Skolbibliotek – digital konferens 2021
Teknologisk Institut AB

Program tisdag 23 mars
9:00 Inloggning öppnar i Zoom
9:30 Moderator Sofia Malmberg inleder konferensen
Sofia har skrivit ett flertal böcker om skolbibliotek och är en flitigt anlitad föreläsare inom
skolbiblioteksutveckling. Sedan 2020 utgör hon en del av juryn för utmärkelsen "Skolbibliotek i
världsklass". Sofias bok "Skapa nya vägar: så kan lärare och sko lbibliotekarier samarbeta" ges ut
på BTJ Förlag i september 2021.
9:35 – 10:35
Utmaningar i samarbetet med lärare - och hur du tar hittar fungerande lösningar
Uppdraget som skolbibliotekarie är ofta spännande, men det saknas inte utmaningar i samarbetet
med lärare.
• Vilka utmaningar kan man möta, vad beror de på och hur kan man få till konstruktiva
lösningar?
• Ta del av erfarenheter, metoder och projektexempel från Sofias kommande bok
Sofia Malmberg, samordnare skolbibliotek, Järfälla kommun
10:45 – 11:45
Utvecklingsarbete med rätt anpassningar för elevens lärande
• Skapa bästa förutsättningarna för elevernas måluppfyllelse
• Lyckad samverkan och ansvarsfördelning för att ta vara på medarbetarnas
specialkompetenser
• Så arbetar vi med ständig utveckling av fokusbibliotek, särskola och fokusverksamhet
inom bland annat källkritik, informationssökning och digitaliserin g
Ida Ross och Anna Jangbrand, Vallastadens skola, Linköpings kommun
Under 2020 blev Vallastadens skola ett Skolbibiliotek i världsklass, och fick ett
hedersomnämnande i Årets skolbibliotek.

11:45 Lunchpaus
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12:45-13:35
Att utvärdera och utveckla en skolbiblioteksverksamhet – forskning och praktik
• Så skapar du en effektiv skolbiblioteksverksamhet med befintliga resurser
• Lyckat samarbete mellan skolledning, lärare och skolbibliotek
• Forskning kring hur du sätter upp hållbara mål och planer för verksamheten
• Utvärderingsmetoder och exempel från Rosendalsgymnasiet
Lisa Åström, skolbibliotekarie, Rosendalsgymnasiet
13:45 – 14:45
Stärkta skolbibliotek och läromedel - uppdatering från den nya skolbiblioteksutredningen
•
•
•
•
•

Tydliggöranden kring skolbibliotek i skollagen
Kartläggning över samverkan mellan olika biblioteksverksamheter
Digitala resurser och lösningar – hur kan det fungera?
Skolbibliotekens framtid – hur ser den ut?
Ställ dina frågor till den särskilde utredaren

Gustav Fridolin, särskild utredare, Regeringskansliet
Gustav arbetar även som lärare på Stadsmissionens folkhögskola. Han var tidigare språkrör för
Miljöpartiet och var mellan 2014 - 2019 Sveriges utbildningsminister.
14:45 Eftermiddagspaus
15:00-16:00
Skolbiblioteket och MIK – medie och informationskunnighet
•
•
•
•
•

Källkritik och det nödvändiga skolbiblioteket
Sökkritik och betydelsen av infrastrukturen
Konspirationsteorier och kunskapens osäkerhet
Kan man vara för källkritisk?
Skolbiblioteket mellan källkritik och källtillit

Olof Sundin, professor, Lunds universitet
16:00 Konferensen summeras och avslutas
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Kontakta mig med dina frågor!
Fabian Wingfors
Projektledare
direkt: 0765-27 55 31 I växel: 031-350 55 00
e-post: fwi@teknologiskinstitut.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
– få aktuell information
om våra kurser och konferenser
inom ditt område!
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