
Skolbibliotek 

för alla 
GRUNDSKOLAN I UDDEVALLA 

Så här når du  

skolbibliotekets tjänster 
 

Grundskolans bibliotekskatalog 

Welib är grundskolans skolbibliotekskatalog. Länken till skolbibliotekskata-

logen är uddevallagr.welib.se. Där hittar du vilka tryckta böcker som 

finns på din skola. I Welib finns också tillgång till e-böcker och ljudböcker. 

Inblicken  

På Skolbibliotek Uddevallas sida på Inblicken finns information om utbud 

och pågående projekt. Där kan du välja årskurs, se vilka boklådor som är 

lediga och skicka en bokningsförfrågan på det koncept du är intresse-

rad av.  

Besök oss på grundskolekontoret 

Skolbibliotek Uddevalla tillhör grundskolans utvecklingsenhet. Du kan be-

söka oss på adressen Södra Hamngatan 13. 

Hör gärna av dig innan så att vi kan avsätta tid för ett möte då vi ofta är 

ute på skolor. Har du andra önskemål än de som finns på Inblicken, frå-

gor kring Welib eller övriga frågor. Kontakta oss via  

skolbibliotek@uddevalla.se 

uddevallagr.welib.se 

Birgitta berättar 

Skolbibliotek Uddevalla 

https://skolbibliotekuddevalla.blogspot.com 

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon 0522-69 60 00 

skolbibliotek@uddevalla.se 

www.uddevalla.se 



Eleverna i fokus 

 

Skolbibliotek Uddevalla strävar efter en likvärdig och kvalitativ skola  

där alla elever har tillgång till skolbibliotek i enlighet med Skollag  

och Bibliotekslag. 

Vår verksamhet fokuserar i första hand på att 

stärka elevernas läsning och digitala kompe-

tens i syfte att öka elevernas måluppfyllelse i 

alla ämnen.   

Vi arbetar utifrån en beställarorganisation där 

skolorna beställer tjänster ur vårt utbud. 

Medier, läsning  

och digital kompetens 

Skolbibliotekarierna utgör 

grundskolans centrala stöd 

i skolbiblioteksfrågor. Vi har 

kunskap och erfarenhet 

att ordna, sortera och 

tillgängliggöra olika me-

dier utifrån skolväsendets 

specifika behov. Vi följer 

aktuell bokutgivning och 

utvecklingen av skolbiblio-

teken på regional och 

nationell nivå. Vi erbjuder 

stöd till rektorer och perso-

nal med ansvar för skol-

bibliotek.  

Vi är duktiga inspiratörer som 

kan stimulera elevernas läs-

lust. Vår specialitet är att 

hitta och ta fram olika texter 

inom alla ämnesområden. Vi 

har lång erfarenhet av att 

samtala, analysera, bear-

beta och presentera inhäm-

tad kunskap tillsammans 

med eleverna. Vi är insatta i 

forskning som rör läsundervis-

ning. 

Skolbibliotekarierna har 

dokumenterad kunskap om 

informationssökning och 

källkritik. Det innebär att vi 

är en pedagogisk resurs 

som kompletterar lärarnas 

undervisning vad gäller att 

stärka elevernas digitala 

kompetens. Vi har erfaren-

het av att handleda elever i 

informationssökning och 

verkar för att källkritik ska 

vara en naturlig del i elever-

nas undervisning. 

 

•  Läshjälpmedel 

•  Inköpsstöd 

•  Lättläst 

•  Läsinspiration 

•  Boklådor med bok-          

presentationer 

•  Författarbesök 

Se vårt aktuella  

utbud på Inblicken! 

Vi erbjuder 

bland annat: I praktiken innebär det att vårt 

utbud står till förfogande för dem 

som beställer våra tjänster. Vi är 

centralt organiserade under ut-

vecklingsenheten. Vi har även inslag 

där vi söker upp skolorna för att sä-

kerställa god och likvärdig kvalitet 

och når hela årskurser med författar-

besök och bokpresentationer med 

boklådor. Vi har ett brett nätverk 

med skolbiblioteksansvariga på sko-

lorna som vi erbjuder support och 

fortbildning. När du som rektor, skol-

biblioteksansvarig eller lärare tar 

kontakt med oss, arbetar vi för att 

skolbiblioteket ska vara en del av 

undervisningen.   

Du beställer-vi kommer till dig 

Skolbibliotekarierna Cajsa Gustafsson , Birgitta Blixt och Jennie Högberg. 


