
 
ADVENTSKALENDER 

 Premie trekkes blant en av dagens lånere 
 
LITTERATURFORMIDLING 

 For eksempel ungdommens kritikerpris 

 Men også fokus på fag og faglitteratur er ønskelig, for eksempel  kjemi, matematikk (Abel-året) 
 
UTSTILLING TIL FAG 

 Biblioteket vil ha lister over undervisning i de enkelte fagene for å lage aktuelle utstiller i litteratur, film, 
tidsskrifter og lignende  

 
AVDELINGSMØTER 

 Ønsker tilgang til avdelingsmøter for å vise hva vi er og hva vi kan.  
 
BIBLIOTEKBLOGG 

 Bibliotekarene har ansvar for å skrive hver sin uke 
 
DAGENS GÅTE 

 På lapper på skranken (svaret på baksiden 
 
LÆRERE 

 Biblioteket som tema i møteøkt for lærere 
 
ADVENTSSTUND 

 En midttime i uka med høytlesning av julelitteratur, lystenning, pepperkaker 

 Kan også gjøres i klassene – på oppfordring 
 
Gruppe 10 
LÆREBØKER 

 Tar ut kvittering til hver elev ved utlån. 

 Elever må kvittere på lista, setter dem i perm klassevis 

 Sikrere med lånekort; lagrer midlertidig på pair, ikke bilde, A4 
 
FRUKT 

 Frukt, grønt, nøtter; hver mandag på biblioteket 
 
JULEKALENDER 

 Noe skjer hver dag i desember 
 
ÅRSHJUL FOR BIBLIOTEKET 

 (hjemmeside til Lambertseter vgs) 

 Markeringer, jubileum, utstillinger (Benjamin Hermansen) 

 Inviter elever til å lage utstillinger 
 
ARBEIDSPLAN 

 Fordeling av arbeidet for bibliotekarene 
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”OPPLYSNINGSSKILT” 

 Hjul med ”kakestykker” 

 Hjul med tegninger 
o På ferie, tilbake neste vakt 
o Lunsj, på runde på skolen 
o Er i biblioteket 
o Mobilnummer 

 
 
ØSTFOLDUNGDOMMENS KRITIKERPRIS 

 Vg1 

 En klasse pr skole er med 

 Ungdomsbøker, 4 stk 

 Leser 2 bøker før jul, 2 bøker etter jul 

 Ei gruppe (lærer + elev + bibliotekar) nomineringsgruppe 

 Samarbeidspartnere; fylkesbiblioteket + nominasjonsgruppe 

 Lokal sponsor leverer titler (klassesett) 

 Avsluttes med fest m/ middag 
 
SKOLESTART 

 Alle klassene hver sin time på biblioteket – brukeropplæring 
 
BIBLIOTEK – KANTINE 

 Åpent mellom kantine og bibliotek; gir større bruk 
 
RUSSEN ER ”RYDDEPOLITI”  

 De rydder og holder orden på biblioteket (og andre steder på skolen) 

 Får en sum fra administrasjonen 
 
OPPSTARTSAMTALE – BOKUTLEVERING 

 Hver elev har en oppstartsamtale med kontaktlærer ved skolestart 

 Går direkte til biblioteket etter samtalen, henter bøker 

 Ingen får gå fra biblioteket før de har skrevet navnet sitt i bøkene 

 Faglærere som ikke er kontaktlærer hjelper til 
 
FACEBOOK 

 Egen side for biblioteket/skolen/klassen 
 
BOKUTSTILLING 

 Bokutstilling i gangen, på kantina, på personalrommet 
 
INTERIØR 

 Sjakkbord 

 Sofagruppe – en suksess 

 Hjul på hyllene for å ha et mobilt bibliotek 
 
 
 
Gruppe 3 
LITTERATURFORMIDLING 

 Går rundt i klassene og presenterer bøker innenfor ulike temaer/emner 
 
EGEN WIKI 

 Driver undervisning i forbindelse med informasjonssøk, kildekritikk 

 Det virtuelle bibliotek 
 

 
SMÅTIPS 
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 Utlån av Nintendo Wii på mandager i midttimen (prosjektor i biblioteket) 

 Viser film på biblioteket, for eksempel før jul 

 Anbefalte bøker er utstilt på skranken 
 
 
Gruppe 9  
SMÅTIPS 

 Quiz: holdes i langfri siste torsdag i mnd. 40 spørsmål. Cup. Premier. Danner lag selv. Annonseres 
via plakater, It’s learning, muntlig og på Facebook-skolegruppe. Påmelding eller ”drop-in”.  

 Spillemaskin; Nintendo Wii + 50-tommers skjerm. Brukes i midttimen. Besøket øker og utlånet øker.  

 Sjakkturnering. 

 Åpen Kveld – hver mandag, sammen med elevkonsulent. 

 Utstillinger; må velge noe som appellerer, for eksempel tegneserier, bok+film, bok+spill.  

 Blogg med bidrag fra elever og lærere. 

 It’s learning – info om nytt i biblioteket, samt beskjeder. 

 Fra bok til film; utstilling. 

 Ønskeliste for ny-innkjøp henger oppe: elever kan komme med forslag. 
 
Gruppe 5 
SMÅTIPS 

 Merker bøker med forskjellige farger. 

 Ønskebok. 

 Strekkode i exstens/sats – skrives ut og gis til elevene første skoleuke. 

 Når bøker skal kasseres, står det på plakaten: ”Bøker som vil ha et nytt hjem. Gratis”.  
 
Gruppe 4 
SMÅTIPS 

 Design og håndverk – bruker biblioteket som galleri. Har salgsutstilling. 

 Litteraturfestivalen i Lillehammer: Prosjekt med elever, bibliotekar, norsklærer, fire forfattere, ett band. 
Elevene står for forestillingen. Bruker Fronter, skolens hjemmeside og plakater for å annonsere. 
Utstilling i biblioteket.  

 Bibliotekorientering på en ny måte: Plukker ut bøker tilpassa studieprogrammet. Elever velger en bok, 
sitter i en ring. Alle må si noe om boka de har valgt, og presentere seg. Bibliotekaren fletter inn info 
om biblioteket.  

 Ikea-bibliotek. Buskerudgeriljaen. 

 Dele opp samlingen mest mulig. 

 Viktig med lettleste bøker og tegneserier – gir leselyst.  

 Leseåret 2010. Adoptivklasse. Presentere bøker, elevene snakker om bøkene. 

 Facebook, blogg, nettside; flere måter å vise fram biblioteket på.  

 Skrivestafett: Carl Frode Tiller skrev første kapittel (er med i innsirkling 2). Samarbeid med 
norskseksjonen.  

 Østfoldungdommens kritikerpris: Åtte skoler deltar. Elevene leser ungdomsbøker. Forfatterbesøk. 
Maria Angela Cacace. 

 Skrivekurs for førsteklassingene. 

 Bokdagen; god anledning til å gjøre noe. Kan for eksempel henge opp dikt og eller ordspråk rundt om 
på skolen/biblioteket. 

 
Viktig å ha et fast tidspunkt for utdeling av lærebøker resten av året: for eksempel. 12.15 – 13.00 daglig.  
 
 

 


