
Steinkjer videregående skole
SKOLEBIBLIOTEKET



Steinkjer vgs og skolebiblioteket i tall:

BIBLIOTEKET:
190 åpningsdager
1 bibliotekrådgiver

UTLÅN

13 000 lærebøker (10 000 lånes ut i august)
+ 7000 andre medier
+ 250 fjernlån fra andre bibliotek
+ 150 fjernlån til andre bibliotek

BESTAND:
17 000 lærebøker
20 000 andre medier

Bibliotekrådgiver: Berit Fikse

= 50 utlån pr åpningsdag
ikke medregnet lærebokutlånet i august

Ca. 1750 LÅNERE:

920 elever
300 VO
20 OKINT
100 Privatister
300 Ansatte/vikarer
70 Eksterne bibliotek
40 Eksterne lånere

SKOLEN:
11 studieprogram
920 ordinærelever
300 elever i voksenopplæring
220 ansatte

Juni 2021 - des. 2022: 
Berit Fikse vikar –
Anniken Bjørnes perm.



Forankring av skolebibliotekets rolle i skolen

Innspill →medbestemmelse → eierforhold

Forankring i ledelsen:

• Organisatorisk: skolebiblioteket er plassert under ass.rektor.

• Jevnlige møter 2-3 ganger pr mnd med leder (ass.rektor)

• Deltar ved behov i ledermøter, og avdelingsmøter

(Fast plass på skolens forside)



Skolens utviklingsplan

Målsettinger (er også førende for skolebibliotekets rolle):

Elevene skal ha faglig framgang.  

Andelen elever som fullfører og består det enkelte skoleår skal økes.

Skolebiblioteket

Skal være en integrert del av skolens pedagogiske hverdag.

Skal være en sentral læringsarena ved skolen.



Juli-august

• Forberede skole
start

• Erstatnings-
krav

August

• Læremidler

• Infoøkter VG1

• DKS-plan

September 
(hele året)

• Fordypning vg3

• Digitale 
læremidler

• DKSNov-februar

• Bibliotekbesøk 
med bruker-
opplæring VG1

Mars

• Statistikk-
innlevering

Februar-april

• Arbeid med 
Fagfornyelsen

• Samlingsutvikling, 
kassering

Mai-juni

• Læremidler

ÅRSHJUL FOR 
SKOLEBIBLIOTEKET DAGLIG DRIFT:

• Betjene utlån, 

innlevering, fjernlån

• Innkjøp, rydding, og 

utvikling av samlingen

• Veiledning av elever

• Bistå lærere

• Utstillinger

• Agresso

• DKS oppfølging

• Møter og samarbeid 

internt og eksternt

VED EVENTUELL KAPASITET:

• Formidling for klasser



OPEN DOOR POLICY

• Alltid åpent bibliotek, 8-15.30

Tilgjengelighet og sørvis



• Utlån av lærebøker når de har glemt

• Ekstra lærebøker lett tilgjengelig

• Selvbetjent utlån på egen automat

BUTLER kostnader pr 2020 (eksl mva/frakt):
100 000 Selve automaten og RFID-plater
80 000 RFID-brikker 40 000 stk
10 000 Programvare
+10 000 i årlig drift/support



• Reserverte bøker klargjort

• Klassesett lett tilgjengelig bak skranken

• Innlån fra andre bibliotek



Læremiddelordninga
→ Dette er blitt en ressurskrevende jobb

Innlevering / utlevering:

Ca 10 000 lærebøker --- 55 paller

VG1 + VG2 klassevis etter plan / VG3 drop-in

Avdelingsledere og kontaktlærere involveres 
gjennom hele prosessen Vurdering og innkjøp av nye læremidler:

Bibliotekar holder oversikt og informerer 

lærerne om nye læremidler.

Koordinerer bestillinger og kjøper inn.
Felles infoøkter for VG1:

Første skoleuka i august

Bibliotek, merkantilt, IKT, drift, renhold, kantine



Oppskrift til lærere:

1. Sjekk forlagenes nettsider.

2. Behov meldes til fagkoord.

3. Spes.ped.behov meldes til 

spes.ped.koordinator.

4. Fagkoordinator får godkjent innkjøp 

av avdelingsleder.

5. Biblioteket bestiller.

DIGITALE LÆREMIDLER



Samlingsutvikling

• Kassering, kassering, kassering

• Bevisst innkjøpsstrategi

-Hva satser vi på dette året?

• Flere eks av populære bøker

PLAKAT:

Kasserte bøker gis bort på biblioteket!

Dette er bøker som ikke er utlånt på minst fem år, eller aldri 
utlånt. Gråstein for noen, gull for andre! Det er også en del 
nyere bøker vi har ekstra eksemplarer av.

En av grunnsteinene i et velfungerende bibliotek er kassering. 
Som hovedregel skal like mange bøker kasseres som det kjøpes 
nye pr år. Bøkene skal sirkulere, leses, oppleves, brukes, nytes 
– ikke kun oppbevares :-)



Formidling + fronting
• Bokanbefalinger i SoMe

• Bokprat for elever i klasserommet og på 
biblioteket

• Bokprat for ansatte

• Temautstillinger

• Bokbyttehylle



Minoritetsspråklige

Vindu mot verden

Egen MINO-hylle
• Bøker for språkopplæring

A1-A2-B1-B2-osv.
• Også lærebøker for andre fag
• Litteratur der målgruppe er 

minoritetsspråklige
• Ordbøker
• Illustrerte ordbøker
• Tospråklige bøker
• Lettlest skjønnlitteratur
• Bok til alle



Fagfornyelsen
Tverrfaglige tema



Skolebiblioteket i 
sosiale media



Elevuttrykk

• Pride

• Debattvegg - skolevalg

• Speakers corner - Verdensdagen for psykisk helse

• Utstillinger av elevprosjekter



Fordypningsoppgaven VG3
Kickoff i klassene

Klassebesøk på biblioteket



Inspirasjonsforedrag i klassene

• Hvorfor leser vi?

• Hvordan leser vi?

• Hva leser vi?

• Oppgavetype

• Tema

• Problemstilling

→ Gir eksempler

• Sekundærlitteratur

• Andre kilder



Bokutstilling for 
fordypningsoppgaven
-settes opp i mai, står til 
alle klassene er godt i gang



Digital kompetanse

• Digital bistand til opplæring av elever og ansatte

• Veiledning overfor, og samarbeid med spes.ped.-
koordinatorer om digitale læremidler for elever

Blitt for lite tid til:

• Kildekritikk

• Informasjonskompetanse



ELEVENE I 
SKOLEBIBLIOTEKET
• Låner og leverer

• Gruppesamarbeid

• Egenstudier

• Klassebesøk

• Sosialt / spiller spill

• Matpausen

• Bruker grupperom





LÆRERNE OG 
SKOLEBIBLIOTEKET

• Kaffepause
• Slår av en prat med elever
• Leser aviser
• Låner bøker og filmer
• Får hjelp og svar

• Vi på AO er så glade i biblioteket vårt. Vi finner alltid bøker tilpasset våre elever og 

vi får alltid veldig god hjelp.

• Ved å bla i bøker og filmer får jeg inspirasjon, ideer og krydder for undervisningen.

• Bibliotekaren «letter» min arbeidshverdag ved at hun kan bistå i letearbeidet etter 

både filmer og bøker.

• Et læringsområde for elevene, til avveksling fra klasserommets vegger.

• Super støtte til fangst av faglitteratur – når man tar videreutdanning.



Skolebiblioteket som kulturarena

• Teaterforestilling

• Standup

• Skrivekurs

• Forfatterbesøk

• Kunstutstillinger

• Utstilling av elevarbeid

• Temautstillinger

• VM på storskjerm

• Bokbad for ansatte



Den kulturelle skolesekken

Bibliotekar er kulturkontakt for skolen

• Administrerer skolens bestilling til fylket

• Koordinerer forarbeid i samarbeid med avdelingslederne

• Oppdaterer DKS-plan for avdelingenes årsplaner

• Sørger for forberedelser og praktisk gjennomføring



Samarbeid med karriereveilederne

-Infoforedrag «Yrke: Bibliotekar»

-Info fra karriereveilederne i biblioteket

-Felles temaopplegg

Samarbeid innad på skolen

Bokcover-konkurranse →

Kickstart eksamen, media

-Miniforedrag om eksamenstema, 
relatert til bøker/litteratur

Samarbeid med elevtjenesten

-Verdensdagen for psykisk helse

-Internasjonal dag / språkuke



• Låne bøker
• Idéer og inspirasjon
• Diskusjon
• Kunnskapsdeling

TEAMS som kolleganettverk

• Erfaringsutveksling
• Læremiddelordninga
• Undervisningsopplegg
• Utstillinger
• Planer
• Rutiner
• Årshjul


