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17§ Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet. (Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Biblioteksplanen för Aneby kommun är ett styrande dokument för all
kommunens biblioteksverksamhet och är uppdelad i ett avsnitt som berör
folkbibliotek och ett avsnitt som berör skolbibliotek.
Syftet med en biblioteksplan är, förutom att uppfylla bibliotekslagens krav
på en kommunal biblioteksplan, att tydliggöra bibliotekens uppdrag och
understryka vikten av en aktiv biblioteksverksamhet med invånare och
användare i fokus. Biblioteksplanen ger också en överblick av och är ett
verktyg i planering, uppföljning och förbättring av bibliotekens verksamhet.
Biblioteksplanen ska möjliggöra en strukturering och utveckling av
bibliotekens verksamhet utifrån kommunens särart och förutsättningar
samt med en stor lyhördhet gentemot samhällets utveckling i stort.
Biblioteksplan för Aneby kommun 2021–2025 ska mynna ut i årliga
verksamhetsplaner för respektive biblioteksverksamhet där
tillvägagångssätten för att genomföra planerad biblioteksutveckling mer
konkretiseras.
Biblioteket ska arbeta för demokratiska värden, bildning,
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt bidra till möten och
upplevelser. Det gemensamma uppdraget för all biblioteksverksamhet är:
2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
(Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Målgruppen för biblioteksverksamheten är alla, och särskild
uppmärksamhet ska ägnas personer med funktionsnedsättning, de
nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.
Folkbiblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar. (Bibliotekslag SFS 2013:801, Prioriterade grupper, 4§ och 5§
samt Folkbibliotek 8§.)
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Folkbibliotek
Folkbiblioteket i Aneby kommun är lokaliserat i centrum av Aneby tätort
och har som ambition att vara allas bibliotek; ett bibliotek som formas och
utvecklas i samverkan mellan bibliotekets personal och dess användare och
som man uppskattar och använder sig av.
Folkbiblioteket i Aneby ska vara en plats för olika sorters möte:
möten med andra människor, möten med sig själv och möten med kunskap
och kultur.
All folkbiblioteksverksamhet i Aneby utgår från uppdraget i bibliotekslagen
att verka för det demokratiska samhällets utveckling (2§ Bibliotekslag SFS
2013:801) och från Aneby kommuns strategiska plan som framhåller ”Ett
gott liv i en hållbar och växande kommun” med ledorden öppenhet,
utveckling, ansvar (Strategisk plan 2020–2023). Bibliotekslagen och Aneby
kommuns strategiska plan har lagt grunden för de nio mål, som denna plan
fokuserar på.
1. Folkbiblioteket i Aneby ska vara tillgängligt för alla
2. Folkbiblioteket i Aneby ska nå nya användare
3. Folkbiblioteket i Aneby ska ha kompetent personal som ger ett gott
bemötande
4. Folkbiblioteket i Aneby ska verka för kreativitet, inspiration och
reflektion
5. Folkbiblioteket i Aneby ska arbeta läsfrämjande och
språkutvecklande
6. Folkbiblioteket i Aneby ska underlätta och verka för
kunskapsinhämtning, informationssökande och ett källkritiskt
förhållningssätt
7. Folkbiblioteket i Aneby ska arbeta med digital utveckling med
användaren i fokus
8. Folkbiblioteket i Aneby ska arbeta aktivt för barn och ungdomar
9. Folkbiblioteket i Aneby ska ha en god verksamhet för sina
prioriterade grupper
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1. Folkbiblioteket i Aneby ska vara
tillgängligt för alla
6§ Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga
för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av
medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
(Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•
•

•

•

Meröppet – möjlighet för invånarna att bruka folkbibliotekets
lokaler och resurser även då det är obemannat
Tillgängliga medier och aktiviteter – digitala medier, anpassade
medier, tekniska hjälpmedel, depåbibliotek, medier på olika språk,
möjlighet att låna från andra bibliotek samt kostnadsfria
kulturarrangemang
Tillgänglig personal – bemannade öppettider, personal tillgänglig
via digitala och sociala medier och med god kunskap om alla
tillgängliga resurser
Användarinflytande – dialog med användarna, enkäter,
inköpsförslag

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•

•
•
•
•

Utveckla en plan för strategiskt arbete med meröppet som verktyg
och organisation - utvärdering och utveckling av arbetsformer,
marknadsföring, användande, miljö och trygghet
Fortsätta främja framkomlighet i bibliotekslokalen – utrymmen i
lokalen, placering av medier och tekniska hjälpmedel
Fortsätta arbeta med tydlighet i bibliotekslokalen – informativ,
guidande, enhetlig och relevant skyltning
Utvärdera och utveckla informationstexter – lättillgängligt språk,
olika språk
Utveckla dialogen med användare och potentiella användare –
skapa olika former för dialog mellan bibliotekspersonal och
användare, uppmuntra och efterfråga synpunkter
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•

•

Synas – bemannade öppettider som motsvarar användarnas behov
så långt det är möjligt och ett aktivt arbetssätt för dialog, utåtriktat
och uppsökande arbete samt en medveten och kreativ
marknadsföring
Ha ett kontinuerligt kollegialt samtal kring tillgänglighet –
medvetenhet om behov och normer, anpassning av verksamhet
utifrån uppdrag och behov och i samklang med
samhällsutvecklingen

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•

Biblioteksanvändare
Aneby kommuns kommunikationsteam
Regionbiblioteket i Jönköpings län
Höglandets IT

2. Folkbiblioteket i Aneby ska nå nya
användare
2§ (…) Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
(Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•
•
•
•
•

Organiserad verksamhet riktad mot barn och unga – BHC,
förskola, skola
Bredd i programverksamhet – variation i kulturuttryck, teman,
gäster, programverksamhet i andra lokaler, utomhus
Utåtriktad marknadsföring via ett flertal kanaler – hemsida, sociala
medier, massmedia, affischering
God service – välkomnande värdskap gentemot alla
biblioteksanvändare
Depositionsställen

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•

Initiera och etablera organiserad samverkan med andra kommunala
verksamheter för att nå grupper de har kontakt med – utbyte och
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•

•

•

samarbete mellan biblioteket och andra verksamheter för att
klarlägga och samordna våra uppdrag och aktiviteter
Utveckla utåtriktad verksamhet – synliggöra bibliotekets resurser på
olika sätt och på olika platser utanför biblioteket, vara en synlig del i
det lokala samhället, ha en dialog om biblioteket med invånarna,
medveten och kreativ marknadsföring
Utarbeta en strategi och arbeta för att nå ut med bibliotekets
verksamhet i alla delar av Aneby kommun – utveckla arbetet med
depositionsställen
Erbjuda och marknadsföra nya medieformer, som följer samhällets
utveckling

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•
•
•

Aneby kommuns olika avdelningar såsom Barn- och utbildning,
Social mfl
Aneby kommuns kommunikationsteam
BHC, förskola, skola
Aneby kommuns näringslivsansvarig
Lokala studieförbund och föreningar
Regionbiblioteket i Jönköpings län

3. Folkbiblioteket i Aneby ska ha kompetent
personal som ger ett gott bemötande
All biblioteksverksamhet utgår från bibliotekspersonalen och deras
kompetens. Personalen är bibliotekets viktigaste resurs.
Idag förverkligas målet genom
•
•
•

God service – bemannade öppettider, tillgänglig personal, gott och
professionellt bemötande, personlig service
Kollegialt utbyte – arbetsmöten, nätverk
Kompetensutveckling – för all personal och med gemensam
uppföljning, planerad utifrån biblioteksplan och verksamhetsplan,
omvärldsbevakning
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•

God arbetsmiljö – kartläggning av psykosocial och fysisk
arbetsmiljö, uppföljning och aktivitet, arbete för att möta stress och
hot

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•

•
•

•
•
•
•

Föra ett kontinuerligt och processinriktat samtal i arbetsgruppen
kring bibliotekets uppdrag och bibliotekspersonalens roll och
behov av ny kompetens
Föra ett kontinuerligt samtal i arbetsgruppen om förvärv, urval och
bestånd
I samband med medarbetarutvecklingssamtal analysera
kompetensutvecklingsbehov samt gemensamt i arbetsgruppen
samtala om, planera och genomföra kompetens-utvecklande
insatser
Prova nya arbetsmetoder – utvärdera, anpassa och utveckla efter
behov
Verka för utåtriktat och uppsökande arbetssätt präglat av närvaro,
tillgänglighet och synliggörande
Verka för användarens upplevelse av personalens närvaro och
tillgänglighet även under meröppettid (under arbetstid)
Utveckla personalens digitala kompetens och de digitala verktygen
för att möta användarnas behov och vilja – hjälp till självhjälp,
användarens känsla av att kunna

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•
•

Aneby kommuns kommunikationsteam
Aneby kommuns HR-team
Höglandets IT
Regionbiblioteket i Jönköpings län
Nätverk, andra folkbibliotek
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4. Folkbiblioteket i Aneby ska verka för
kreativitet, inspiration och reflektion
2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. (Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•

•
•

•

Interaktiv kulturell verksamhet – konstutställningar, föreläsningar,
bokprat, författarbesök, teater, praktisk kreativ verksamhet. Både på
plats och digitalt.
Medieurval – brett utbud av medier, utvalt med mål att lyfta olika
infallsvinklar och för att spegla samhällets utveckling
Exponering av bibliotekets utbud – skyltning, boktips,
marknadsföring på hemsida och på sociala medier, tillgängligt
elektroniskt medieutbud i form av e-böcker, digitala tidningar samt
tjänster anpassade för personer med läsnedsättning
Biblioteket som mötesplats – rum för samtal, reflektion och
interaktion

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•

•

•

Ha ett kreativt arbetssätt – arbeta utifrån ett brett kulturbegrepp,
prova, utvärdera och utveckla olika tillvägagångssätt, däribland
digitala metoder
Utvecklas vidare som allas bibliotek – utveckla meröppet,
möjliggöra för invånarna att möta varandra i kunskap och kultur,
öka nyttjandet av biblioteket för en mängd olika ändamål, ta vara på
och lyfta fram de resurser som finns i Aneby kommun, erbjuda
lokala kulturutövare en arena, välkomna icke-traditionell
biblioteksverksamhet i bibliotekets lokaler
Utveckla barnavdelningen – tillgänglig informationsteknik anpassad
för barns upplevelse och behov, medier placerade med
utgångspunkt i barns sätt att söka
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•
•
•
•

Möjliggöra eget skapande – erbjuda utställningslokaler, skapa
utrymmen för kreativitet i bibliotekslokalen.
Arbeta med och utveckla lugna, avskilda sittplatser och
studieplatser
Aktivera användarna med oväntade intryck, synliggöra bibliotekets
resurser, möjliggöra samtal och debatt
Arbeta utåtriktat – medveten och kreativ marknadsföring,
delaktighet i aktiviteter utanför biblioteket, verka för kreativitet,
inspiration och reflektion på bibliotekets digitala och sociala medier

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•
•
•

Aneby kommuns kultur- och fritidsverksamhet
Aneby kommuns kommunikationsteam
Regionbiblioteket i Jönköpings län
Höglandets IT
Lokala studieförbund och föreningar
Lokala enskilda kulturutövare

5. Aneby kommun ska arbeta läsfrämjande
och språkutvecklande
7§ Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet.
8§ Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
(Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•

Kompetent personal – ekonomiska resurser öronmärkta för
bibliotekets arbete för barn och ungdomar, personlig service, god
kännedom om bibliotekets utbud, god kännedom om litteratur och
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•
•
•

kultur, regelbundna mediesamtal i personalgruppen kring
läsfrämjande, läslust och litteratur samt om bibliotekets
läsfrämjandearbete.
Formulering av strategier för läsfrämjande och språkutveckling
Aktiviteter med fokus på litteratur och språk – författarbesök,
boksamtal, bokprat, skrivarworkshops, språkcaféer
Aktiviteter riktade till barn och ungdomar – medverkan på
föräldramöten, utdelning av Barnens första bok, biblioteksvisningar
för barn, högläsning för barn i biblioteket och på andra platser i
kommunen, läsutmaningar

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•
•

•

•
•

•

•

Skapa och implementera en Läsfrämjande strategi för Aneby
folkbibliotek i årliga verksamhetsplaner
Arbeta läsfrämjande för alla, men ha ett särskilt fokus på
prioriterade grupper och barn och ungdomar samt läsande
förebilder
Prova, utvärdera och utveckla olika typer av gränsöverskridande
läsfrämjande metoder – det vidgade läsbegreppet med berättelser i
olika format samt olika uttrycksformer
Möjliggöra spontana och organiserade litterära samtal, både fysiskt
och digitalt, tillhandahålla lokaler och litteratur för boksamtal
Utveckla, anpassa och utvärdera användandet av bibliotekslokalen,
så att det finns flexibla och tillgängliga rum som inspirerar till
läsning
Utveckla arbetsgruppens och användarnas kompetens inom
tekniska resurser för olika typer av läsning på olika språk samt
förmedla dessa resurser utifrån användarnas behov och önska mål
Aktivt och på olika sätt marknadsföra biblioteket och dess olika
resurser genom utåtriktat arbete, uppsökande verksamhet och
deltagande i aktiviteter i kommunen – kontinuerlig information och
kontakt med kommuninvånarna

Strategiska samverkanspartners
•
•

Aneby kommuns olika avdelningar
Aneby kommuns kommunikationsteam
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•
•
•

BHC, familjecentral, förskola, öppen förskola, skola,
vuxenutbildning
Aneby kommuns kultur- och fritidsverksamhet
Regionbiblioteket i Jönköpings län

6. Folkbiblioteket i Aneby ska underlätta
och verka för kunskapsinhämtning,
informationssökande och ett källkritiskt
förhållningssätt
2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. (Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
6§ Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga
för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av
medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
(Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•
•
•
•
•

Anpassning, allsidighet och kvalitet i mötet med användaren
Ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt – hjälp till självhjälp
Tillgängliga datorer för besökare
Möjlighet att boka tid för handledning vid dator
Prioritering av fjärrlåneverksamhet såsom kurslitteratur

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•
•

Tillhandahålla skriftliga guider och informationsfilmer om
bibliotekets tjänster
Ta fram en medieplan för ett medvetet urvalsarbete, som leder till
ett aktuellt, allsidigt och balanserat medieutbud av hög kvalitet
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•

•
•

Kompetensutveckling för personalen inom källkritik samt
undersöka metoder för att främja ett källkritiskt tänkande för
bibliotekets användare
Uppmuntra ett källkritiskt tänkande genom att tillhanda material
om källkritik – programverksamhet om källkritik, skriftliga guider
Vägleda användare till tillförlitliga källor - samtal, skyltning, guider,
boktips

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•

Regionbiblioteket i Jönköpings län
Studieförbund
Aneby kommuns kommunikationsteam
Högskolan i Jönköping

7. Folkbiblioteket i Aneby ska arbeta med
digital utveckling med användaren i fokus
7§ Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet. (Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. (Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•
•
•
•

Ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt – hjälp till självhjälp
Hög kompetens i personalgruppen
Tillgänglighet för användaren - datorer, wifi, digitalt medieutbud
Möjlighet att boka tid för handledning vid datorer och teknikhjälp

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
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•
•
•
•

Arbeta gemensamt och aktivt utifrån vår digitala handlingsplan (se
bilaga)
Kompetensutveckling för personalen kring Medie- och
Informationskunnighet (MIK)
Avsätta tid och plats för att handleda enskilda eller grupper
Samarbeta med Aneby kommuns lärcentrum, studieförbund

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•
•
•
•

Regionbiblioteket i Jönköpings län
Nätverk med andra folkbibliotek
Studieförbund
Aneby kommuns lärcentrum
Digitaliseringsrådet
Höglandets IT
Aneby kommuns kommunikationsteam

8. Folkbiblioteket i Aneby ska arbeta aktivt
för barn och ungdomar
8§ Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
för att främja deras språkutveckling och stimulera läsning, bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
(Utdrag ur Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•

•

•
•

Personalresurser riktade mot barn och ungdomar – kompetens om
och fokus på målgruppen, medier för målgruppen, förmedling av
olika medier i rätt form och på rätt nivå, läslust och språkutveckling
Uppsökande arbete riktat mot små barn och deras vårdnadshavare
– föräldramöten, biblioteksvisningar, medieutlån till verksamheter
som arbetar med små barn
Aktiviteter riktade mot barn och ungdomar – högläsning,
läsutmaningar, föreställningar, skapande-aktiviteter, författarbesök
Ett allsidigt medieutbud av hög kvalitet, fysiskt och digitalt –
litteratur utifrån önskemål, behov och förutsättningar
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Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•
•

•

•
•
•

•

•

Nå nya användare – utåtriktad verksamhet till barn och ungdomar,
aktiviteter riktade till hela familjen
Utveckla arbetet riktat till barn och ungdomar med behov av
förmedling av tekniska hjälpmedel och anpassad litteratur med
fokus på läslust, språkutveckling och information
Ha synlig och tillgänglig personal – i biblioteket under bemannade
öppettider, i samband med bibliotekets aktiviteter och i utåtriktad
verksamhet
Arbeta utifrån Läsfrämjandeplan för Aneby folkbibliotek med
fokus på barn och ungdomar i årliga verksamhetsplaner
Utveckla verksamhet riktad mot läsande förebilder – bokprat för
pedagoger, föräldramöten
Arbeta med det vidgade textbegreppet med berättelsen i fokus –
teater, film, ljud, muntligt berättande och med ny teknik som
verktyg
Fortsätta utveckla biblioteksrummet – barn- och
ungdomsavdelningar för läslust, inspiration, kreativitet, synliggöra
det digitala medieutbudet för barn och ungdomar, tydlig
medieplacering anpassad efter målgruppens förutsättningar och
söksätt
Arbeta med FN:s Barnkonvention – arbeta för och med barn och
ungdomar utifrån konventionens innehåll

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•
•
•

Nätverk för barn- och ungdomsbibliotekarier
Regionbiblioteket i Jönköpings län
BHC, familjecentral, förskola, öppen förskola, skola, social
avdelningen (Letterbox)
Aneby kommuns kultur- och fritidsverksamhet
Aneby kommuns kommunikationsteam
Höglandets IT

Aneby kommun • 578 22 Aneby • Telefon 0380-461 00 • info@aneby.se • www.aneby.se

17 juni 2021

9. Folkbiblioteket i Aneby ska ha en god
verksamhet för sina prioriterade grupper
4§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat
genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur
och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
5§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har
annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1)
de nationella minoritetsspråken, 2) andra språk än de nationella
minoritetsspråken och svenska, och 3) lättläst svenska. (Utdrag ur
Bibliotekslag SFS 2013:801)
Idag förverkligas målet genom
•

•
•

•

Anpassade medier och anpassad teknik – litteratur i olika format
anpassad för personer med läsnedsättning tillgängligt fysiskt och
digitalt, litteratur på olika språk, digitala tidskrifter på en mängd
språk, parallella medier, litteratur på lätt svenska, möjlighet att
beställa efterfrågad litteratur från andra bibliotek, trådlöst nätverk
Information på olika språk – biblioteksinformationsfoldrar, foldrar
om barns läsning
Personalens kompetens – god service, god kunskap om olika
hjälpmedel och förmedling av dessa, möjlighet till tillämpning av
språkkunskaper
Programverksamhet för prioriterade grupper – språkcaféer, fokus
på möten och samtal på svenska

Under perioden 2021–2025 ska biblioteket
•

•

Formulera och implementera en plan för verksamhet riktad mot
personer med olika typer av funktionsvariationer i samverkan med
berörda
Synliggöra och sprida kunskap om de nationella minoriteterna samt
möta behov av olika medier och aktiviteter
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•
•
•
•
•

Prova, utvärdera och utveckla olika typer av interaktiva metoder för
arbete med integration
Tillgängliggöra information om och från biblioteket på olika språk
utöver svenska
Verka för att erbjuda tekniska hjälpmedel för att ta del av
information
Aktivt delta i nätverk för verksamhet riktad mot bibliotekets
prioriterade grupper
Kompetensutveckla personal inom anpassade resurser och tekniska
hjälpmedel samt partners att samverka med och hänvisa till

Strategiska samverkanspartners
•
•
•
•
•
•

Aneby kommuns olika avdelningar
Aneby kommuns kommunikationsteam
BHC, familjecentral, förskola, öppen förskola, skola,
vuxenutbildning
Höglandets IT
Lokala studieförbund och föreningar
Regionbiblioteket i Jönköpings län

10.

Skolbibliotek

I Aneby kommun finns fem grundskolor, som gemensamt innefattar
årskurs F-9. Enligt skollagen och bibliotekslagen ska alla elever, i bland
annat grundskolan och grundsärskolan, ha tillgång till skolbibliotek.
(Skolbibliotek 10§ Bibliotekslag SFS 2013:801)
(2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning 36§§ Skollag SFS 2010:800)
Under perioden 2021–2025 ska skolbiblioteken utveckla
•

•

Bemanning – samtliga skolor i Aneby kommun ska ha personal
som är ansvarig för skolbiblioteket, all skolbibliotekspersonal ska ha
tid avsatt för arbete med skolbiblioteket
Tillgänglighet – skolbiblioteket ska vara regelbundet bemannat,
skolbiblioteket ska vara öppet under rasttid

Aneby kommun • 578 22 Aneby • Telefon 0380-461 00 • info@aneby.se • www.aneby.se

17 juni 2021

•

•

•

Medier – skolbiblioteket ska erbjuda medier i olika format för olika
sätt att läsa, skolbiblioteket ska tilldelas ett årligt medieanslag inom
skolans budget
Pedagogisk resurs – skolbiblioteket och skolbibliotekspersonalen
ska regelbundet användas som en självklar resurs i skolans
pedagogiska arbete i olika skolämnen och integreras i arbetet med
elevernas läsutveckling, språkutveckling och utveckling av
informationskompetens
Utökad samverkan och samarbete mellan skolbibliotek och
folkbiblioteket i Aneby

Utvärdering och uppföljning av
biblioteksplanen
För att säkerställa genomförandet av antagen biblioteksplan ska denna
följas upp kontinuerligt. Detta görs genom formulering och genomförande
av mätbara aktiviteter i respektive biblioteksverksamhets årliga
verksamhetsplaner.
Utvärdering av biblioteksplanen ska finnas med som en årlig aktivitet i
respektive biblioteksverksamhets verksamhetsplan. Syftet med årlig
utvärdering är, att efter analys, skapa ett genomarbetat och relevant
underlag inför framtagandet av en ny biblioteksplan.

Länkar
•
•
•
•
•

Bibliotekslag SFS 2013:801
Strategisk plan, Aneby kommun 2015–2018
Ett gott liv i en hållbar kommun, Översiktsplan för Aneby
kommun
Skollag SFS 2010:800
Regional biblioteksplan Jönköpings län
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Bilagor
•
•

Läsfrämjandeplan för Aneby folkbibliotek
Digitaliseringsplan för Aneby folkbibliotek
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