Tromsø, januar 2015

Informasjon fra skoletjenesten
Mot lysere tider
Biblioteket har en rekke tilbud for skoler i vårsemesteret. Skoleklasser er alltid velkommen til
omvisning og bokprat. Ta kontakt og avtal med oss ei uke i forkant slik at vi kan være godt forberedt,
spesielt hvis dere ønsker utvalgte tema. Gi beskjed om elevene skal få lånekort i forbindelse med
bibliotekbesøket. Barn under 15 år må ha foresattes underskrift. Husk fødselsnummer som er
nødvendig for å opprette et lånekort som gir tilgang til lån av e-bøker. Samlingen av elektroniske
barnebøker blir stadig større og er aktuell for alle som bruker nettbrett, I-phone eller PC.
Innmeldingsskjema finnes på bibliotekets nettsider.
Bokkasser til leseprosjekt eller prosjektarbeid kan bestilles gjennom hele året, bruk vårt elektroniske
skjema.

Arrangement på biblioteket for skoler våren 2015










LES HØYT! Inviter bibliotekets leseagenter til foreldremøte på 2. trinn!
Biblioteket har tilbud om bidrag på vårens foreldremøter på 2.trinnet med gode
argumenter for høytlesning, tips og ideer til hvordan lese høyt og bokprat om gode,
nye høytlesingsbøker.
19. januar: Informasjonsmøte for kontaktlærerne, 2. trinn
Uke 7 og 8: Bokprat for elever på 2. trinn
Onsdag 18. februar: nettverksmøte for skolebibliotekarer
Uke 13, 15 og 16: Fortellerstund for elever på 2. trinn
Torsdag 16. april: nettverksmøte for skolebibliotekarer
Lørdag 25. april: Leseknappens dag (2.trinn m/foreldre)
Les for svingende! Sommerlesekampanje for alle mellom 8 og 12 år

NB.: Informasjon om arrangement sendes skolene fortløpende.

Postadresse:
Boks 6900
9299TROMSØ

Gateadresse:
Grønnegata 94
9008 TROMSØ

Org.nummer:
NO 974 567 MVA

Telefon / fax:
777 90 900

E-post:
bibliotek@tromso.
kommune.no

Bank / post

Hovedbiblioteket og byfilialene
Hovedbiblioteket


Skoletjenesten. Skoletjenesten er bindeleddet mellom skolene og biblioteket og
holder til på hovedbiblioteket. Skoletjenesten har fagsentersenteransvar for
litteraturen i DKS, holder nettverksmøter for skolebibliotekarer, leder kontaktutvalget
for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek og har ansvar for den pedagogiske
litteraturen.



Spesialsamlinger
 Epleavdelingen

Epleavdelingen er en del av plan U på hovedbiblioteket. Her finner
man bøker og ulike medier for og om barn med lese- og skrivevansker, blinde,
hørselshemmede og andre funksjonshemninger.

 Pedagogisk litteratur
Faglitteratur for pedagogisk personale er plassert på plan U på hovedbiblioteket.
Disse er ordnet på tema så det skal være enkelt å finne fram i samlingen.
Oversikt over de pedagogiske titlene finnes på bibliotekets web søk.



psykisk helse for barn og unge
Viser bibliotekets tilbud av litteratur om psykisk helse. Det kan være vanskelig å finne
de rette bøkene akkurat når du trenger dem.
Derfor har vi laget en temasky som er knyttet opp mot de bøkene vi har om dette
emnet på Tromsø bibliotek.

Tromsdalen bibliotek
Anton Jakobsensv.1, 9020 Tromsdalen, Telefon 776 35439, e-post:
tromsdalen.bibliotek@tromso.kommune.no
Åpent:
Mandag og torsdag 13.00-19.00
Tirsdag og onsdag 09.00-15.30
Lørdag 10.00-15.00. Fredag stengt.


Skolene er velkommen til klassebesøk med orientering om bibliotek og bokprat.
Avtales en uke i forveien.



Fortellerstund for alle klassetrinn. Tema for fortellerstunden kan være norske
folkeeventyr, eventyr fra fremmede land, norrøn og gresk mytologi eller andre
ønskede tema. I tillegg kan klassene få orientering om bibliotek og bokprat.

Kroken bibliotek
B.A.Løvoldsv.20, 9022 Krokelvdalen, Telefon 776 30515, e-post:
kroken.bibliotek@tromso.kommune.no
Åpent:
Mandag og torsdag 13.00-19.00
Tirsdag og onsdag 09.00-15.30
Lørdag 10.00-15.00. Fredag stengt.




Skolene er velkommen til klassebesøk med orientering om bibliotek og bokprat.
Avtales en uke i forveien.
Bokprat og omvisning for alle klassetrinn. Tema for besøket kan være nye bøker, bildebøker,
fagbøker eller andre ting.
Bibliotekaren kan også komme på besøk i klasserommet til de skolene som ønsker det.

Bokbussen

Bibliotekets bokbuss kjører i distriktene og er et tilbud til barn og unge. Distriktskolene får besøk
flere ganger i løpet av skoleår. Høstens bokbussrute finnes på nett under URL:

http://www.tromso.kommune.no/bokbussen.4554358-181274.html

Ta gjerne kontakt med undertegnede!
Med vennlig hilsen

Susanne Baumgärtel
Skoletjenesten
Tromsø bibliotek og byarkiv
susanne.baumgartel@tromso.kommune.no
777 90244 el. 99436497

