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DELE OG STJELE: TIPS FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR TIL EN ANNEN - 
FRA BRUKERMØTET 2011. 
 
 
Gruppe 1:  
 Fordypningsintervjuer for på Påbygging. Viktig å ta seg grundig tid til enkeltelever for 

veiledning. 
 Servering av te år elever har lesestund/lånt klassesett. Biblioteket reserveres for denne 

klassen på forhånd.  
 Kursing i studieteknikk. Bibliotekar  har opplegg i studieteknikk for stud.spes-elever. Bruker 

Viko.no og andre kilder for studieteknikk.  
 Lager egne bokmerker, f.eks til Verdens Bokdag eller andre eventer.  

 
 
Gruppe 2(?):  
 Biblioteket i samarbeid med elevrådet: 

◦ hver tirsdag i 1,5 timer (midttime + storefri): aktiviteter som brettspill, filmer, kortspill, 
wordreud, yatzi m.m.  

 Kjøpt inn en brukt sofagruppe  - en lesekrok som er miljøskapende 
 Verdens poesidag, 21.mars: diktutstilling, samt invitasjon til vg1-klassene om å lage et dikt 

og henge dem opp i biblioteket.  
 
Gruppe 3:  
 Bruk av Klar Tale til samtale og utvikling av språk for minoritetsspråklige. Prosjekt «Hva er 

forskjellene på politi og politiker» på Sandefjord vgs.  
 Informasjon fra lærere om prosjektet hjelper bibliotekar i planleggingen. 
 Kategorisering av samlingen. 
 Info om bruk av mobiltelefon ved eksamen og problemer med å ta eleven for fusk pga 

personvern. 
 
Gruppe 4:   
 Forskjellig utgangspunkt når det gjelder skolen:   

◦ Svake innvandrerelever i Asker → lettlest/lydbøker etc → biblioteket underkommunisert 
ressurs 

◦ Internasjonal virksomhet i Kirkenes → åpent lenge 
 Maskin/mek yrkesfag: 5 min. Info med korte regler 
 I klassen om kildebruk + kollegaer om bøker: når lærerne skal gjennomgå f.eks ved 

oppgaver, planlegger i team med lærer.  
 
Gruppe 5:   
 Lesestimulering er vanskelig å få tid til, men noen tar facebook og/eller blogg. Må inkludere 

brukerne. 
 Film på PC i biblioteket.  
 Lesesirkler med 4 ex. Bibliotekar + lærere.  
 Alta har gått ut til klassene og presentert et bredt utvalg bøker. Resulterte i et bra utlån. 
 Tegneserier 
 Lærebøker: noen har fått høyere status innad i skolen med lærebokordninga, andre har 

motsatt erfaring. 
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Gruppe 6:   
 Quiz på læringsplattform: skoler deler på arbeidet med å lage spørsmål, fordeler arbeidet 

skolene imellom. Stikkord: samarbeid.  
 Fylkesbibliotek tilbyr forfattere til turné i skolen (Buskerud). 
 «Troms ungdom leser»: Elever leser bøker som fylkesbiblioteket plukker ut. Forfatter 

kommer på besøk. Trinn: Vg1. Dette står på skolens årshjul. Det er frivillig å lese, men alle 
må være til stede.  

 Video av lærere og elever som anmelder bøker. Dette legges ut på bloggen.  
 «Tynn bok» på bloggen. Populært. 
 Bilde av en person (lærer) med en bok som delvis skjuler ansiktet. «Hvem er dette»? er 

spørsmålet som sendes til elever/ansatte ved skolen. Riktig svar gir premie ved trekning. 
 
 
 Gruppe 7:   
 Julekalender på It's Learning: julequiz – sponset av lokal bokhandel. Deler på å lage 

spørsmålene (alle bibliotek i fylket som vil delta deltar og skolene trekker hver for seg). Test 
med «test 2.0» - verktøy i It's Learning.  

 Bokomslag-analyse i MK-klassene: 

◦ Medielære har spurt bibliotekaren om å vise forskjellige bokomslag – elevene skulle lage 
bokomslag:  

▪ jentebøker/filmer 

▪ guttebøker/filmer 

▪ fagbøker/romaner 
 Forfatterbesøk:arrangere selv (uten å samarbeide med norskavdelinga). Gå ut og tilby 

klasser et ferdig opplegg på VG1-trinnet. Skaffe bøker til elevene via fjernlån.  
 Brukeropplæring: info, søkesider, Britannica i biblioteket.  
 Fordypningsemne: Legger ut PP i It's Learning etterpå. Elevene får da tilgang til hele 

presentasjonen og lenkene som er lagt ut.  
 
Gruppe 7 og 9:   
 Lesestimulering for innvandrere og ikke-lesere: synliggjøre lettleste bøker ved å legge de 

fram – og stille dem ut.  
 Synliggjøre bøkene ved å legge frem forsidene av bøkene – vekke nysgjerrigheten til 

elevene.  
 Utvikle ansvarsfølelsen til elevene ved at de har vaktordninger i storefri når biblitoekaren har 

spisepause. 
 
Gruppe ??:   
 Bibclick: utstillinger, eventuelt bruke udaterte plakater om igjen (laminere) 
 Utstillinger: temaer som henger sammen med temaer elevene jobber med, høytider, 

merkedager m.m.  
 Elevarbeider utstilt i biblioteket.  
 Elevgrupper, f.eks designelever, kan være delaktige i arbeid med innredning og oppussing 

på biblioteket. 
 Strikkekonkurranse: elevene strikker på «lapp» når de kommer på biblioteket.  
 Delta i tverrfaglige prosjekter, f.eks  ved å finne bøker til elevprosjekter.  
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