
Ulriksdalsskolans bibliotek 

Mellan 7-9 klasser (F-5) har bokade besök i biblioteket varje vecka. Det rullande biblioteksschemat 
sträcker sig över tre veckor. Denna timma brukar klassen delas upp i halvklass för att få lugn och ro i 
biblioteket. De yngre barnen får alltid en stund högläsning. Både de yngre och de lite äldre får också 
en kort genomgång om något, till exempel hur man hittar på biblioteket, hur man kan göra ett 
genomtänkt val av bok eller ett boktips.  Vid varje tillfälle lånar eleverna böcker till klassrummet och 
lämnar böckerna som de har läst klart. 

Årskurs 6-9 använder inte biblioteket på samma sätt som de yngre. De behöver böcker till 
svensklektionernas uppgifter. De äldre eleverna kommer till biblioteket när de behöver låna en bok 
eller på rasterna. Det går ca 750 elever på skolan. 

Varje onsdag har eleverna i årskurs 4-9 något kallat Elevens val. Biblioteket erbjuder ”Kreativa 
boktips” och har två lektioner under onsdag eftermiddag där eleverna får läsa böcker på biblioteket 
och sedan boktipsa om dem som de tycker är riktigt bra. Det går 25 mellanstadieelever och 20 
högstadieelever på dessa två lektioner och vi har precis startat en blogg 11svalboktips.wordpress.se 
som eleverna kommer att fylla på med boktips under terminen.   

 

Elever på elevens val 

All tid mellan klassbesöken är biblioteket öppet. Det har kommit att kallas för ”Skolöppet”, dvs öppet 
för elever och personal. Elever kommer in på rasterna och ”hänger”, lånar böcker hem eller till 
skoluppgifter/klassrummen eller pluggar. Personalen kommer in och ber om tips till högläsning eller 
hjälp till ett tema, t ex fabler som förskoleklasserna precis håller på att avsluta. Under skolöppettiden 
görs allt ”inre arbete”, förberedelse inför klassbesök, bokprat, städning i hyllor, återlämning, 
beställning, inplastning. Den tiden är värdefull då eleverna kommer in och småpratar lite, någon 
lägger sig i soffan och tar igen sig, någon vill hinna läsa lite i sin spännande bok eller bara går runt och 
tittar lite på hyllorna.  



Emellan varven besöker biblioteket klassrummen i form av bokprat eller som det på skolan nyligen 
uppstartade läslustprojektet Bokjuryn i årskurs 2. 2:orna turas om att ta hand om ett vandrande 
bibliotek med Bokjuryböcker som de läser och sedan röstar fram sina favoriter. 

På tisdag och torsdag mellan kl 14-17 är det öppet för allmänheten. Då kommer fritids, framförallt 
3:orna, och läser i biblioteket. Det brukar vara mycket lugnt och eleverna avtalar tid med 
fritidspersonalen. Biblioteket besöks även av förskolor; små barngrupper eller enbart personal. 
Förskolebarnen brukar gilla att sitta och titta i bilderböckerna i bilderbokshörnan. Från 15.30 och 
framåt brukar föräldrar komma på besök när de hämtar sina barn. I många fall berättar föräldrar att 
deras barn har tjatat så om biblioteket ”så nu kommer vi äntligen”. Men vissa kommer med hela 
syskonskaran och sitter kvar och läser en stund tillsammans. Framförallt de som också har mindre 
barn (bebisar) brukar slå sig ned på bilderboksmattan och ha en mysig stund tillsammans. Närmare 
17.00 vid stängning kommer föräldrar och barn som ska till Kulturskolan och passar på att smita in på 
biblioteket. En vanlig eftermiddag kommer runt 80 personer (barn och vuxna) men det kan komma 
upp till 150 besökare. Varje barn med förälder brukar låna åtminstone två böcker hem. Vissa 
mellanstadiebarn kommer bara för att sitta och läsa. Men högstadieeleverna som lånar böcker hem, 
passar oftast på att låna under skoltid. 

/Emilie 

 


