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Biblioteksplan för gymnasiebiblioteken i Uppsala kommun 

Biblioteket är ett viktigt kunskaps- och informationscentrum i skolan och utgör en viktig 
pedagogisk resurs för elever och personal. Biblioteket ska genomsyra skolans verksamhet 
genom att vara delaktigt i elevernas lärprocess och läsande. 
Förutsättningen för bibliotekets verksamhet är att bibliotekariernas arbete integreras i 
undervisningen och att lärare och bibliotekarier samarbetar i stor utsträckning. Det är även 
viktigt att bibliotekarierna har stöd av skolledningen för att möjliggöra för bibliotekarier 
och lärare att arbeta tillsammans. 

• I Gy 11 (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskolan 2011) lyfts gymnasiebibliotekets pedagogiska roll fram 

• Bibliotekslagen (SFS 2013:801) hänvisar till 2.kap 36§ i Skollagen (2010:800), som 
lyder: 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska vidare ha tillgång till skolbibliotek. 

• I Uppsala kommuns Uppdragsplan 2014-2017 (Utbildnings och 
arbetsmarknadsnämnden),  

står det att gymnasieskolorna i Uppsala samarbetar med Uppsalas två universitet 
kring frågor som behandlar pedagogik, metodik och didaktik och oavsett 
utbildningsprogram ska eleverna stimuleras till att läsa högskolekurser. 

• Biblioteksplanen ansluter sig till UNESCO:s skolbiblioteksmanifest 

I bibliotekariens uppgifter ingår att: 

• utifrån givna styrdokument, i så stor utsträckning som möjligt, samarbeta kring den 
pedagogiska verksamheten i skolan med lärare och skolledning   

• informera, stödja, vägleda, undervisa och stimulera elever och personal i samband 
med den pedagogiska arbetsprocessen och utgöra en resurs vid grupparbeten, 
temastudier, enskilda studier och projektarbeten 

• stödja eleverna att tänka kritiskt och att förstå sina arbetsprocesser för att kunna 
tillägna sig ny kunskap i en vidgad textvärld  

• främja elevers läslust och språkutveckling 
• medverka i planeringen och genomförandet av kulturella aktiviteter, utställningar 

och temaverksamhet på skolan 

Dessutom ingår det i bibliotekets verksamhet att: 

• utgöra en positiv och gynnsam plats för studier och rekreation 
• erbjuda ett för skolan och dess elever specialanpassat utbud av medier, såväl 

tryckta som digitala 
• verka för god tillgänglighet i fråga om såväl medier som lokaler 
• sträva efter att eleverna i Uppsala kommuns gymnasieskolor erhåller 

biblioteksservice av hög kvalitet 

Deltagande skolor och samarbetspartners 

Deltagande skolor 
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Bolandgymnasiet / Grafiskt utbildningscenter 
Celsiusskolan 
Ekebygymnasiet 
Fyrisskolan 
Jällagymnasiet 
Katedralskolan 
Lundellska skolan 
Rosendalsgymnasiet 

Samarbetspartners 
Bruksgymnasiet, Gimo 
Håbo bibliotek, skol- & gymnasiebiblioteket 
Högbergsskolan, Tierp 
Länsbibliotek Uppsala 
Bibliotek Uppsala 
Grillska gymnasiet, Uppsala 
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