
PRAKTIKA
Utbilda & inspirera!

Fortbildningsdag för skolbibliotekarier i praktiken

MER INFORMATION OM PRAKTIKA
Eric Jonsson•eric.jonsson@btj.se•046–180 233

Praktika är en endagskurs i de grundläggande delar som ingår i 
att bygga upp och driva en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet 

och riktar sig främst till dig som är ny i yrket. Men även du som 
har några år i branschen och vill friska upp dina kunskaper kan 

komma och låta dig inspireras!

#utbilda&inspirera #kompetensutveckling #skolbibliotek2.0 #praktikpåskolbibblan 



Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask
Det var när Klara och Lottas vägar korsades på Norra Fäladens skolområde som de verk-
ligen började göra ringar på vattnet i skolbiblioteksvärlden. Deras arbete på två grund-
skolors skolbibliotek, från förskoleklass till årskurs 9, ledde till att de 2009 fick dela på 
utmärkelsen Årets skolbibliotekarie och två år senare, 2011, landade de utmärkelsen Årets 
skolbibliotek åt just Norra Fäladens skolområde. Klara och Lotta guidar dig i hur du bygger 
upp en väl fungerande verksamhet.

Christina Strömwall 
Christina Strömwall är lågstadieläraren som kompletterade med en kurs i bibliotekspeda-
gogik och sedan gick över helt till att driva skolbibliotek. 2006 belönades hennes insats för 
att ge eleverna en ingång i läsandets värld med priset Årets skolbibliotekarie. Året efter, 
2007, belönades även hennes strukturella arbete för att integrera skolbiblioteket i skolans 
arbete då hennes arbetsplats Skönadalsskolans skolbibliotek utsågs till Årets skolbibliotek.  
Christina håller i kursdelen som behandlar bokprat.

Låt dig under en heldag matas 
med inspiration från kollegor 
och kursledare, som är erkända 
auktoriteter på framgångsrikt 
skolbiblioteksarbete: Lotta 
Davidson-Bask, Christina Strömwall 
och Klara Önnerfält har alla tre 
vunnit pris både individuellt som 
Årets skolbibliotekarie och för sina 
respektive arbetsplatser som Årets 
skolbibliotek.

Praktika i praktiska punkter
• Heldagskurs onsdagen 11 april, 2018

• Hålls i BTJ:s lokaler i Lund på Scheelevägen 32  
(Busshållplats Ideon Gateway)

• Deltagarantalet är begränsat

• Fikor och lunch ingår

Varför Praktika?
• Fortbildning för skolbibliotekarier

• Inspirerar och stöttar dig i ditt dagliga arbete

• Visar dig vägen mot att bygga upp och driva en fram-
gångsrik skolbiblioteksverksamhet

 

Såhär anmäler du dig
Priset för kursen är 2 750 kr (exklusive moms), då ingår för- och 
eftermiddagsfika och lunch. 

Anmäl dig senast onsdagen den 14 mars antingen via e-post till 
eric.jonsson@btj.se eller genom att ringa oss på 046-180 233. 
Kom ihåg att ange eventuella matpreferenser eller allergier vid 
anmälan! Anmälan är bindande.

Så funkar det
Kursen sträcker sig över en heldag, 8.30 – 16.30. 
Förmiddagen är vigd åt det organisatoriska, planerande 
och informationsinriktade. Hur gör man för att integrera 
skolbiblioteket i skolans verksamhet? Hur jobbar man med 
informationssökning? Vilka framgångsfaktorer krävs för 
att få verksamheten att lyfta? 

Eftermiddagen ägnas åt en av de grundläggande läsfräm-
jande insatserna: Bokprat. Hur gör man? Vad ska man 
tänka på? Hur fångar man eleverna? 

Praktikas inspiratörer
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»Alltid kul att se hur andra jobbar. Jag blir inspirerad och får arbetslust.«
Tidigare deltagare, Praktika hösten 2017
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