
 
 

 

Skolebiblioteket ved Fagerlund skole 

 

Beliggenhet og åpningstider 

Biblioteket ligger i første etasje i skolens vestlige fløy, og er åpent og betjent mandag, tirsdag, 

onsdag og torsdag. Tirsdag er det også åpent siste del av matfriminuttet; fra kl. 11.30 til 11.50. 

 

Praktisk informasjon 

På biblioteket finner du barne- og ungdomsbøker, lesehefter, lydbøker, digibøker, tegneserier, 

oppslagsverk, faglitteratur m.m. For tiden består biblioteksamlingen av rundt 4600 titler. Her kan du 

låne bøker både til å ha på skolen og til å ta med hjem. Det kan også reserveres bøker som er 

utlånt/har venteliste. 

Lånetiden er for de fleste bøkene 4 uker, og du kan som hovedregel ha opptil 3 lån samtidig. 

Biblioteket har også 4 datamaskiner som kan brukes til oppgaveskriving og informasjonssøk. 

 

Bibliotekkultur 

Arbeidsro er viktig, og det er vanskelig å finne 

fram når ting ikke står på sin rette plass. Derfor 

har vi noen regler på biblioteket: 

 

1. Vær rolig 

2. Hold orden, sett boka på riktig "adresse" 

(hylleplass) 

3. Alle lån må registreres, både ut og inn 

4. Spør om hjelp hvis du trenger det.  
 

 

Finner du ikke boken du leter etter? Vil du ha en bok om hester, kjærlighet, fotball eller insekter? 

Vet du ikke hvor du skal lete? Spør bibliotekaren eller en av assistentene. 
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Målsetting og drift 

Vi har et aktivt bibliotek med høyt utlån og mye besøk. Bibliotekassistentene på 6. og 7. trinn gjør en 

god jobb med utlån, veiledning av yngre elever, rydding og andre oppgaver. I tillegg bidrar elever på 

alle trinn med på å anbefale bøker til hverandre og skrive i lesebloggen vår.  

Ved å ha et aktivt og tilgjengelig bibliotek med et godt utvalg av bøker, orden og oversikt, og god 

veiledning ønsker vi å stimulere til økt lesekompetanse og leseglede. Gjennom bevisst 

bibliotekopplæring håper vi at elevene skal utvikle seg til aktive og kunnskapsrike lesere og 

bibliotekbrukere for framtiden. Derfor bruker vi de samme systemene for plassering, gjenfinning og 

utlån som folkebibliotekene, og elevene får opplæring i å søke i bibliotekbasen gjennom Websøket.  

 

Skolen arbeider etter EYLP-metoden (Early Years Literacy Program) som blant annet 

legger vekt på at elevene får lese bøker på rett nivå og riktig vanskelighetsgrad til hver 

enkelt. Mange av titlene er derfor nivådelte, slik at eleven kan finne en bok som passer 

akkurat sitt lesenivå 

akkurat nå. 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsinstanser 

Vi har et tett samarbeid med folkebibliotekene, hvor vi låner inn bøker til ulike temaer, prosjekter, 

eller for å ha bokkasser til lesing i klasserommet. Folkebibliotekene bidrar også med 

litteraturformidling, forfatterbesøk og andre kulturtilbud. Gjennom folkebibliotekene og Det 

flerspråklige bibliotek i Oslo sørger vi også for å ha bøker på ulike morsmål. Vi har også et aktivt 

samarbeid med andre skolebibliotek i området. Her drar vi nytte av hverandres tips og erfaringer ved 

hjelp av nettverksmøter og samlinger. 
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Utsmykning 

 

 

I skolens byggeprosjekt ble det avsatt 1,3 millioner kroner til utsmykning. 

Det meste av utsmykningsmidlene ble integrert i selve bygget. Bodil L. 

Buchacz var prosjektleder for utsmykninger ved skolen.  

 

Vi hadde i alt 4 utsmykningsområder og kunstnere konkurrerte om å få de 

forskjellige prosjekter. Følgende kunstnere ble valgt: 

 

Tina Maren Buddeberg: Mediateket/biblioteket - tittel: "Mediatere" 

 

Hanne Heuch: Glassgangen - uten tittel 

 

Viel Bjerkeset Andersen: Atrium - tittel: "Fokus" 

 

Brit Dyrnes: Kantine - tittel: "Jeg fant, jeg fant" 

 

Utsmykningen på biblioteket inneholder bl.a. flere hatter med ulikt innhold 

inni hatten, samt ord-/bokstavlenker på veggene. 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


