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Stormen bibliotek
• Åpnet i november 2014
• Tall for 2016
• 400 000 besøkende
• 380 ulike arrangementer, med over 18
000 tilskuere
• 72t åpent per uke –åpent hver helg
• 195.000 utlånte bøker

• Kjøper inn bøker og media for 1,5
millioner per år
• Har nært samarbeid med mange
institusjoner som har arrangementer i
biblioteket

Klassebesøk og barnehager i biblioteket - 2016
• Nærmere 100 klassearrangementer,
med besøk av nærmere 4 500 elever

• 27 arrangement for barnehager, med
besøk av nærmere 1000
barnehagebarn.
• NB! – gjelder arrangement.

Hvorfor pedagog
• Etter idé fra nasjonalt flymuseum, som
har pedagoger som formidlere.

• Ønsker opplegg for klassebesøk som
er helt konkret på hvilke læringsmål i
læreplanen som dekkes.
• En skole har ulike læringsarenaer.
• Opprettelsen av pedagogstilling i
biblioteket er i all hovedsak finansiert
av skolekontoret.

Rammene for samarbeid bibliotek – skole
• Biblioteketskal:
• skape interesse for bøker og lage
inspirerte opplegg for klassebesøk, med
utgangspunkt i skolens læreplaner.
• Skape økt leselyst gjennom formidling av
litteratur til barn, ungdom, foreldre og
pedagogisk personale.
• Skape gode biblioteknettverk for
skolebibliotekene i Bodø kommune, og
bistå i å utvikle gode skolebibliotek.
• Skape gode rammer for arrangementer
for barn og unge, alt fra små lesestunder
til festivaler.

Klassebesøkene
• Biblioteket er i dialog med alle skoler og barnehager i Bodø
kommune. Vi har fokus på å tilrettelegge for hvert besøk ut i fra
ønsket mål.
• Konkret kan et opplegg være anbefalinger av nynorske bøker til
8-10. Trinn, som formidles muntlig og visuelt med fokus på
dialog med elevene.
• For elever på mellomtrinnet, anbefaler vi både norsk og engelsk
litteratur med fokus på leselyst og interesse. Den gode
opplevelsen av det å være på biblioteket er viktig.
• Til småtrinnene og barnehage kan besøket bestå av lesestund.
Gir rom for samtaler om hva et bibliotek er og hvordan litteratur
blir til.

• Fremover
• Vi jobber med å få enda flere tilrettelagte opplegg som er
skreddersydd til de ulike barnehager og skoletrinns behov, med
utgangspunkt i rammeplanen/læreplanen.
• Målet er at de som er brukerne av biblioteket kan få et opplegg
som de kan jobbe videre med på skolen, eller ved andre
arrangementer.
• Biblioteket skal fungere som en arena som gir motivasjon og
variasjon i elevene læringshverdag.

