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Nätverksträff för 
skolbibliotek
Välkomna till vårens nätverksträff för  
Expertnätverket för skolbibliotek!  

Tema för dagen är läsning och läs- och språkutveckling, 
ett av skolbibliotekets viktigaste uppdrag. En av  
programpunkterna bygger på deltagarnas medverkan, 
där vi önskar dela erfarenheter och tips på läsfrämjande 
aktiviteter - vi hoppas att ni vill delta och bidra till  
träffens innehåll genom att berätta vad ni gör (stort som 
smått)!

Datum: 12 april 2019 
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2,  
Stockholm.

Program fredag 12 april 

09.00 Mingelfika

09.30 Välkomna och praktisk info från styrgruppen 

09.35-10.25 Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Hjulsta 
grund-skola, föreläser om Världens Alma
- att driva ett läsprojekt för hela grundskolan. 

10.30-12.00 Katarina Kuick, författare och översättare, 
blandar teori och praktik i denna
föreläsning om hur man leder boksamtal - och varför.

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Bib-meet
Träffens deltagare delar med sig av exempel på läsfrämjande 
aktiviteter (5 min/aktivitet) i den egna verksamheten. Det 
är valfritt att delta men vi uppmuntrar alla att dela med sig 
(deltagande meddelas i anmälningsformuläret).

14.00-15.20 Läsdelegationen – nulägesrapport och 
workshop
Styrgruppen och biblioteksföreningen går kortfattat igenom 
Läsdelegationen och det aktuella läget gällande politiska  

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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beslut. Vi bearbetar sedan delegationen och dess 
roll för skolbiblioteken genom en workshop.

15.20-15.30 Avslutning och hej då

Anmälan

Via nedan länk senast 29 mars: 
https://goo.gl/forms/p9TOLnlQT9w5D2mM2

Max 40 deltagare, först till kvarn gäller!
Fika och lunch ingår. 

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson nätverket: 
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 inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska 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 profes- 
sionella 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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