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Forord 
 
Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i Ytre Midt-Troms» har med utgangspunkt i vedtatt bibliotekplan 

utarbeidet en opplæringsplan i bibliotekbruk. Planens målgruppe er i første omgang de 5 skolene som har kombinasjonsbiblioteker 

(både folke- og skolebibliotek) i sine lokaler. Planen skal brukes på disse skolene og ansvarlig for gjennomføring er skolens rektor 

i samarbeid med bibliotekar og de øvrige lærerne. Formålet med planen er at den skal bidra til at elevene får en systematisk og 

helhetlig opplæring i bruk av biblioteket på skolen.  Den er et arbeidsredskap for lærerne i nært samarbeid med bibliotekaren. Her 
er det viktig å understreke at biblioteket og bruk av det i stor grad handler om å ta i bruk en ressurs som er viktig i alle fag, på 

alle trinn og i hele skolehverdagen! 

 

Planen tar utgangspunkt i kompetansemål slik de er uttrykt i Kunnskapsløftet av 2006. På hvert årstrinn er så målene konkretisert 

gjennom å vise hva elevene skal lære. 

Planen for hvert årstrinn er bygd opp som følger: 
 

Område – De tre første områdene er direkte relatert til biblioteket og omfatter «Skikk og bruk på biblioteket», «Websøk» og  

«Organisering av skolebiblioteket». «Skikk og bruk på biblioteket» handler om å få vite noe om hva et bibliotek er og hva som er 

greit/ikke greit å gjøre på biblioteket. Websøk handler om å bruke bibliotekets digitale database på en nyttig måte, mens 

«Organisering av skolebiblioteket» handler om det fysiske bibliotekrommet med dets utvalg av medier. 

Det fjerde området heter «Biblioteket som læringsarena» og henspiller på at biblioteket er en ressurs inn i alle fag. Vårt ønske her 
er at alle lærere skal ha brukt biblioteket en gang i løpet av skoleåret for å gjennomføre et undervisningsopplegg. Et godt 

utgangspunkt for å få dette til er å ta i bruk nettressursen www.innformasjonskompetanse.no. 

 

Innhold – Her beskrives det hva elevene skal lære.  

I planen er opplæringen på mellomtrinnet beskrevet detaljert i motsetning til hva som er tilfelle for ungdomstrinnet. På 
mellomtrinnet får elevene en grunnleggende opplæring i informasjonssøking, en opplæring som det skal bygges videre på når 

elevene kommer på ungdomstrinnet. I undervisningen skal elevene da gjøres oppmerksomme på biblioteket og bibliotekets 

ressurser. Opplæring i informasjonskompetanse gis da ”just in case”, i tilfeller hvor elevene søker informasjon eller driver 

prosjektarbeid, dette er bakgrunnen for at planen ikke er så detaljert når det gjelder ungdomstrinnet.  

 
Ansvar – Her beskrives det hvem som har ansvaret for å gjennomføre opplæringen. Bibliotekar og lærere har et likestilt ansvar. 

Bibliotekaren er avhengig av at lærerne vil bruke planen og at de tar kontakt for å avtale tid for gjennomføring, mens lærerne er 

avhengig av at bibliotekaren stiller opp og gir den opplæring som er beskrevet i planen.   

 

http://www.informasjonskompetanse.no/
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Når – Her beskrives det når på året opplæringen skal gis. For mellomtrinnet er tidspunkter for opplæring tidfestet, når det gjelder 

ungdomstrinnet (fra 9.trinn) fastsettes tidspunkter i samarbeid mellom team og bibliotekar. 

 

Ressurser/merknader – Her er det oppgitt forlag til oppgaver som kan brukes. Det er bl.a. utarbeidet en egen opplæringsplan 
for websøket som det henvises til under dette punktet. 

Grønn tekst i denne kolonnen viser til arbeidsoppgaver som er ferdig utarbeidet. Rød skrift viser til arbeidsoppgaver som må 

lages. 

 
Et systematisk arbeid med informasjonskompetanse er ikke innenfor rammene av denne planen. Det må i tilfelle utarbeides en 

egen plan for dette som kan spille på lag med «opplæringsplan i bibliotekbruk». 

 

 

Under arbeidet med planen har jeg tatt utgangspunkt i hva andre allerede har gjort og fått direkte hjelp fra ulike bidragsytere. Stokmarknes 

skole sitt resultat av arbeidet med Informasjonskompetanse fra 2010 har vært en viktig ressurs. Det samme gjelder planarbeidet som 

Fagereng skole i Tromsø har gjort.  Gjennom «Program for skolebibliotekutvikling» har det blitt laget (og lages fortsatt) mange gode planer. 

Jeg vil her særlig trekke fram det arbeidet som er gjort på kommunalt nivå i Bærum og Karmøy kommune (se linken over). Fra begge 

kommuner har jeg hentet ideer og fått god hjelp av enkeltpersoner. De oppgaver som er laget må i en del tilfeller tilpasses den lokale 

skole/bibliotek. Dette må i tilfelle den enkelte bibliotekar/skole gjøre. 

 

En annen ting som har kommet tydelig fram under arbeidet med planen er den sterke forankringen den har i det arbeidet som gjøres 

nasjonalt og regionalt for å styrke elevenes ferdigheter i bl.a. lesing. Nasjonalt kan nevnes «Program for skolebibliotekutvikling» som ble 

avsluttet våren 2013 og «Ungdomstrinn i utvikling» som startet opp høsten 2013, mens lokalt jobbes det bl.a. for å få på plass en felles 

leseplan for kommunene i Midt-Troms. Det er slik sett veldig gledelig å registrere at vi jobber med noe som mange både nasjonalt og lokalt 

er opptatt av!  

 
Planen kan lastes ned fra Lenvik bibliotek sin hjemmeside: Adresse til hjemmeside kommer her når den er på plass 

 
Finnsnes mars 2014 (noe oppdatert juni 2017) 

Arne-Harald Steilbu 

(Prosjektleder Vertskommunesamarbeidet) 

 

 

 

Det finnes flere kompetansemål som kan puttes inn – vi må 

vurdere dette – se bl.a. Tiltaksplanen fra Bærum kommune. 

http://skolebibliotek.uia.no/skolebibliotekressurser/offentlige-dokumenter-planer/nasjonale-dokumenter/kommunale-dokumenter/kommunale-skolebibliotekplaner
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Kompetansemål 

 
Kompetansemål fra Kunnskapsløftet K-06: 
2.trinn 4.trinn 7.trinn 10.trinn 
-Elevene skal kunne finne 
skjønnlitteratur og faktabøker på 
biblioteket til egen lesing. 
 
-Elevene skal kunne samtale om 
personer og handling i eventyr og 
fortellinger. 
 
-Elevene skal kunne samtale om hvordan 
ord og bilde virker sammen i billedbøker 
og andre bildemedier. 
 
-Elevene skal kunne snakke om innhold 
og form i eldre og nyere sanger, regler 
og dikt. 
 
-Elevene skal kunne bruke enkle 
strategier for leseforståelse og reflektere 
over leste tekster. 
 
 

 -Elevene skal lese barnelitteratur og 
 fagtekster for barn med flyt, 
 sammenheng og forståelse for 
 innholdet og beskrive egne 
 litteraturvalg. 

 
-Elevene skal foreta informasjonssøk, skape, 
lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale 
verktøy. 

 
-Elevene skal finne stoff til egne skrive- og 
arbeidsoppgaver på biblioteket og 
internett. 

 
-Elevene skal kunne finne fram i trykte og 
digitale medium, sortere innholdet i 
kategorier og produsere materieller som kan 
publiseres. 

 
-Elevene skal uttrykke tanker om språk, 
personer og handlinger i tekster fra 
dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra 
ulike tider og kulturer. 
 
-Elevene skal gjengi myter, sagn og eventyr 
med historisk innhold. 
 
-Elevene skal kunne samle opplysninger fra 
globus, kart og digitale kilder og bruke dem 
til å samtale om steder, folk og språk. 
 
 

 
 

-Elevene skal kunne bruke 
oppslagsverk og ordbøker. 
 
-Elevene skal kunne drøfte og vurdere 
skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i 
egne opplevelser og med forståelse for språk 
og innhold. 

 
-Elevene skal kunne bruke bibliotek 
og digitale informasjonskanaler på 
en målrettet måte. 
 
-Elevene skal kunne lese lengre norske og 
oversatte skjønnlitterære tekster, 
barnelitteratur og saksprosatekster på 
bokmål og nynorsk og utrykke forståelse 
og leseopplevelser.  

 
-Elevene skal kunne utforske ulike kilder, 
illustrere hvordan de kan 
gi ulik informasjon om fortida og forklare 
hvordan historikerne bruker de til å lage 
historiske framstillinger. 

 
-Elevene skal kunne velge et tema, forme 
spørsmål og kaste lys over dem ved å 
bruke ulike kilder. 
 
 -Elevene skal kunne bruke varierte 
lesestrategier for å lese ulike typer tekst i 
ulikt tempo 
 

 -Elevene skal kunne delta i utforskende 
  samtaler om litteratur, teater og film. 
 
 -Elevene skal kunne formidle skriftlig egne 
  leseerfaringer og leseopplevelser basert på 
  tolkning og refleksjon. 
 
 -Elevene skal kunne bruke tekster hentet 
  fra bibliotek, internett og massemedier på 
  en kritisk måte, drøfte tekstene og referere 
  til benyttede kilder. 
 
 -Elevene skal kunne presentere viktige 
  temaer og uttrykksmåter i sentrale 
  samtidstekster og sammenligne dem med 
  framstillinger i klassiske verk fra norsk 
  litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller,  
  helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt 
  og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og 
  ansvar. 
 
 -elevene skal søke etter og velge ut kilder, 
  vurdere de kritisk og vise  hvordan ulike 
  kilder kan framstille historien ulikt.  
 
-Elevene skal begrunne egne valg av 
  litteratur og lesing med utgangspunkt i 
  kunnskap om lesestrategier. 
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Plan 1.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 

biblioteket 
Bli kjent med biblioteket, innøve lånerutiner, 

lære hvordan man behandler bøker og 

hvordan en oppfører seg i et bibliotek for å 

oppnå trivsel og godt miljø for læring. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 

sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

Utlån og innlevering av bøker ved hjelp av 

en voksen. 

 

 

 

Lærer i 

samarbeid 

med 

bibliotekar 

Sept/okt Det forutsettes at lærerne har fått opplæring i bruk av 

selvbetjent utlån og innlevering. 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

Vite hva en bok er. 

 

Lære hvor og hvordan billed-bøker er 

plassert. 

 

Begynnende alfabettrening 

Lærer i samar-

beid med 

bibliotekar 

Sept/okt 

 

Høst 

 

 

Jan/feb 

 

 

 

 

 

Bruke billedbøker som utgangspunkt, sortere på forfatters 

forbokstav i etternavn 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

Skolebibliotek.no 1.-4. trinn 

 

Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer 

Bibliotekar 

I løpet av 

skoleåret 

  

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=34
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Plan 2.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 
biblioteket 

Bli kjent med biblioteket, innøve lånerutiner, 

lære hvordan man behandler bøker og 

hvordan en oppfører seg i et bibliotek for å 

oppnå trivsel og godt miljø for læring. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 
sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

Utlån og innlevering av bøker ved hjelp av 

en voksen. 

 

 

 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

sept/okt Det forutsettes at kontaktlærere har fått opplæring i bruk 

av selvbetjent utlån og innlevering. 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Vite hvordan bøker skal stå i 

billedbokkassene 

-Lære hvor og hvordan lettlestbøker 

er plassert 

-Lære hvor og hvordan 

skjønnlitteratur er plassert 

-Lære hvor faglitteratur er plassert 

-Alfabettrening 

-Vite forskjell på skjønn-litteratur og 

faglitteratur 

 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

sept/okt 

 

sept/okt 

 

jan/feb 

 

jan/feb 

høst 

vår 

Se på hvordan bøkene er sortert. 

Undervisning pluss oppgave som må løses for å vise at 

man har forstått forskjellen på skjønn- og faglitteratur og 

hvor den er plassert. 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

skolebibliotek.no 1.-4. trinn 

 

Leseknappen 
 

Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

 

Lærer 

 

Bibliotekar 

 

Bibliotekar 

Lærer 

 

 

 

Sept/okt 

 

 

 

Leseknappen er et 

lesestimuleringstiltak utviklet 

av Lenvik folkebibliotek 

rettet mot 2.trinn 

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=34
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Plan 3.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 
biblioteket 

Repetisjon av orden og oppførsel, lånerutiner 

og behandling av bøker. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 
sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

-Vet hva som er søkemaskiner og hva som 

er lånemaskiner på biblioteket. 

-Lære rutiner ved utlån og innlevering av 

bøker 

 

 

 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

sept/okt 

 
sept/okt 

 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Finne fram i skjønnlitteraturen 

-Vite hvor faglitteratur er plassert og 

finne fram bøker til egen lesing. 

-Vite hvor oppslagsverk er plassert 

-Vite hvor andre kategorier er plassert 

på biblioteket (for eksempel 

engelskhylle, eventyrhylle, 

tegneserier, dikt, rim og regler) 

-Lære å finne opplysninger om en 

bok: Forfatter, tittel, forlag, 

utgivelsesår, hva den handler om osv. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

sept/okt 

sept/okt 

 

jan/feb 

jan/feb 

 

 

 

vår 

Sortering på forfatters forbokstav i etternavn. 

Alfabetisering – forfatternavn (1) 

Vi jakter på skjønnlitterære bøker (4) 

 

Utarbeide enkle praktiske oppgaver – i forhold til hvor de 

ulike typene litteratur er plassert i biblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lese-

kompetanse 

/ 

Biblioteket 

som 

læringsaren

a 

Bruke ressursene fra nettsiden 
skolebibliotek.no 1.-4. trinn 

 

Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer 

Bibliotekar 

   

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=34
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Plan 4.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 

biblioteket 
Repetisjon av orden og oppførsel, 

lånerutiner og behandling av bøker. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 

sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

-Lære å søke etter en bok ved hjelp av 

tittel, forfatter eller emne 

- lære å undersøke et treff 

-Kunne rutiner ved utlån og innlevering av 

bøker 

 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

 

sept/okt 

 
sept/okt 

sept/okt 
 

Vise ved hjelp av videokanon. 

Side 1 i «Opplæring i bruk av websøket» 

Side 2 og 3 i «Opplæring i bruk av websøket» 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Finne fram i skjønnlitteraturen 

-Vite hvor faglitteratur er plassert og 

finne fram bøker til egen lesing. 

-Vite hvor oppslagsverk er plassert 

-Vite hvor andre kategorier er 

plassert på biblioteket (for eksempel 

engelskhylle, eventyrhylle, 

tegneserier, dikt, rim og regler) 

-Lære å finne opplysninger om en 

bok: Forfatter, tittel, utgivelsesår, 

hva den handler om osv. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

sept/okt 

sept/okt 

 

jan/feb 

jan/feb 

 

 

 

vår 

Alfabetisering med 2. og 3. bokstav i etternavn. 

Alfabetisering – forfatternavn (2) 

Alfabetisering – forfatternavn (3)   

Vi finner ut av studiebiblioteket(5) – må tilpasset det 

enkelte bibliotek 

Begynnende opplæring i Dewey 

-Deweyfortelling 

 

Gjenbruke oppgaver fra 3.trinn i forhold til å hvite hvor 

ulike bøker er plassert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

skolebibliotek.no 1.-4. trinn 

 

- Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 
fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer 

Bibliotekar 

   

 

 

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=34
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Plan 5.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 

biblioteket 
Repetisjon av orden og oppførsel, 

lånerutiner og behandling av bøker. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 

sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

-Kunne søke etter en bok ved hjelp av 

tittel, forfatter eller emne 

-kunne undersøke et treff 

-Lære mer om å undersøke et treff 

-Lære å logge seg på «Meg og mitt» 

området i Mikromarc. 

-Lære om menypunktet «Biblioteket» 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

sept/okt 
 

sept/okt 
sept/okt 

jan/feb 
 

jan/feb 

- Vise vha videokanon. 

-  

- Side 2 og 3 i «Opplæring i bruk av websøket» 

- Øvingsark: 

- Finn hyllesignaturen(6), Hyllesignatur(7) 

- Hvem har skrevet boka…?(8) 

Side 1 i «Opplæring i bruk av websøket» 

Veiledere fra 9.trinn? 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Lære om å finne fram i 

faglitteraturen ved hjelp av Dewey-

systemet, hovedgruppene 

-Lære seg å søke i ulike oppslagsverk 

-Fagbok: register, innhold, årstall 

m.m. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

sept/okt 

 

 

sept/okt 

jan/feb 

 

Øvingsark: 

Vi jakter på fagbøker:(9) 

Juniorleksikon(10) 

 

Veiledere fra 9.trinn? 

 

 

 

 

 

 
Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

skolebibliotek.no 5.-7. trinn 

 

Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

   

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=57
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Plan 6.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 
biblioteket 

Repetisjon av orden og oppførsel, 

lånerutiner og behandling av bøker. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 
sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system som 

heter Mikromarc 

-Kunne søke etter en bok ved hjelp av 

tittel, forfatter eller emne 

-Kunne logge seg på «Meg og 

mitt»område på Mikromarc. 

-Kunne undersøke et treff i websøket 

-Lære om a-tekst 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

sept/okt 

 
sept/okt 
 

nov/des 
nov/des 

- Vise vha videokanon. 

- Side 3 i «opplæring i bruk av websøket» 

Øvingsark: 

-repetisjon oppgaver brukt på 5.trinn 

-Enkelt Websøk(11) – opplysninger om bok og forfatter  

-Kryssord-Kan du finne løsningsordet(12) 

 

 

Organisering av 
skolebiblioteket 

 

-Kunne finne fram på skolebiblioteket 

-Vite hvordan mediesamlingen er 

organisert – «Hvor finner jeg hva?» - 

særlig i forhold til Dewey – viktige 

undergrupper 

-Mestre innholdsfortegnelse og 

register.  

-Enkel vurdering av fagbøker 

-bruke flere kilder – leksikon, 

fagbøker, temakasser, internett 

m.m. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

sept/okt 

sept/okt 

 

 

 

nov/des 

 

jan/feb 

jan/feb 

 

Øvingsark: 

-repetisjon oppgaver brukt på 5.trinn 

 

 

 

 

 

-Trykte kilder – vurdering av bøker…(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

skolebibliotek.no 5.-7. trinn 

 

Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer 

Bibliotekar 

   

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=57


Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommunesamarbeidet 2017 
 
 

Side 11 
111121111 

 

Plan 7.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 
biblioteket 

Repetisjon av orden og oppførsel, 

lånerutiner og behandling av bøker. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 
sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

-Kunne søke etter en bok ved hjelp av 

tittel, forfatter eller emne 

-Kunne logge seg på «Meg og 

mitt»område på Mikromarc. 

-Kunne undersøke et treff  

-Kunne bruke a-tekst 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

sept/okt 

 
sept/okt 

- Vise vha videokanon. 

-  

Øvingsark: 

-Enkelt Websøk – fagbøker og emneord(14) 

-Kryssord-Finner du løsningsordet(15) 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Kunne finne fram på skolebiblioteket 

-Vite hvordan mediesamlingen er 

organisert – «Hvor finner jeg hva?» - 

repetisjon Dewey 

-Mestre innholdsfortegnelse og 

register.  

-Enkel vurdering av fagbøker 

-bruke flere kilder – leksikon, 

fagbøker, temakasser, internett m.m. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

sept/okt 

sept/okt 

 

 

mars/april 

 

mars/april 

mars/april 

Øvingsark: 

-repetisjon – oppgaver fra 5. og 6.trinn 

 

 

-Aschehoug og Gyldendals store leksikon 1 (16) 

-Aschehoug og Gyldendals store leksikon 2 (17) 

-Trykte kilder – vurdering av bøker…(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

skolebibliotek.no 5.-7. trinn 

 
Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer i  

samarbeid 
med 

bibliotekar 

   

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=57


Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommunesamarbeidet 2017 
 
 

Side 12 
121221112 

 

Plan 8.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 
biblioteket 

Repetisjon av orden og oppførsel, 

lånerutiner og behandling av bøker. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Oppstart 
sept/okt, 
repetisjon i 
løpet av 
feb/mars 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system som 

heter Mikromarc 

-Lære om avansert søk i Mikromarc 

-lære om andre digitale søkeressurser ut 

fra snarveier i websøket 

-Kunne logge seg på «Meg og 

mitt»område på Mikromarc. 

-Kunne bruke menyknappene hjem, 

bøker, nyeste titler, tema og bibliotek 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

sept/okt 

feb/mars 
 
feb/mars 

 
mars/april 

- Vise vha videokanon. 

- Se side 4 i -opplæring i bruk av websøket i Mikromarc 

Øvingsark - repetisjon: 

Oppgaver fra 6. og 7. trinn 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Kunne finne fram på skolebiblioteket 

-Vite hvordan mediesamlingen er 

organisert – «Hvor finner jeg hva?» 

-Mestre innholdsfortegnelse og 

register.  

-Kunne vurdere fagbøker 

-Kunne bruke flere kilder – leksikon, 

fagbøker, temakasser, internett 

m.m. 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

sept/okt 

sept/okt 

 

feb/mars 

 

feb/mars 

feb/mars 

 

Øvingsark: 

-repetisjon – oppgaver fra 6. og 7.trinn 

 

 

 

-repetisjon – oppgaver fra 6. og 7.trinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

skolebibliotek.no 8.-10. trinn 

 
Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer 

Bibliotekar 

   

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=70


Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommunesamarbeidet 2017 
 
 

Side 13 
131321113 

 

Plan 9.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 
biblioteket 

Kunne dette nå… Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

  

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

-Kunne websøket 

-Lære å lære andre om websøket? 

- 

 

 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

 Repetisjon avansert søk 

Veilederkurs? 

 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Kunne finne fram og vite hvordan 

mediesamlingen er organisert. 

-Lære om hvordan hjelpe andre til å 

finne fram? 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

 

 Repetisjon 

 

 

Veilederkurs? 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

skolebibliotek.no 8.-10. trinn 

 
Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer 

Bibliotekar 

   

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=70


Opplæringsplan i bibliotekbruk Verskommuneprosjektet 2013 side 14  

Plan 10.trinn 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 

biblioteket 
Kunne dette nå… Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

  

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

-Kunne websøket 

-Lære å bruke høyskolers og universiteters 

websøk, for eksempel BIBSYS 

- 

 

 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

 Repetisjon avansert søk? 

Demonstrasjon av BIBSYS 

Organisering av 
skolebiblioteket 

 

-Kunne finne fram og vite hvordan 

mediesamlingen er organisert. 

- 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

 Repetisjon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 
skolebibliotek.no 8.-10 trinn 

 

Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer 

Bibliotekar 

  

 

 

http://www.skolebibliotek.no/index.php?pageID=70


Opplæringsplan i bibliotekbruk Verskommuneprosjektet 2013 side 15  

Plan Voksenopplæring 
Område Innhold Ansvar Når Ressurser/merknader 

Skikk og bruk på 

biblioteket 
- - Hva er et folkebibliotek (offentlig rom)? 

- - Hva er greit å gjøre på et bibliotek og hva 

er ikke greit? 

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

Sept/okt 

Sept/okt 

 

 

Websøk (skole-

bibliotekets 

katalog) – for tiden 

er dette et system 

som heter Mikromarc 

-Kunne låne og levere inn ved hjelp av 

selvbetjent utstyr. 

- Kunne bruke websøket Lære det som er 

satt opp for 3. – 8. trinn  

 

 

 

Lærer i  

samarbeid 

med 

bibliotekar 

 Bruke de temaer og oppgaver som er laget for 3. – 8. trinn. 

(eventuelt fordelt på to år) 

Organisering av 

skolebiblioteket 

 

-Kunne finne fram og vite hvordan 

mediesamlingen er organisert.  

Lærer i  

samarbeid med 

bibliotekar 

 Bruke de temaer og oppgaver som er laget for 3. – 8. 

trinn. (eventuelt fordelt på to år) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket 

som 

læringsarena 

Bruke ressursene fra nettsiden 

www.skolebibliotek.no 
 

Alle lærere oppfordres til å bruke opplegg 

fra nettsiden minimum 1 gang hvert år. 

Lærer  

Bibliotekar 

  

 

http://www.skolebibliotek.no/

