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HANDLINGSPLAN 
PRÄSTÄNGSSKOLAN 

1. NULÄGESBESKRIVNING 
Prästängskolan är en F-6 skola i Alvesta kommun med omkring 450 elever. Skolbiblioteket 

befinner sig centralt i skolan, där eleverna har lätt åtkomst till det. Under fritidstid delas 

skolbiblioteket lokal med ett av lågstadiets fritids. Skolbiblioteket öppet under hela 

skoldagen och då även när skolbibliotekarien inte är på plats. På skolan finns en fackutbildad 

skolbibliotekarie på 100 %. Skolbiblioteket är en del i undervisningen och skolbibliotekarien 

planerar i tillsammans med pedagogerna. Skolbibliotekarien är schemalagd mot alla klasser 

där lektioner hålls både i klassrummet och i skolbiblioteket. Fokus är på årskurserna 1-3, då 

skolbibliotekarien anställdes med hjälp av lågstadiesatsningen. Alvesta kommun har en 

biblioteksplan och den ligger till grund för denna handlingsplan, tillsammans med skolans 

styrdokument. Skolbiblioteksverksamheten förankras sin verksamhet i de lagar, läroplaner 

och bestämmelser som finns både för skolverksamheten som biblioteksverksamheten (se 

Alvesta kommuns biblioteksplan, http://www.alvesta.se/globalassets/biblioteksplan-for-

alvesta-kommun-2019-2021.pdf).  

Skolbiblioteksverksamheten fokuserar på tre delar: 

 stärka elevernas intresse för läsning, utveckla läsförståelsen, kunskaper om olika 

sorters texter och det utvidgade textbegreppet.    

 att söka och kritiskt granska olika källor, att utveckla den digitala kompetensen.  

 stödja elever med läsnedsättning. 

Skolbiblioteksverksamheten är uppdelad så att vissa områden är det mer av i olika årskurser 

medan andra kommer mer kontinuerligt under alla åren. Beroende på vilka områden som är 

i fokus och vilka projekt som görs. 

Handlingsplanen utvärderas efter varje läsår, denna handlingsplan gäller för läsåret 2019/20. 
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2. UTVÄRDERING FÖREGÅENDE ÅRS 

HANDLINGSPLAN 
Läsåret 2018/19 var det första gången som det fanns en handlingsplan för skolbiblioteket på 

Prästängskolan. Årskursvis följdes handlingsplanen till största del, vissa delar gjorde det mer 

av än andra beroende på vad som passade in i klassernas undervisning. För det är viktigt att 

skolbibliotekets arbete är nära kopplat till de områdena som arbetas med i klassrummen. 

Mot slutet av vårterminen föll en del av samma veckodagar bort ett par veckor på rad så det 

som  inte hanns med på vårterminen får vi fortsätta med under höstterminen. 

Förhoppningsvis kommer den egna låningen igång nästa läsår. 

Vad det gäller målen för läsåret 2018/19 så kommer flera av målen följa med in på nästa års 

handlingsplan. Första målet Stärka media volymen för mångspråk är påbörjat och kommer 

att med hjälp av KUR-pengar för 2019 har ett större och bredare inköp av media. Mål två 

Bygga upp ett högläsningsbibliotek är klart och kommer att utökas när det finns behov av 

det. Det tredje målet Öka medvetenheten om Legimus har kommit långt men kommer att 

vara kvar som en del av ett nytt mål. Biblioteksrummet är det fjärde målet och det kommer 

att få vara kvar då det kommer en ny fritidsgrupp inför nästa läsår. 
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3. ÅRSKURSVIS 
Skolbiblioteksverksamheten i de olika årskurserna och hur det är kopplat till läroplanen. Den 

skolbiblioteksverksamhet som är för alla årskurserna är regelbundna lån av olika slags media, 

Legimus till de elever som behöver, Skapande skola, Kura Gryning och eventuella 

skolövergripande projekt. 

F-klass 

 Lära känna biblioteket skolbiblioteket och bokkunskap. 

 Högläsning bilderböcker både skönlitteratur och facklitteratur – läsförståelse 

 Källkritik med utgångspunkt i delar av Superundersökarna.  

 Föräldramöte – medverkande på föräldramöte på hösten och informera om 

skolbiblioteksverksamheten. 

Årskurs 1 

 Låna själv med pinkod. 

 Sagotema – jämföra olika versioner av samma saga med hjälp av stödstrukturerna 

sagomattan och venn-diagram. Träna på att jämföra. 

 Astrid Lindgrentema – i samarbete med musiken. 

 Källkritik – med utgångspunkt i Bamses källkritikskola. 

Årskurs 2 

 Hitta i skolbiblioteket – hur är böckerna uppställda, hur hittar man till rätt hylla, olika 

begrepp specifika för böcker och bibliotek. 

 Skillnad beskrivande text (facklitteratur) och berättande text (skönlitteratur). 

 Källkritik och informationssökning – frågor, vad är sant, hitta i faktaböcker och 

digitala medier. 

 Tema Rymden – med utgångspunkt i boken Armstrong: den första musen på månen. 

 Läsprojekt högläsning – lässtrategier för att förstå och tolka texter. 

 Föräldramöte – med fokus på vikten av högläsning. 

Årskurs 3 

 Hitta i skolbiblioteket - fördjupning av det som gjordes i 2:an, hur hittar vi en bok och 

vilken information får vi av själva boken. 

 Tema forntiden – källkritik, faktion, stödord, jämföra och rita till text. 

 Läsning/Skriva – bokcirklar, genreläsning/genreskrivning.  



Årskurs 4 

 Tema vikingatiden – källkritik, informationssökning och jämföra. 

 Läsprojekt – genreläsning, klassuppsättning och noveller. 

 Föräldramöte - med fokus på läsförståelse. 

Årskurs 5 

 Projektet Lyrik hjärta musik – samarbete skolbibliotek, svenska och musik. 

 Läsprojekt – klassuppsättning 

 Källkritik och informationssökning – uppslagsverk, sökord, Käll- och 

litteraturförteckning. 

Årskurs 6 

 Läsprojekt – klassuppsättningar, högläsning. 

 Källkritik och informationssökning – upphovsrätt, Käll- och litteraturförteckning. 
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4. MÅL FÖR LÄSÅRET 2019/20 
Inför varje nytt läsår sätter skolbiblioteksverksamheten upp nya mål utöver den dagliga 

skolbiblioteksverksamheten. Mål som gäller för just det läsåret och i vissa fall mer än ett 

läsår. Det handlar om att fokusera extra på vissa områden.  

Målen för läsåret 2019/20 är följande: 

 Stärka media volymen för mångspråk  

o Fortsätta inventera vilka modersmål som finns på skolan och ha det som 

grund för inköp av mångspråksmedia. 

 Öka medvetenheten om Inläsningstjänst och Legimus 

o Ge personal och elever redskap för att använda Inläsningstjänst som en del av 

den dagliga undervisningen. 

o Fortsätta att informera om Legimus för att nå ut till alla elever som behöver 

tillgång till det. 

 Biblioteksrummet 

o Skolbibliotek och fritids dela lokaler och har börjat arbeta upp en väl 

fungerande pedagogisk miljö för både skolbibliotek och fritidsverksamhet. Ny 

fritidsgrupp ger andra förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

  

 


