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Skolbibliotekets fysiska och digitala resurser
Är mediebeståndet datoriserat?
Ger datorisering möjlighet för elever och lärare att själva orientera sig i skolbibliotekets bestånd,
såväl under skoltid som hemifrån.
Finns alla läromedel inlagda i datasystemet?
Finns det medier på alla de språk, som finns representerade i skolan?
Finns det medier för elever med läsnedsättning(ex ljudböcker, talböcker, inlästa läromedel)?
Finns det medier för olika åldrar och läsförmågor?
Finns det lässtimulerande högläsningsböcker för olika åldrar?
Finns det en tillfredsställande mängd faktaböcker av olika svårighetsgrad, som kan användas i skolans
samtliga läroämnen?
Finns det användbara medier för återkommande projekt och teman, kopplade till undervisningen?
Finns datorer, där eleverna själva kan söka information och arbeta med
informationssökning/källkritik?

Tillgänglighet till Bibliotekets fysiska och digitala rum
Är biblioteket tillgängligt under hela skoldagen för alla elever och lärare?
Är biblioteket bemannat när elever och lärare besöker det?
Kan elever och lärare på egen hand orientera sig i bibliotekets medieutbud (söka i databasen)?
Kan elever och lärare på egen hand finna fram till digitala lärresurser (ex databaser, länksamlingar)?
Har skolbiblioteket nedladdningstillstånd för talböcker?
Har alla elever som har rätt att ladda ned talböcker fått vägledning i hur man gör detta?
Kan elever och lärare själva låna i biblioteket?
Finns utrymme för gruppstudier i lokalen?
Finns möjligheter för speciella temautställningar?
Finns möjlighet att lyssna på ljudböcker eller talböcker?
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Finns avskild vrå för högläsning och sagostund?
Finns möjligheter till studiero i lokalen?
Finns möjlighet att ha lektionsundervisning i salen?
Finns pedagogiska verktyg som smartboard etc.?

Skolbibliotekets Brukare/Målgrupp
Hur många elever finns på skolan?
Hur stor del av dessa har annat modersmål än svenska?
Hur stor del av dessa har särskilda behov? (Dyslexi, andra läs- och skrivsvårigheter ADHD m fl
funktionsvariabler)
Hur många lärare finns på skolan?
Hur mycket personal finns på skolan?

Skolbibliotekets personella resurser
Hur många personaltimmar är förlagda till skolbiblioteket?
Hur många av dessa är fackutbildade skolbibliotekarier?
Hur många är assistent-timmar?
Hur många av dessa är ”lärarbibliotekarietimmar”?
Hur många är ”övrig personal”?
Finns möjlighet till fortbildning för skolbibliotekspersonalen?

Samverkan inom skolan
Har rektorn gett lärarna i uppdrag att samarbeta med skolbiblioteket?
Finns det en samverkansgrupp för skolbiblioteket med representanter för skolans olika
verksamheter?
Finns det tid för skolbibliotekets personal att samverka med olika arbetslag?
Finns det tid för skolbibliotekets personal att delta på ämneskonferenser?
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Finns det en handlingsplan för skolbiblioteket?
Finns det ett biblioteksråd med elevrepresentanter?
Finns det tid för skolbibliotekarien att ha genomgångar av nyutkommen litteratur för alla elever och
lärare?
Finns det tid för skolbibliotekarien att undervisa i informationssökning och källkritik för alla elever
och lärare?
Finns det tid för skolbibliotekarien att samarbeta med lärarna i olika projekt?
Finns det tid för skolbibliotekarien att driva utvecklingsarbete tillsammans med lärarna?
Finns det tid för skolbibliotekarien att samverka med lärarna i olika lässtimulerande aktiviteter?
Är all personal informerade om hur biblioteket kan spela en roll för elevernas lärande?
Känner alla personal på skolan att de har glädje och nytta av skolbiblioteket?
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