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Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i
Stockholms stad 2021-2024
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en ny skolbiblioteksplan.
Skolbiblioteksplanen ska vara ett styr- och stöddokument för
fortsatt skolbiblioteksutveckling i stadens skolor och förskolor.
Förvaltningen ställer sig positiv till den nya planen och ser gärna att
nuvarande samarbete mellan förskola och bibliotek fördjupas.
Bakgrund
Utbildningsförvaltningen har enligt uppdrag från
kommunfullmäktige under 2020 utvärderat den nuvarande
skolbiblioteksplanen och tagit fram en ny plan i syfte att barn,
elever och lärare ska ha god tillgång till välfungerande bibliotek i
skolan respektive förskolan. Kommunstyrelsen har remitterat
förslaget till stadsdelsnämnden för yttrande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
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Ärendet
Skolbiblioteksplanen ska vara ett styr- och stöddokument för
fortsatt skolbiblioteksutveckling i stadens skolor och förskolor. Den
nya skolbiblioteksplanen beskriver ett tydligare fördelat ansvar samt
stärkt samverkan mellan bibliotek och pedagogisk personal.
Förskolans del av planen har utvecklats och fått större utrymme och
Stockholms stadsbiblioteks ansvar i arbetet med förskolan har
förtydligats. De nationella minoritetsspråken har fått en mer
framträdande plats liksom barn och unga i behov av
stöd. När kommunfullmäktige har beslutat om planen kommer den
att formges grafiskt och spridas till berörda verksamheter.
Skolbiblioteksplanen kompletterar stadens biblioteksplan som är
under framtagande.

Tjänsteutlåtande
Dnr SKHLM 2020/794
Sida 2 (3)

Synpunkter och förslag
Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket ställer höga krav
på förskoleverksamheten i ett område med språklig mångfald.
Skolbiblioteksplanen förtydligar barnens rätt till att göra sin röst
hörd och att ha tillgång till information. Förvaltningen ser att i det
arbetet blir förskolans roll viktig för att stärka barns
språkutveckling.
Förvaltningen har under året arbetat med att implementera fem
basmiljöer på samtliga förskolor. Förskolans basmiljö, det vill säga
hur förskolan möblerar, vilket material förskolan erbjuder och i
vilket utsträckning ett material görs tillgängligt för barnen, har stor
betydelse för vilket lärande som sker. En av dessa basmiljöer är
läsmiljö, där varje förskola bland annat ska erbjuda bilderböcker,
kapitelböcker samt material som stöttar barns egen lek och
berättande av sagor. Förvaltningens arbete med läsmiljöer
överensstämmer med flera av de punkter som beskrivs som rektors
ansvar i skolbiblioteksplanen.
Förvaltningen har ett kulturombud på varje förskola, dessa
sammankallas till ombudsmöten av förvaltningens
kultursekreterare. Med jämna mellanrum deltar representanter från
biblioteket i forumet och berättar om vad som är aktuellt på
biblioteket. I det forumet sker inte en systematisk uppföljning vad
gäller litteratur och berättande på förskolorna men förvaltningen ser
positivt på att samarbetet kan fördjupas.

Jämställdhetsanalys
Skolbiblioteksplanen ska stötta förskolorna och skolorna och
förvaltningen anser att innehållet inte innebär en påverkan på barn
eller vuxna utifrån kön. Skolbiblioteksplanens syfte att ge alla barn
och unga i Stockholms stads tillgång till god biblioteksverksamhet
överensstämmer med barns rätt till utbildning i enlighet med
barnkonventionen. Vidare synliggör planen också rättigheter för
barn i behov av särskilt stöd samt de nationella minoriteternas rätt
till sitt språk.
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