
www.biblioteksforeningen.se  

Expertnätverket för  
skolbibliotek
Datum: 30 november
Tid: 09.00–15.30
Plats: Jenny Nyströmsskolan, Smålandsgatan 25 Kalmar 
(ca 15 minuters gångväg från hotel Witt, där Skolverkets 
konferens hålls, eller från centralstationen)

Program 30 november

09.00 Välkomstfika
 
09.30 Styrgruppen hälsar välkomna
 
09.45 Pedagogiskt planerande
Två lärare från grund- respektive gymnasieskolan går  
igenom hur de planerar och lägger upp sin undervisning för 
att uppnå önskat läranderesultat.

11.15 Workshop - utveckla din egen pedagogiska  
planering
Vi jobbar i grupper och diskuterar utifrån ett antal utgångs-
punkter. Vi tar avstamp i gårdagens konferens, de nya  
skrivelserna i läroplanen, lärarnas föredrag och era egna  
erfarenheter. Ni väljer själva om ni vill fokusera på diskus-
sion, kollegial feedback eller gemensamt pedagogiskt plane-
rande.
 
12.00 Lunch
 
13.00 Framtidens skolbibliotek - om arbetet med en 
utvecklingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Sigtuna 
kommun. 
Åsa Lundholm, Sigtuna kommun

13.50 Workshop - Utveckla din egen handlingsplan.
Vi jobbar i grupper och diskuterar våra respektive v 
erksamheters planer/lokala styrdokument. Utgångspunkten 
är den egna verksamhetens plan, som man kan få
respons och feedback på.

 

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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15.00 Fika och mingel med rundvandring i 
Jenny Nyströmsskolans bibliotek.

15.30 Avslutning  

Torsdag 29 november ordnar vi en mingelkväll för 
de som ska på träffen, med start ca 18.00. Mat 
och dryck till självkostnadspris. Vi återkommer 
via mejl om plats. Kryssa för om du vill delta. 

Anmälan

Max 50 deltagare, först till kvarn. Anmälan sker 
via nedan länk senast 9 november:
https://goo.gl/forms/Ho5H3MecAX8HBndw2

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverksträffen:
Hanna Carlsson  
hanna.carlsson@ksgyf.se

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som  
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges  
människor möjlighet att använda sin demo- 
kratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och 
skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se en 
värld där alla människor har tillgång till bibliotek 
i livets olika skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlig-
heter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. 
De främsta experterna på biblioteksverksamhet 
är våra medlemmar och vi stödjer deras profe-
ssionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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