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Stadsbibliotekets bokbussbesök är ett samarbete mellan bibliotek och skola som syftar
till att folkbiblioteket kan nå många barn och tillsammans med skolans personal
uppmuntra till fritidsläsning och språkutveckling. Bokbussen uppfyller inte kraven på ett
skolbibliotek. De böcker som ska användas i skolan lånas på lärarkortet. Privata boklån
som barnen gör ska främst användas i hemmet. Barnen får även låna hem böcker över
sommarlovet då vi erbjuder förlängd lånetid.
Vårdnadshavare har ansvar för lån som barnen gjort på sina privata kort. Om det
uppstår frågor från vårdnadshavares sida angående detta får de gärna ta kontakt med
oss på stadsbiblioteket. Barnen får alltid med sig ett kvitto och det går alltid att ringa
oss för att se vilka böcker barnen lånat.
Låneregler och ansökan om lånekort till barn finns här:
https://bibliotek.nykoping.se/web/arena/lanekort-laneregler
Skolan har ansvar för lån som gjorts på lärarkortet. Om läraren byter skola ska alla böcker
återlämnas och lärarkortet uppdateras med de nya kontaktuppgifterna. Information om
service till skolan finns här: https://bibliotek.nykoping.se/web/arena/pedagog
Vill du som pedagog beställa böcker till klassen använder du formuläret för bokpaket:
https://bibliotek.nykoping.se/web/arena/bestall-bokpaket
Stadsbiblioteket ansvarar för att:




bokbussen har ett brett utbud av medier för att möta barnens olika behov och
intressen
kompetent personal finns alltid på bussen för att vara barn och vuxna
behjälpliga
i god tid meddela om ett besök inte kan bli av eller om besöken måste upphöra

Skolan ansvarar för att strukturera bokbussbesöken. I detta ingår att:







läraren alltid följer med barnen in i bokbussen
sammanställa ett tidsschema för gruppernas bokbussbesök och skicka det till
bokbussen innan vårt första besök för terminen
utforma grupperna efter bussens kapacitet och barnens behov
ljudnivån hålls på en rimlig nivå och att alla visar hänsyn och respekt mot
besökare, personal och rum
i god tid kommunicera till barnen och deras föräldrar att bokbussen kommer att
besöka skolan
i god tid meddela om något besök inte kan tas emot eller om besöken måste
upphöra

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på bokbussen för frågor och förslag.
Telefon 0155-24 86 86, bokbussen@nykoping.se
Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för barnens bästa!
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