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Läsfrämjandeplan Leksands bibliotek 2022 
 

”Vi har fokus på läsfrämjande för alla  
med särskild inriktning på barn och unga, mångfald och tillgänglighet. 
Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje!” 
ur Biblioteksplan 2021-2024 

 
 

Läsfrämjande arbete med anknytning till Familjecentralen Bönan/BHV och MVC 
 

• Föräldragrupper bjuds in till biblioteket när barnen är 8 månader. Vi informerar om varför det är så 
viktigt att läsa med sitt barn och om vad biblioteken erbjuder barn och familjer. Äppelhyllan, 
Föräldrahyllan och språkhyllan på barnavdelningen visas. Samarbete med Studiefrämjandet. 
Biblioteket ingår i samverkansgrupp för föräldrautbildningen tillsammans med aktörer från 
kommun, region och andra. 
 

• Språkslingan Dalarna är en satsning på små barn där barnet och bilderboken är i centrum. Vi som 
samarbetar är bibliotek, barnhälsovård, förskola, logopedi och andra som möter det lilla barnet och 
dess vuxna i sitt arbete. Vi ser läsningen med barnen som ett sätt att ge alla barn i Dalarna en bra 
start i livet. Målet är en hållbar struktur för arbetet med läsning som verktyg för små barns 
språkutveckling (0-3 år). Bland annat delas en regional gåvobok ut vid barnhälsovårdens hembesök 
vid 8 månader. Länsbibliotek Dalarna driver satsningen. Leksands bibliotek är en av tre 
pilotkommuner och deltar i arbetsgruppen som leder samverkansprocessen. 

 

• Kommunal gåvobok har sedan många år delats ut till alla barn som fyller två år. Som en del i 
Språkslingan, för samordning i Dalarna, kommer vi nu att dela ut en gåvobok vid 3-5 månaders 
ålder i samarbete med barnhälsovården. Barnet får sitt presentkort på BVC och bokgåvan hämtas 
på något av biblioteken. Ambitionen är att också fortsätta med 2-årsbokgåvan som också den delas 
ut på biblioteken. 

 

• Öppna förskolan – samverkan kring boklån till verksamheten och kring att inspirera 
vårdnadshavare till att läsa med sina barn. Biblioteket besöker ÖF och träffar föräldrar med barn 0-
18 månader. 
 

• Läsande väntrum – biblioteket förser Familjecentralens (MVC och BVC) och folktandvårdens 
väntrum med böcker.  
 

Läsfrämjande arbete med anknytning till förskola 
 

• ”Samverkansplan förskola-folkbibliotek/kulturavdelning”, ny hösten 2021, styr samverkan mellan 
bibliotek och förskolor. Arbetet leds av en samverkansgrupp. Målet för samverkan är: 
Med böcker och läsning arbetar vi på förskolor och bibliotek tillsammans för att främja barns läs- 
och språkutveckling. Det läsfrämjande arbetet riktar sig framförallt mot barnen men också mot 
deras vårdnadshavare. Våra läs- och språkstimulerande insatser gäller alla barn i förskolan, men vi 
är också medvetna om den viktiga kompensatoriska funktionen som förskola och bibliotek har för 
barn från läsovana miljöer. 
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• Bokombud finns vid alla kommunala och fristående förskolor. I bokombudets uppdrag ingår att 

vara kontaktperson mellan förskolan och biblioteket, att vara drivande när det gäller bokutbudet på 
förskolan och en inspiratör för förskolans arbete med böcker, gentemot kollegor och vårdnads-
havare. Bokombudens uppdrag finns reglerat i särskilt dokument. Träffar ordnas 4 ggr/år på 
biblioteket. Under pandemin sker träffarna vid behov digitalt. Varje träff innehåller idéutbyte och 
en längre bokpresentation. 
 

• Litteraturprofilerade förskolor – möjlighet för förskolor att fördjupa sitt arbete kring böcker och 
läsning. Ett antal kriterier måste uppfyllas för diplomering och litteraturprofilen förutsätter ett tätt 
samarbete förskola-bibliotek. Fyra förskolor är diplomerade litteraturförskolor. Böcker och läsning 
används av pedagogerna på ett medvetet sätt i det dagliga arbetet. I en litteraturprofilerad förskola 
informeras och inspireras vårdnadshavare om läsningens betydelse och böcker ska finnas 
tillgängliga för barnen, på förskolan och för hemlån.  
 

• Biblioteksbesök av förskolegrupper. 5-åringar i förskolan bjuds in till biblioteken på hösten och 4-
åringarna på våren. Vi visar biblioteket, pratar om vad ett bibliotek är och läser tillsammans. 
Förskolegrupper besöker också biblioteken vid andra tillfällen. Huvudbiblioteket har öppet från 
08.00 på vardagarna, vilket passar förskolorna. Vi möter om möjligt upp grupperna vid besöken, 
såsom pedagogerna önskat. Vid filialbiblioteket plockas böcker lämpliga för förskolan fram i förväg 
inför besöken. 
 

• Boklådor. Lådorna har två syften: pedagogerna använder böckerna i verksamheten, och barn och 
föräldrar lånar hem böcker. 30 lådor finns att låna. Nya lådor planeras i samarbete med 
bokombuden. Boklådor kan skickas med internposten, viktigt särskilt för förskolor utanför 
centralorten. Under en treårsperiod sker nu ett utbyte av boklådorna. 
 

• Äppelhyllan har en central placering i barnbiblioteket, visas alltid vid gruppbesök och utvecklas i 
samråd med förskolepersonal och andra berörda målgrupper. 

 

• Språkhyllan. I bibliotekets barnavdelning finns böcker på 35 språk. Vi gör egna tvillingpaket av bok 
på svenska + annat språk. Tvillingpaket finns på 19 språk, och vi sätter samman nya vid efterfrågan. 
Vi lånar också in depositioner på språk som efterfrågas mer tillfälligt och som komplement till vårt 
eget bestånd. Biblioteket har fyra Talking Pens för utlån tillsammans med böcker. 
 

• Vårsalongen, utställning för förskolor och grundskolor/Skapande skola, vartannat år i Leksands 
kulturhus museum. Temat har för förskolans del alltid anknytning till böcker och läsande. Temat 
2022 är KÄRLEK och Vårsalongen är 19/3-23/4. 
 

• Allas barnbarn. Pensionärer läser och berättar i förskolorna. Aktiviteten har varit vilande under 
pandemin men vi planerar för återstart våren 2022. Samarbete med ABF och Skådebanan Dalarna. 
 

• Minibio - förskolor kan boka filmvisning på biblioteket. 20 filmer finns att välja mellan och böcker 
finns för förskolornas efterarbete. 
 

• Föräldramöten – barnbibliotekarien besöker förskolan för dialog med föräldrar kring Därför ska du 
läsa för ditt barn! 
 

Läsfrämjande arbete med anknytning till skola och skolbibliotek 
 

• Skolbibliotek finns på alla kommunala grundskolor. F-6-skolorna är bemannade med 
skolbibliotekarie en eller två dagar/vecka och F-9-skolan minst fyra dagar/vecka. De två friskolorna i 
kommunen lånar på folkbiblioteket. Gymnasiebiblioteket är öppet måndag-fredag kl. 8-16 alla 
skoldagar och bemannat med bibliotekarie på 50%. 
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• En gemensam plan för de kommunala grundskolebibliotekens verksamhet har antagits: "Röda 

tråden för skolbiblioteken - för främjande av läsning och medie- och informationskunnighet (MIK)”. 
 

• Gruppläsning. En gemensam depå med klassuppsättningar och gruppläsningsböcker finns placerad 

på två av grundskolebiblioteken. Hylla med parläsningsböcker finns på några skolbibliotek. 

• Legimus – grundskole- och gymnasielever med läs- och skrivsvårigheter får hjälp genom egen 
nedladdning. Gymnasieelever också via scanning av dokument och talsyntes. 
 

• Alla elever i grundskolan har tillgång till Polyglutt/Polylino. 
 

• POP-UP-bibliotek finns på gymnasieskolan där elever kan låna pocketböcker utan att registrera 
lånen. 
 

• Samarbete med specialpedagoger kring hur biblioteken kan stödja arbetet med läs- och 
skrivutveckling i grund- och gymnasieskolan. 
 

 

Läsfrämjande arbete och andra aktiviteter gentemot barn/unga på fritiden 
 

• ”Kaklet” – vi fortsätter att utveckla vår avdelning för ungdomar och unga vuxna. För fjärde året i 
rad har vi beviljats Stärkta bibliotek-bidrag och vi rekryterar en ungdomsbibliotekarie för en 
projektanställning under 2022. Ambitionen är att satsa på programaktiviteter med litteratur i fokus.  
 

• Bokfika för barn 10-14 år. Vi fikar och pratar om böcker tillsammans varannan vecka under 
vår/höst. 
 

• Rollspelsgrupper med unga som träffas regelbundet i samarbete med spelföreningen Valkyr.  
 

• Filmklubb för barn/unga/familjer. Filmvisning för medlemmar i kulturhusets bio, främst på loven. 
 

• Biblioteken satsar på diverse lovaktiviteter med litteratur- eller annat kulturtema. 
 

• Barnteater och andra föreställningar. 
 

• Sommartävling för tre åldersgrupper barn och unga med bokpriser. 
 

• Högläsningssommar – uppmuntran till vuxna att läsa för sina barn under sommaren. Bokpriser. 
 

 

Läsfrämjande arbete och andra aktiviteter gentemot vuxna 
 

• Afternoon Read, högläsning med te och tilltugg, 6 ggr vår/höst. Vi läser noveller och utdrag ur 
romaner. 
 

• Boktipsarfrukost – biblioteket bjuder på frukost och vi tipsar varandra om böcker. 
 

• Högläsning Leksand/Rättvik, läsombud för äldre i samarbete med Studiefrämjandet. 
 

• Lättläst bokcirkel. 
 

• Boken kommer, böcker körs ut till låntagare som inte kan ta sig till biblioteket, ett samarbete med 
Röda korset. 
 

• Daisy, vi laddar ner och registrerar för egen nedladdning. Vi lånar även ut Daisyspelare. 
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• Inköpsförslag, en möjlighet för alla låntagare att påverka bibliotekets bestånd. 

 

• Boktipsstickor i böcker (Ny spänning, Omtalad just nu, Feelgood, Personalens egna tips med flera). 
 

• Temaskyltningar med anknytning till pågående utställning eller andra aktuella händelser lokalt eller 
globalt, byts ut regelbundet. 
 

• Släktforskning, i samarbete med Föreningen Dalfolk. 
 

• Musiklyssning, 6 ggr vår/höst. Klassisk musik, musikaler och filmmusik presenteras. 
 

• Digitalvecka höst och vår. 
 

• Boka en bibliotekarie, våra besökare kan boka en timmes IT-handledning. 
 

• Föreläsningar. 
 

• Mindre utställningar, böcker skyltas i anslutning till temat. 
 

• Vi anordnar program i anslutning till Frimärkets dag, Stora bokbytardagen och Världsbokdagen. 
 

• Sommartävling för vuxna med bokpriser. 
 

220110/Leksands bibliotek 
 
 
 

 


