
Bedre læring med biblioteket på laget! (Ref #508f5486)

Søknadssum: 200 000
Varighet: Ettårig
Kategori: Innsatsområder

• Biblioteket som læringsarena

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Modum bibliotek / 970491589

Postboks 38
3371 Vikersund
www.modum.kommune.no og www.midtfylkebiblioteket.no

Institusjonens leder

Elin Mariboe Hovde

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Elin Mariboe Hovde
32789426 / elin.hovde@modum.kommune.no

Mål for prosjektet
Vi vil ha folkebiblioteket ut i grunnskolen for å jobbe sammen med skolen om å
tilrettelegge for økt lesekompetanse hos barn. Ved å øke lesekompetansen, vil vi
gi vårt bidrag til å minske frafallet fra videregående skole, samt øke bruken av
folkebiblioteket som læringarena for kunnskapstørste barn og unge.

Prosjektbeskrivelse
Sentralt i vårt prosjekt står samarbeidet mellom Modum bibliotek og grunnskolene
i Modum kommune. Dette samarbeidet er allerede godt etablert, og er nå i en
avgjørende fase for å bli et samarbeid tilgodesett med faste, årlige midler i
kommunen.
Modum biblioteks ansatte ønsker å bidra med sin kompetanse om biblioteket som
læringsarena for å øke bibliotekbruken både ute på skolene og på folkebiblioteket.
Det er viktig for oss at vår kompetanse blir tatt i bruk utover biblioteket i vår
kommune. Ved å tilby vår kompetanse i den avgjørende fasen som våre
skolebibliotek er i denne høsten, tror vi at vi vil gi et stort bidrag til at frafallet fra
videregående skole blir mindre i vår kommune, samt at bruken av folkebiblioteket
vil øke ytterligere.

Vi vil i tillegg se på mulighetene for hvordan vi kan smelte sammen de totale
bibliotektjenestene i en kommune, og slik gjøre dem robuste og sterke med tanke
på en framtidig kommunesammenslåing.
Erfaringene vi gjør oss i prosjektperioden skal kunngjøres på kommunens og
fylkesbibliotekets nettsider. Biblioteksjefen skal stille seg til disposisjon for å
informere om erfaringene på aktuelle møter og konferanser.
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Bakgrunnen for prosjektet:

1. Skolebibliotekplanen, vedlegg 1. Skolebibliotekplanen ble utarbeidet etter
initiativ fra biblioteksjefen i 2008, med tanke på å se bibliotektjenestene i vår
kommune under ett. Planen har blitt revidert og presentert for politikerne hvert
annet år etter dette. Planen blir sentral i prosjektet, da vi ønsker at denne skal
være styringsdokumentet for videre utvikling av samarbeidet mellom
folkebiblioteket og skolen, og at det skal knyttes faste årlige kommunale midler til
dette samarbeidet, forvaltet av folkebiblioteket. Folkebiblioteket har i dag ansvar
for årlige fagdager for skolebibliotekarene, samt at vi har felles bibliotekkatalog. Vi
ønsker å bruke bibliotekarenes kompetanse ytterligere ut over dette, for å fremme
biblioteket som en viktig arena for barns lesekompetanse.

2. Forprosjektet «Leselyst og leseglede – utviklingsmuligheter for alle», vedlegg 2.
Vi har sett hva økt kompetanse om bruken av skolebiblioteket i undervisningen
kan gjøre for elevenes lesekompetanse og framgang i alle fag, og har tro på at
dette er veien å gå for kommunene. Med bedre lesekompetanse, øker også
bruken av folkebiblioteket, samt at frafallet fra videregående skole minsker. Det
blir en vinn – vinn situasjon for skolen, folkebiblioteket og samfunnet som helhet.

3. Våren 2014 bevilget politikerne i Modum kr. 200.000,- som en engangssum til
utvikling av skolebibliotektjenesten i vår kommune. Pengene er tenkt brukt til
kompetanseheving hos rektorer og samlingsstyrere, der de lærer om hva
biblioteket har å si for barns lesekompetanse og framgang i skolefagene, og
skaper grobunn for at erfaringene fra «Leselyst og leseglede –
utviklingsmuligheter for alle» skal bli tatt i bruk ved alle skolene i Modum.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Ettårig
Fra dato

01-01-2015
Til dato

31-12-2015

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Tilrettelegging av søk for skolebibliotekansvarlige. 01-01-2015 31-01-2015

Opplæring i bruk av biblioteksystem. 01-02-2015 28-02-2015

Informere om bruk av biblioteket i undervisninga. 01-03-2015 31-05-2015

Etterutdanne skolebibliotekarer ved HIA 15-08-2015 20-12-2015

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Undervisningsetaten, Modum
kommune
Postboks 38
3371
Vikersund

ja Tilrettelegger for at skolene kan delta i prosjektet.

Buskerud fylkesbibliotek
Grønland 58
3045
Drammen

ja Hjelper til med å spre kunnskap om prosjektets resultat, samt
skrive prosjektrapport.
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 200 000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Frikjøp av bibliotekarer fra folkebiblioteket, 1/3 årsverk 200 000 200 000

Studieavgift skoleibliotekarer, dekning av vikarer 200 000 200 000

Totale utgifter 400 000 400 000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 200 000 200 000

Bevilgning fra Hovedutvalg for undervisning, Modum
kommune (bekreftet tilskudd)

200 000 200 000

Totale inntekter 400 000 400 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Vedlegg 1 Skolebibliotekplan

Vedlegg 2 Prosjektrapport Leselyst og leseglede

Intensjonsavtale Buskerud fylkesbibliotek
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