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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till Skolbiblioteksplan för skolor och
förskolor i Stockholm stad 2021-2024.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige
utvärderat den nuvarande skolbiblioteksplanen och tagit fram ett
förslag till ny plan. Syftet med planen är att barn, elever och lärare
ska ha god tillgång till välfungerande bibliotek i skolan och
förskolan. Planen ska vara ett styr- och stöddokument för fortsatt
skolbiblioteksutveckling.
Förvaltningens bedömning är att skolbiblioteksplanen kommer att
bidra till att samarbetet mellan stadsbiblioteken och
förskoleverksamheten fördjupas.
Bakgrund
Utbildningsnämnden har enligt uppdrag från kommunfullmäktige
utvärderad den nuvarande skolbiblioteksplanen och tagit fram ett
förslag till ny plan. Förslaget omfattar alla skolformer: förskola,
grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola. Syftet
med planen är att barn, elever och lärare ska ha en god tillgång till
välfungerande bibliotek i förskolan och skolan. Den ska också vara
ett styr- och stöddokument för fortsatt utveckling av
skolbiblioteken.
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Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till ett antal instanser,
bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 1 januari
2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
Remissen i sammanfattning
Skolbiblioteksplanen ska verka för en ökad likvärdighet vad gäller
tillgång till bibliotek i förskolan, i grund- och gymnasieskolan samt
i grund- och gymnasiesärskolan. Planen ska vara ett styr- och
stöddokument för fortsatt skolbiblioteksutveckling.
Den övergripande målsättningen är att biblioteken ska främja läslust
utifrån särskilda områden eller teman och samverka lokalt. Syftet är
att bidra till en stark läskultur och erbjuda en inbjudande läsmiljö i
förskola och skola som stärker barns och elevers språk- och
kunskapsutveckling samt inspirera till ökad fritidsläsning.
Biblioteken ska tillhandahålla ett brett utbud av medier och
verksamhet som bidrar till bildning, vidgar perspektiven och stärker
värdegrundsarbetet kopplat till styrdokumenten.
Ansvarsfördelningen när det gäller att införa och följa upp planen är
beskriven för de berörda verksamheterna och ska ske i det ordinarie
planerings- och uppföljningsarbetet.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att samverka med Stockholms
stadsbibliotek och årligen följa upp, utvärdera och fortsätta utveckla
samarbetet om barnens möte med litteratur och berättande.
Nämnderna ska också skapa förutsättningar för förskolorna att
stärka de nationella minoritetsspråken och stödja flerspråkighet hos
barn med annat modersmål än svenska
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens förskolor har ett mångårigt och framgångsrikt
samarbete med folkbiblioteken i stadsdelsområdet. Det omfattar
bland annat bokbussar till förskolor som har lång väg till
biblioteken, utbildning av pedagoger om bokutbud och tips på hur
man kan arbeta med bild- och läsböcker tillsammans med
förskolebarn och inbjudningar till läsfrämjande aktiviteter för
barnen. Farstas folkbibliotek har även samverkat med Fagersjös
fyra förskolor i arbetet med att starta och driva ett gemensamt
förskolebibliotek på Mötesplats Fagersjö.
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Förvaltningens bedömning är att skolbiblioteksplanen kommer att
bidra till att samarbetet mellan stadsbiblioteken och
förskoleverksamheten fördjupas.
Skolbiblioteksplanen innehåller förslag till tydliga konkreta uppdrag
riktade till de ansvariga: på det övergripande planet
stadsdelsnämnder och utbildningsnämnd, konkret till rektorer i
förskolan och skolan samt bibliotekarier på skol- och folkbibliotek.
Uppdragen kommer att underlätta ett genomförande av planen och
förenkla uppföljning. Bibliotekspersonalen kan med hjälp av planen
bli en ännu viktigare resurs för förskolorna i arbetet med stadens
övergripande mål att uppmärksamma flerspråkiga barn och de
nationella minoritetsspråken.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Ingalill Gustavsson
Avdelningschef

Bilaga
Utbildningsnämndens förslag till Skolbiblioteksplan för skolor och
förskolor i Stockholms stad 2021-2024
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