
Oppsummering og veien videre

Info fra fylkesbiblioteket og ordet fritt. Tema fellesinnkjøp (avisdatabaser, 
ebokbib, bibliotektransport), kildekritikk, skolebibliotekplan, 

hvordan står det til med skolebibliotekene i trøndelag 



• Lage felles kursopplegg. Noen som har noe de vil dele?
• Noen som bruker VIKO? Eller Søk og skriv?  
• Noen som har prøvd seg å lage små undervisningsfilmer? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZDYS50DTwE

Kildekritikk/Informasjonskompetanse

https://www.youtube.com/watch?v=ZZDYS50DTwE


Skolebibliotekplan/Ståa for vgs-
skolebibliotek i Trøndelag 

Guri Kunna (Frøya og Hitra)
Hemne
KVT
Meldal
Oppdal
Olav Duun 
Selbu
Åfjord

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://pressbs.files.wordpress.com/2011/02/bekymret.jpg&imgrefurl=https://pressbs.wordpress.com/bekymret/&docid=7n3TNx--D04suM&tbnid=TvpqnL2r8UFpjM:&vet=10ahUKEwjW_9nLhuneAhVMXSwKHQEHB9YQMwg6KAYwBg..i&w=895&h=383&bih=603&biw=1280&q=bekymret&ved=0ahUKEwjW_9nLhuneAhVMXSwKHQEHB9YQMwg6KAYwBg&iact=mrc&uact=8


• Innspill fra UFU angående skolebibliotek i vgs: 

• Skolebibliotekar for en dag: Og dette er dagen det skal legges planer og du 
skal komme med budsjettforslag. Hva vil du prioritere i dag? Hvordan jobbe 
med elevmedvirkning i skolebiblioteket?

• Viktig med koselige lokaler, gode sittegrupper for gruppearbeid.
• Eksamen- og særemnekvelder – biblioteket inviterer til å hjelpe med særemne

osv. 
• Pott til bøker som elevene etterspør.
• Personale med kunnskap
• Gode sitteplasser, lesekrok (man tar ikke med seg boka til kantina).
• Ønsker at papirbøker skal fortsette, ikke kun e-bøker. Mindre distraherende 

fordi du kan legge fra deg skjermen. Mer behagelig med bok.
• Sommerles også for ungdomsskole.
• Mange sofagrupper.
• Mulighet til å sitte å gjøre lekser.
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• Innspill fra UFU angående skolebibliotek i vgs: 

• Skolebibliotekar for en dag: Og dette er dagen det skal legges planer og du skal 
komme med budsjettforslag. Hva vil du prioritere i dag? Hvordan jobbe med 
elevmedvirkning i skolebiblioteket?

• Arrangement.
• Bredt utvalg av både e-bøker, lydbøker og vanlige bøker.
• Forfriskninger! Frukt, te, kaffe.
• Samarbeide med lærerne så de kan framsnakke og informere om skolebiblioteket. 

Lærerne bør i større grad oppfordre til å oppsøke biblioteket i stedet for å henvise til 
egne søk på pc. 

• Samarbeide med elevrådet når det gjelder elevmedvirkning. 
• Biblioteket bør ikke være et lukket rom innerst i et hjørne. Åpen løsning for deler av 

biblioteket, mer tilgjengelig, enklere å stikke innom.
• Kildehenvisningskvelder, lett introduksjon til kravene til kildehenvisninger man kommer 

til å møte som student. 
• En engasjert bibliotekar som har lest mye selv har stor betydning.  
• Flere grupperom. 
• Spørreskjema på papir, ikke digitalt. 
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