
Skolbibliotek och Koha



Skolbiblioteken och styrdokumenten

● 2011 - Alla elevers rätt till tillgång skolbibliotek (2010:800) 
● 2016 - Statsbidrag för att stärka bemanningen av skolbibliotek
● 2017 -  Direktiv om att stärka den digitala kompetensen. Skolbiblioteket får ett  

pedagogiskt uppdrag att arbeta med språkutveckling och stärka den digitala 
kompetensen stärka bemanningen av skobliotekek 

● 2017 Skolinspektionen genomför för första gången riktad tillsyn av 
skolbibliotek

● Bibliotekslagen gäller även för skolbibliotek 

https://www.google.com/url?q=https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-och-vagledning/stallningstaganden/infoblad-skolbibliotek.pdf&sa=D&ust=1553632043535000&usg=AFQjCNGbk73Ki-lTgNIKKahiUdELuPPFqw
https://www.google.com/url?q=https://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf&sa=D&ust=1553632043535000&usg=AFQjCNEY_RpDwv3vQaMmh2Kw4yvxbcIv4Q
https://www.google.com/url?q=https://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf&sa=D&ust=1553632043536000&usg=AFQjCNG-AcR9ID6hJvcfzYKCDKSbwtJ1CA
https://www.google.com/url?q=https://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf&sa=D&ust=1553632043536000&usg=AFQjCNG-AcR9ID6hJvcfzYKCDKSbwtJ1CA
https://www.google.com/url?q=https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resurs/&sa=D&ust=1553632043536000&usg=AFQjCNFEHRx-7V1J41efJ9ER0Q7aFGn1zQ
https://www.google.com/url?q=https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resurs/&sa=D&ust=1553632043537000&usg=AFQjCNGoeS7DOxsVQeKkOIqx_2R87OULtQ




Hur ser verkligheten ut?

● Idag har ca hälften av sveriges skolor tillgång till skolbibliotek

● I Sollentuna har 12 av 17 skolor en avsatt lokal för skolbibliotek, 4 av dessa 

har en lokal som enbart är avsedd för biblioteksverksamhet

● 7 har särskild personal för avsedd för biblioteket, 3 av dem har någon form av 

biblioteksutbildning

● I Sollentuna ingen central samordning av skolbiblioteksfrågor

https://www.google.com/url?q=http://www.kb.se/Dokument/Samverkan/Rapporter/Skolbibliotek_hur%2520ser%2520det%2520ut_2016.pdf&sa=D&ust=1553632043814000&usg=AFQjCNE635T1d2wVDvsxoH22Ow64JMHKHA


Skolbibliotekens organisering - kommunnivå

● Det ser väldigt olika ut - alla gör olika
● Generellt större andel utbildade bibliotekarier på gymnasier vilket också 

speglar deras systemval. 
● Gymnasiebibliotek andra behov,  till exempel fjärrlån



Helenelundsskolan

● Stor skola 930 elever F-9, 1:1 skola
● Ca 8000 lån per år
● 75 Legiumusanvändare 
● Fram till  2016 en  biblioteksansvarig på 50%
● Freelib som bibliotekssystem sedan 2013 



Vägen till Koha - processen startar

● Freelib - avtalet uppsagt årsskiftet 2016/17 
● Welib - Axiells ersättare presenterades ht 2016
● Nytt system - svårt att hitta andra användare av Welib 
● Freelib stängs ner på alla skolor.
● Vi tecknar eget avtal till sista april



2017 fortsatt omständlig process

● Welib sätts igång i september - mindre katastrof
● Fortsatt arbete i Freelib
● Vi börjar leta alternativa bibliotekssystem



Bibliotekets delegerade budget 

År Budget System Över

2016 50000 4500(Freelib) 45500

2017 70000 37000(Welib) 33000

2018 80000 11500(Koha) 68500



Koha - 2018

● Omvärldsbevakning
● Nedladdning av en testversion
● Koha användarmöte i Alingsås i mars
● Uppsägning av avtal för Welib (halvårs uppsägningstid)
● Migrera poster eller börja om från början? 
● Leverantör eller inte?
● Kreablo eller Libriotech?



Koha 2018

● Snabb process när vi väl bestämt oss
● Posterna skickades via mejl
● Skarpt 20 augusti
● Enkelt att komma igång



Erfarenheter hittills 

● + Användarvänligt och självinstruerande - lätt att komma igång
● + Överväldigad av allt stöd från the Koha community
● + Förbättrat samarbete med skolans IT-enhet 
● + Trevligt att få tillhöra en gemenskap
● + Inget känns omöjligt
● - Önskvärt med bildvisning via Adlibris 



Vad händer nu?

● Sollentuna kommuns intention är att samtliga grundskolor börjar använda 
Koha som bibliotekssystem.



Hur ser det ut?

● Personalinloggning
● OPAC
● Självutlånginsautomat

https://www.google.com/url?q=https://helenelund-intra.kreablo.se/&sa=D&ust=1553632043964000&usg=AFQjCNF-FnrTeO0HoSaSzxf_qDzxIrpe4Q
https://www.google.com/url?q=https://helenelund-opac.kreablo.se/&sa=D&ust=1553632043964000&usg=AFQjCNGt6yFIuT0xil-z_Vlcu7pCc4VSrg
https://www.google.com/url?q=https://helenelund-opac.kreablo.se/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl&sa=D&ust=1553632043964000&usg=AFQjCNEpPbR-3ZHuELVeSnugPOrY21tTqQ

