
 Skolbiblioteksverksamheten 
Den senaste månaden har jag och min kollega börjat göra filmade bokprat. 
Som alltid när man arbetar med nya digitala verktyg tar det mer tid än man 
tror, men vi har lärt oss en hel del om filmteknik på vägen. Tärnsjö har flyttat 
sitt skolbibliotek och jag har varit på plats och ställt upp böcker och 
strukturerat upp tillsammans med ansvarig lärare. Jag kommer åka runt och 
gallra inaktuella böcker i skolbiblioteken till sommaren. 

Skapande skola läsåret 2020/21 
Vi har fått besked från Kulturrådet att vi beviljats 279 000 kr i skapande 
skola-bidrag för läsåret 20/21. Det är lite mer än vi beviljats de senaste 
läsåren så det känns roligt. Jag kommer kontakta skapande skola-
representanterna ute på skolorna och kulturaktörerna för att planera 
projekten. Heby åk 8 har önskat författarbesök och skrivande och Östervåla 
drama och teaterföreställning. 

Bokjuryn 
Bokjuryprojektet är nu avslutat. Vinnande böcker bland de yngre eleverna 
var Skuggan i fönstret tätt följd av Vampyrspanarna, Teaterspöket, Mulle och 
julshowen och Isabell min bästa vän. Bland de äldre var det Dödvatten, 
Spökjägare och Den döda flickans docka som fick flest röster. I den 
högstadieklass som deltog var det Sakramentet som var den absoluta 
favoriten. I år var det rysare som gick bäst, men även hästar, serier och 
faktaböcker fanns bland favoriterna. Vi har lagt ut resultatet bibliotekets 
webbplats https://www.biblinord.se/bokjuryn-2020?culture=sv och 
facebooksida.  

Workshop i beatbox 
Onsdag 27 maj klockan 19.00 håller den svenska mästaren i beatbox 2018 – 
Adrian a.k.a ”Flawapawa” – en digital workshop i beatbox. Workshopen sänds 
live på Instagram och riktar sig till alla unga som är nyfikna på vad beatbox är. 
Han går igenom beatboxens grunder, hur man kan utvecklas och berättar mer 
om vad beatbox är och hur det fungerar. Workshopen sänds på instagramsidan 
weare_ungilandsbygden. Sprid gärna infon till era elever. 

Återlämning av böcker 
Vi kommer skicka ut listor på de 
böcker eleverna har på sina 
skollånekort och på era lärarlån. 
Hjälps gärna åt att få tillbaka böcker 
till skol- och folkbibliotek vid 
terminens slut. Om ni är osäkra på 
vilket bibliotek boken tillhör titta på 
sista sidan, där finns en stämpel 
med bibliotekets namn.  

 

Maj 2020 

Sakramentet 
av Ann-Sofi 
Forsmark 

 


