Skolestart og bibliotek
Bibliotek - uka
Vi forsetter samme ordning på bibliotek -uka som i fjor.
1. hele uka i måneden småskolen og 2. hele uka i måneden storskolen.
Sett dere opp på timeplan som tidligere!
Ønsker noen dobbeltime, så ordnes det:)
Er det behov for å komme i tillegg til oppsatt tid—ta kontakt!

Lånekort
Elever i Skjervøy får eget lånekort når de starter i 2. klasse.
Disse lånekortene oppbevares på skolen for at det skal være enklere når det er
klassebesøk. Men elever kan låne på biblioteket når de kommer uten om skole.

Saker av interesse:
Sommerkampanjen Les
for svingende!
Minn gjerne elevene på
at innleveringsfristen
for lesekortene er
1. september

Viktig—informer foreldrene/foresatte! GDPR—ny personvernlov.

Informasjon til foreldremøte
Når elevene får lånekort blir hjemmeadressen registrert. Noen opplever det som
ubehagelig å få purringer hjem— for lån som er gjort i skoletiden.
Informer foreldrene at purringen kan sendes med eleven på skolen
- det er mye mulig at bøkene fremdeles ligger på skolen.

Automatisk utlån
Vi startet opp i fjor med automatisk utlån.
I noen klasser har fått dette bra til. Vi må bare øve utover høsten, så får flere det til .
Lånekortene må være med når automatisk utlån skal benyttes.

IBBY 2018
Norsk barnebokforum på
lydbilde kommer også
i år!
Tirsdag 11. desember

Bokkasse
Alle klasser bestille bokkasse ved behov.
En bokkasse kan være kjekt å ha i klasserommet når en for eksempel jobber med
et spesielt tema. Innholdet i bokkassen kan ha varierende vanskelighetsgrad,
men omhandle det samme tema. Tema som for eksempel mobbing, oppdagere
eller dinosaurer.
Om dere skal jobbe med tema—meld fra god tid i forveien slik at vi kan skaffe
tilveie aktuelt materiell.

Lesefestival 2019
Uke 15, 8.-12. april

Bokbussturneer 2019
Trespråklig eventyrturne
i januar/februar til første
trinn
Kvensk bokbussturne
til femte trinn i mai/juni

Lesing gir bedre
ordforråd og språk!

Tilbud til skolen
Bokkoffert
Skoler og barnehager har mulighet til å låne
bokkofferter på biblioteket.

Les høyt!
Det er utarbeidet en egen brosjyre om verdien av høytlesning. Bruk brosjyren under foreldresamtale til første
og andre trinn eller på foreldremøte.
Ønsker dere å vite mer ta kontakt med biblioteket!

Biblioteket har pr. i dag tre bokkofferter til utlån.




”Geitekillingen som kunne telle til tre”
”Morgenstjernen/Guovssonásti”
”Bø og Bæ i skogen”

Flere kofferter er under bearbeidelse

Informasjon til første klasselærere
Alle 6 åringer i Skjervøy kommune
inviteres til Ole Bok - arrangement på
biblioteket mandag 27. august .

BOKKOFFERT
Høytlesing
Leseglede

Gruppesett til småtrinnet
Albert Åberg leker med ord av Gunilla Bergstrøm.
Gruppesettet består av 10 bøker.

Lesestimulering
Språkutvikling

Bokkoffert og gruppesett
Biblioteket har i samarbeid med PPT
utarbeidet en bokkoffert over lettlest boka
Fotballskoene av Brynjulf J.Tjønn.
SIK og Sporten har sponset objekter
tilknyttet boka: SIK-drakt, leggbeskyttere og
fotballstrømper.
I tilknytning til bokkofferten er det også et gruppesett
på 10 bøker.

Lik oss på Facebook

Skjervøy folkebibliotek

Sjekk ut Skjervøy folkebibliotek sin hjemmeside:

https://www.facebook.com/skjervoyfolkebibliotek/

http://www.skjervoybibliotek.no/
Telefon: 77 77 55 99
E-post: bibliotek@skjervoy.kommune.no

Leseglede- Kunnskap - Læring

