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Kopiark 37: Til personalemødet 

– afklaring af samarbejdsmuligheder mellem SFO, skole og bibliotek 

DRØFT OG AFSTEM NOTÉR AFTALER

Hvilket samarbejde ønsker vi med det lokale bibliotek? 

Overvej:

• Fordele og ulemper ved at lade det være op til den enkelte 
 lærer og pædagog 
• Fordele og ulemper ved at have fælles retningslinjer i skolen 
 og i SFO’en 
• Samarbejdets omfang og indhold

Hvordan kan vi styrke samarbejdet med det lokale bibliotek? 

Overvej:

• Nedsættelse af en arbejdsgruppe
• Mulighederne i at invitere biblioteket på besøg på et 
 personalemøde, hvor de kan fortælle om deres services og tilbud
• At afholde et personalemøde på biblioteket
• At holde faste fællesmøder

Hvordan kan vi bruge bibliotekets ekspertise og tilbud mere i 
 skole og SFO?

Overvej:

• Hvilke aktiviteter/nedslag I ønsker, og om de skal gælde for alle  
 børn og klasser
• Om der skal være en fast kadence for biblioteksbesøg i SFO’en
• Om der skal være en fast kadence for besøg af bibliotekar i skole  
 og SFO
• Fast deltagelse af bibliotekar på udvalgte forældremøder og 
 personalemøder 
• Fordele ved, at relevante biblioteksarrangementer skrives ind i 
 skolen og SFO’ens kalender, så både pædagogisk personale, børn  
 og forældre bliver mindet om tilbuddene
• At etablere faglige inspirations- og sparringsmøder mellem 
 bibliotekar, lærer og pædagog

           

Hvordan kan vi understøtte bibliotekets arbejde og hjælpe dem 
med at nå ud til forældre og børn?

 Overvej:

• Fordele ved at bruge lokale kommunikationsplatforme i under-
 støttelsen af bibliotekets kommunikation til forældre og børn
• Hvem der kan være bindeled mellem skole og bibliotek for at 
 understøtte kommunikationsdelen 
• Fordele ved at invitere den lokale bibliotekar med på 
 forældremøder
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