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LAGAR OCH RIKTLINJER

 Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det
spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön som grunden till ett gott liv och en hälsosam livsstil, och vi
vill därför erbjuda en stor och naturnära medieavdelning, som bjuder in ”det gröna samhället”.
Biblioteket kommer utöka mediebeståndet med litteratur som tar till vara på det gröna och blomstrande
Ockelbo, till exempel hur man odlar egna grönsaker, blom- och jordbruksskötsel osv.
 Vi välkomnar: Folkbiblioteket är en mötesplats som är tillgänglig för alla. Här möts vi med respekt
och välkomnar varandras olikheter. Mångfalden berikar och utvecklar vårt samhälle. Tillsammans
skapar vi ett rum som bjuder in till kunskapsbildning, gemenskap och kulturell stimulans.
 Vi växer: Folkbiblioteket är en central del av samhällsuppbyggnaden. Tillsammans skapar vi möjlighet
till kunskap, frihet att växa och utvecklas som individ och samhällsmedborgare. Folkbiblioteket är en
trygg plats att vända sig till för stöd och vägledning, som exempelvis nyanlända som söker hjälp att
hitta litteratur på det svenska språket eller modersmålet. Vi arbetar för att alla ska inkluderas i
samhället och hitta sin egen plats i gemenskapen.
 Vi samverkar: Folkbiblioteket i Ockelbo ingår i HelGe-samarbetet. Det innebär att vi samverkar med
samtliga folkbibliotek i Gävleborgs län via en gemensam katalog. Lånekortet ger hela länets invånare
tillgång till folkbibliotekens bestånd och det möjliggör att vi kan tillgodose en större efterfrågan och fler
behov.

Folkbiblioteket
- en mötesplats för alla
Folkbiblioteket i Ockelbo är en mötesplats för alla, dit
människor i samtliga åldrar och ursprung vänder sig
för att söka kunskap, låna böcker och andra medier.
Deltagandet i HelGe-samarbetet ger oss en större
möjlighet att tillgodose samhällets behov och därmed
främja det livslånga lärandet.
Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna till
biblioteket, för att mötas och ta del av våra resurser
och kompetenser. I tidningsrummet träffas många
invånare dagligen, för att ta del av vårt varierande
tidskriftsbestånd och för att samtala med personalen
eller med andra biblioteksbesökare. Skolelever och
studenter kommer till oss för att söka kunskap och
stöd inför skoluppgifter, eller för att träffas och läsa en
bok i bibliotekets harmoniska rum.
Nyanlända är aktiva låntagare, som vi erbjuder stöd
och litteratur i det svenska språket. Vi verkar för att
målgruppen ska få så goda förutsättningar som möjligt
att etablera sig i samhället.

Vi är en aktiv och utåtriktad verksamhet som arbetar
med att stimulera fantasi, främja läslusten och bidra
med kulturella upplevelser. Vi når bland annat ut till
kommunens skolor med läsfrämjande initiativ, såsom
bokprat. Biblioteket har även ett gynnsamt samarbete
med BVC, där en av föräldragruppernas träffar
förläggs i biblioteket. Under träffarna presenterar
bibliotekarien olika böcker för både barn och deras
föräldrar, informerar om språkutveckling, bibliotekets
lånekort och låneregler.
Personalen cirkulerar i det lättillgängliga biblioteket för
att vägleda, serva och informera besökarna om olika
slags litteratur, visa och demonstrera olika digitala
hjälpmedel, allt för att uppfylla låntagarens efterfrågan
och behov.

Folkbiblioteket erbjuder:







Teater – Vi erbjuder teaterföreställningar för att stimulera
fantasi och bidra med kulturella upplevelser.
Språkpiller – Projektet Språkpiller avser medier som är
speciellt anpassade till barn och unga med försenad
språkutveckling.
Boklek – Bokaktiviteter för de yngre barnen, som vi ska på
ett glädje- och lekfullt sätt instruera hur man hanterar en
bok.
Digitala medier – Vi erbjuder tillgång och stöd i olika digitala
medier. Vi vill vägleda allmänheten i
informationssökningsprocessen och uppmärksamma ett
källkritiskt tänkande.
Bokprat och boksamtal – Vi ska arbeta för att främja barn
och ungas läslust genom att erbjuda bokprat till kommunens
skolor. Vi vill utveckla elevernas läsförståelse och
läsförmåga, genom att samtala kring och diskutera böcker
tillsammans.

I Ockelbos folkbibliotek finns avdelningar för barn- och ungdomslitteratur
I kommunens grundskolor finns det skolbibliotek. Perslundaskolan har en anställd skolbibliotekarie, vid
Gäveränge och Åbyggeby finns det lärarpersonal som ansvarar för skolbiblioteket.
I kommunens bibliotek arbetar vi utifrån FN:s barnkonvention och utgår från följande grundläggande
principer:






I skolbiblioteken vill vi:
 utveckla barn och ungas läsförståelse och
läsförmåga
 stimulera till kreativ och personlig utveckling
 vägleda barn och ungdomar i deras
sökande efter information och kunskaper
 erbjuda undervisning om sociala medier
 erbjuda undervisning i
informationssökningsprocessen, liksom
uppmärksamma elevernas förståelse för
källkritiska förhållningssätt och strategier.
 erbjuda eleverna handledning och
uppmuntra användningen av digitala medier,
som fungerar som stöd i undervisningen.

