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Uppdragsutbildning om skolbibliotek för lärare i Gävleborg
Uppdraget

Mål

För att utveckla och stärka skolbibliotekens roll i länets erbjuder Högskolan i
Gävle en uppdragsutbildning för lärare i Gävleborg som arbetar med
skolbibliotek inom grundskolan eller är intresserad av att göra detta.
Kursen tar upp följande områden:


Skolbibliotekets pedagogiska uppgift inklusive IKT (elevernas
informationskompetens och lärande)



Skolbibliotekets läsfrämjande och litteraturförmedlande uppgift



Informationshantering av tryckta och digitala medier



Praktiskt biblioteksarbete (hur sköter man ett skolbibliotek)

Efter utbildningen ska deltagarna kunna arbeta vid skolbibliotek inom
grundskolan med att främja elevernas läsintresse, utveckla deras
informationskompetens och med praktiskt biblioteksarbete. Under kursen
kommer deltagarna även att få planera ett pedagogiskt projekt kring hur man
lägger upp undervisning i informationssökning för en bestämd elevgrupp. Målet
är att projektet ska kunna genomföras efter avslutad kurs.

Undervisning Kursen kommer att ges som en modifierad distansutbildning med planerad

kursstart hösten 2014. Modifierad distansutbildning innebär träffar på campus
varvat med webbaserade föreläsningar och eget arbete på distans. Sex
kurstillfällen planeras varav två heldagar på Högskolan i Gävle och övriga på
distans.
I kursen kommer lärplattformen Blackboard att användas för att kommunicera. I
Blackboard läggs all information som deltagarna behöver om kursen;
kursinformation, schema, kursplan etc. Genom Blackboard kan man även
kontakta kursansvariga och övriga kursdeltagare. Vid det första kurstillfället ges
en introduktion till hur Blackboard fungerar samt till webbmötessystemet Adobe
Connect, som kommer att användas för webbseminarier, distansmöten m m.
Examination

Kursen är inte poänggivande, istället får deltagarna ett intyg efter avslutad kurs.
Med hänsyn till innehållet ingår ingen tentamen, men en självständig
arbetsuppgift. För att godkännas krävs närvaro och aktivt deltagande.
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Målgrupp

Kursen Skolbibliotek vänder sig i första hand till lärare i Gävleborg som arbetar
med skolbibliotek inom grundskolan eller är intresserade av att göra detta i
framtiden samt till andra yrkesverksamma vid skolbibliotek med allmän
högskolebehörighet.

Antal deltag

15-20 deltagare per kurstillfälle

Utförare

Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle

Kontakt

Maivor Hallén, bibliotekschef, tel: 070-605 66 26, e-post: maivor.hallen@hig.se

Utbildare

Flera utbildare kommer att medverka, både internt från Högskolan och externt
från Gävle kommunbibliotek samt ytterligare någon extern föreläsare.

Tidsåtgång

Totalt 24 timmar fördelade på 6 tillfällen som kan genomföras sept-dec 2014
och/eller 2015.

Plats

Högskolan i Gävle, högskolebibliotekets lokaler och distans.

Kostnad

7 000 SEK per deltagare. Priset förutsätter lägst 15 deltagare och inkluderar
lokal- och matkostnader men är exklusive moms.
Betalningsvillkor: 30 dagar efter genomförd utbildning. Kostnad för extra
utbildnings-/konsultdagar: 10 000 SEK exklusive moms.

Övrigt

Dokumentation görs av utbildaren. Inspelning av vissa utbildningsmoment kan
komma att göras om deltagarna så önskar. Del av utbildningen hålls i datasal för
praktiska övningar. Kurslitteratur bestäms senare. Om intresse finns kan en
fördjupningskurs erbjudas i tillägg till denna grundkurs.

Anmälan

Intresseanmälan till kursen lämnas per mail till maivor.hallen@hig.se senast den
15 maj 2014. Planerad kursstart hösten 2014. Kursen kan starta när minst 15
deltagare har anmält sitt intresse.
Med vänliga hälsningar
Högskolan i Gävle
Maivor Hallén
Bibliotekschef
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