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Siuntio – Avain onneen! 

Sjundeå kommuns plan för multilitteracitet 2020 - 2021 från barn till 

seniorer 
 

Bibliotekets plan för multilitteracitet har uppgjorts för åren 2020 – 2021. I planen beaktas 
debibliotekstjänster som kommunen själv producerar. De tjänster som Sjundeå kommun 
tillsammansmed andra kommuner eller samkommuner producerar beaktas till den del som 
kommunen medsina egna åtgärder kan påverka.  

Till uppgörande av planen har deltagit bibliotekets informatiker, övrig personal, medlemmar i 
biblioteksgruppen från bildningsnämndens olika resultatområden samt chefer på 
grundtrygghetsavdelningen. Målet är att utveckla planen i samarbete mellan biblioteket, skolor 
och småbarnspedagogikens representanter och att planen uppdateras vid behov. Vid uppgörande 
av planen samarbetar man även med övriga aktörer i kommunen samt med den tredje sektorn. 

Vid planering av servicen beaktas båda språkgruppernas behov. Man strävar efter att ordna 
destörre evenemangen på bägge språken. 

Grunden för planen utgörs av bibliotekslag (Lag om allmänna bibliotek 1492/2016), grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen samt grunderna för planen förskoleundervisningen 
och småbarnspedagogiken. Därtill utgörs grunden av Sjundeå kommuns utvecklingsplan för 
bildnings- och välfärdstjänster och åtgärderna som är förverkligade på grund av den samt 
definitioner för multilitteracitet, medie- och informationskompetens. 

Enligt bibliotekslagen (gäller fr.o.m. 1.1.2017) är allmänna bibliotekens uppgift att 

1) erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll; 

2) tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling; 

3) främja läsning och litteratur: 

4) tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av 
information och för att främja en mångsidig läskunnighet; 

5) erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet, 

6) främja en samhällelig och kulturell dialog. 

Verksamheten för att uppnå syftet ska bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.  

Multiliteracitet är en förmåga att vara och leva som människa i en allt brokigare värld. Det är en 
förmåga att förstå och bli förstådd. En förmåga att förhålla sig fördomsfri men samtidigt sunt 
kritiskt till världen. (www.monilukutaito.com) 

I planen för småbarnspedagogik hör begreppet mulitilitteracitet till helheten 
mångsidigkompetens och den är förknippad med utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknologin. Med multilitteracitet avses kunskaper i att tolka och producera olika 
meddelanden och den är starkt kopplad med förmåga att tänka och lära sig. 
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I förskoleundervisningsplanen hör begreppet multilitteracitet till helheten mångsidig kompetens. 
Multilitteracitet hör till förmåga att tänka och kommunicera. Den innehåller många olika former av 
läskunnighet bl.a. grundläggande, numerisk, bild- och medieläskunnighet. Den utgör grunden till 
övrig inlärning. 

I grunderna för läroplanen betonas inlärning som är sektorsövergripande, fenombaserad och 
överskrider läroämnesgränserna, och för biblioteket del det är multilitteracitet som är synnerligen 
betydande. Begreppet multilitteracitet innehåller både så kallad ”traditionell” läskunnighet och 
informations- och mediekunskaper. Man kan sammanfatta att begreppet multilitteracitet är att ha 
omfattande kunskap att läsa både tryckt och digital text och tyda olika slags medier. 
Informationskompetens gäller att kunna identifiera behov av kunskap, söka information från olika 
källor och värdera hur pålitlig informationen är. Enligt Finlands biblioteksförening är 
medieläskunnighet förmåga att agera säkert i olika medieplattform, tolka och kritiskt värdera olika 
meddelanden i medier och att själv producera meddelanden. 

I Sjundeå kommuns utvecklingsplan för bildnings- och välfärdstjänster har samarbetet mellan 
bibliotek, skolor och daghem en central roll i bland annat följande målsättningar: 

1. att förbättra läskunnigheten 
2. att öka användning av informations- och kommunikationsteknologin vid undervisningn och 

inlärning 
3. att utveckla mångvetenskapliga lärområden och stöda mångsidig kompetens. 

 

Bibliotekets övriga kunder och kommuninvånare 
 

Kunskaper i multilitteracitet gäller kommuninvånare i alla åldrar och är en del av 
informationssamhällets kunskaper. Utöver den ursprungliga tanken har planen ökats med 
biblioteksservice för vuxna, eftersom målen för dem är likadana som i servicen för barn och 
ungdomar. Man strävar efter att rikta servicen i synnerhet till dem som behöver mest stöd. 

 

Genomförda åtgärder i biblioteket för att möjliggöra multilitteracitet 
 

Enligt utvecklingsplanen för bildnings- och välfärdstjänsterna har biblioteket förnyats till en 
undervisnings- och kulturlokal som betjänar olika användargrupper. Den möjliggör att biblioteket 
används som lärmiljö och som lokal för olika evenemang. Till biblioteket har skaffats nya apparater 
som kan användas av kunder. Biblioteket har startat projektet Diginycklar, som hjälper till att öka 
kunskaper om tillexempel e-material och möjligheter som teknologin erbjuder. Man har strävat 
efter att förbättra läskunnighet och det gör man fortfarande genom att utveckla planen för 
multilitteracitet och förverkliga verksamheter som nämns i den. 
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Samarbetet mellan bibliotek, småbarnspedagogik och undervisning för att utveckla 

multilitteracitet 
 

Denna plan beskriver tjänster som biblioteket erbjuder för olika användargrupper. Personalen 
inom småbarnspedagogik och undervisning ska planera tidtabell för servicen så att den passar i 
den egna verksamheten och på basis av den planera gruppbesök, handledningar och övriga 
tjänster med biblioteket. 

Gruppernas biblioteksbesök på egen hand: Skol- och daghemsgrupper är välkomna att besöka 
biblioteket. Grupper och enstaka kommuninvånare kan komma till biblioteket även utanför de 
egentliga kundbetjäningstiderna. De flesta grupper har en institutionskort som kan användas vid 
lån till hela gruppen (t.ex. daghem) eller om eleven inte har sitt eget kort med. Det utses en 
ansvarsperson till institutionskortet. Institutionskorten förvaras oftast i biblioteket, men man kan 
också ge en PIN-kod, genom vilken ansvarspersonen kan följa situationen med lånen på 
nätbiblioteket. Uppgifter om ansvarspersonen ska uppdateras årligen. Förseningsavgifter för lånen 
med institutionskortet uppbärs inte. För det praktiska samarbetet har uppgjorts instruktioner som 
uppdateras kontinuerligt. 

 

Service för småbarnspedagogiken 
 

Inom småbarnspedagogiken har man försökt främja läsintresset och positiv attityd mot biblioteket 
genom sagostunder en gång i månaden med varierande teman. Sagostunder finns i biblioteket och 
i synnerhet familjedagvårdare har utnyttjat dem. För större grupper (till exempel 
daghemsgrupper) ordnas sagostunder vid begäran. Övriga evenemang för barnen (till exempel 
teater) har ordnats bl.a. i samband av Sjundeå-dagar och produktion av evenemang utvecklas 
vidare. Tvåspråkighet utnyttjas i synnerhet vid evenemang för barnen: både sagostunder och 
teaterföreställningar planeras i mån av möjligheter samtidigt för båda grupper. Biblioteket 
erbjuder lokaler för barnens egna konstverk, och daghem och familjedagvårdare har utnyttjat 
bibliotekets utställningslokal aktivt. 

 

Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Lär dig känna bibliotek 
och personal 

Daghemsgrupper Kort presentation av 
biblioteket / besök till 
daghemmet 

Årligen augusti-
september (hela 
personalen) 

Uppmuntran till att 
läsa 

Daghemsgrupper 

Familjedagvårdsgrupper 

Förskoleundervisningsgrpper 

Barn i hemvård 

Sago-/poesistunder Månatligen (sagotant 
eller -farbror) på 
begäran 
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Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Uppmuntran till att 
läsa 

Daghemsgrupper, 
familjedagvårdsgrupper 

Temabokkassar På begäran 

Övriga evenemang Barn under skolåldern Varierande teman: 
olika material, 
föreställningar m.m. 

Kan överenskommas 
separat, 2 ggr/läsor 

 

Tjänster för elever i den grundläggande utbildningen 
 

Multilitteraciteten som nämns i grunderna för läroplan för den grundläggande utbildningenfrämjas 
genom att för varje klass i grundskolan ordna ett årligt evenemang eller tillställning av biblioteket. 
Sådana evenemang är t.ex. bokprat, undervisning i informationssökning i biblioteket, 
biblioteksorientering eller -äventyr med multimedia med utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik. Fenombaserat lärande som överskrider läroämnesgränserna kan främjas i 
biblioteket genom att planera lektionen om informationssökningen på basis av gruppens behov 
omkring något projekt som pågår i något annat läroämne. Utvecklande av multilitteracitet har 
också definierats i bibliotekslagen enligt vilken ska biblioteken tillhandahålla informationstjänster, 
handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en 
mångsidig läskunnighet. 

Medieläskunnighet som hör till multilitteracitet beaktas i biblioteket årligen i februari i samband 
med mediekunskapsveckan. Målet är att bibliotekets informatiker och lärarna som ansvarar för 
bibliotekssamarbetet årligen för en årskurs planerar ett evenemang om medieläskunnighet som 
passar för den åldersgruppen, och använder material för mediekunskapsveckan. Biblioteket kan 
utnyttjas vid undervisning och utövande av kritisk medieläskunnighet, av hur man säkert 
medverkar i olika medier och hur man själv producerar meddelanden. Biblioteket strävar efter att 
ordna årliga evenemang för elever i samband av temaveckor t.ex. internationell läsvecka. 

Läsintresset för elever i grundskolan främjas årligen med bokprat och författarbesök. Hittills har 
man haft bokprat i skolan och böckerna lämnas i skolan för att eleverna kan bekanta sig med dem 
under en längre tid. Vid bokprat beaktar man olika nivåer av läsning och olika intressen samt 
mångfald av matrialet; boken kan vara illustrerad eller en roman, seriebok eller faktabok. Därtill 
kan personalen i biblioteket tillhandahålla läsdiplomer på olika nivåer som lärarna kan utnyttja i 
undervisningen. Bokprat och läsdiplomer stöder också bibliotekets uppgift om att främja läsning 
och litteratur. 
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Service för elever i förskolan och i årskurser 1-2 
 

Alla som har påbörjat skolan (hittills oftast klasser 1-2, i fortsättningen även förskoleelever) kallas 
till ett lett biblioteksbesök då biblioteket presenteras som lär- och fritidsmiljö med många olika 
användningsmöjligheter. Målet är att varje elev som påbörjar sin förskoleundervisning skulle eget 
bibliotekskort, och vid biblioteksbesöket förklaras bland annat möjligheter och begränsningar i 
användning av bibliotekskortet. Vid alla ledda biblioteksbesök beaktas lärarnas önskemål. 

 

Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Bekanta dig med 

biblioteket 

Förskoleelever 

Elever i årskurs 1 

Eget bibliotekskort Tillstånd av föräldrarna 

vid anmälan till förskolan, 

tillställs skolorna i början 

av augusti 

Bekanta dig med 

biblioteket 

Elever i åk 1-2 Välkomstbesök Årligen i augusti-

september eller i 

samband med något 

annat besök (hela 

personalen) 

Läsfrämjandet Förskoleelever, elever i 

åk 1-2 

Varierande teman: olika 

material, föreställningar 

m.m. 

Kan överenskommas fall 

till fall, 2 ggr/läsor 

 

Service för elever i de lägre årskurserna 
 

Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Utvecklande av 
medieläskunnighet 

åk 3-4 

åk 5-6 

Planerat program under 
mediekunskapsveckan i 
biblioteket 

I februari (2020: elever i 
årskurs 3-4) 

Utvecklande av 
informationssökning på 
egen hand och 
informationskompetens 

åk 3-4 

åk 5-6 

Alternativ 1. barnens 
faktaböcker, undervisning i 
informationssöking, 
använding av bibliotekets 
databaser 

I planeringsskedet, 
förverkligas 2020-2021 

Utvecklande av 
informationssökning på 

åk 3-4 

åk 5-6 

Alternativ 2. 
fenomenbaserad 
undervisning av 
informationssökning som 

I planeringsskedet, 
förverkligas 2020-2021 
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Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

egen hand och 
informationskompetens 

överskrider 
läroämnesgränserna 
angående något projekt 

Uppmuntran till att läsa åk 3-4 

åk 5-6 

Alternativ 1. bokprat Vårterminen (2020: 
elever i årskurs 5-6) 

Uppmuntran till att läsa åk 3-4 

åk 5-6 

Alternativ 2. författarbesök Vårterminen 

Mångsidig utnyttjande av 
informations- och 
kommunikationsteknologin, 
utvecklande av kunskaper i 
informationssökning 

åk 3-4 

åk 5-6 

Alternativ 1. 
Biblioteksorientering/ -
äventyr 

Alternativ 2. rymningsspel 

Årligen 

 

Därtill ordnar Sjundeå Svenska skola läsmormorverksamhet för egna elever samt verksamhet på 
den nordiska biblioteks- och litteraturveckan. 

 

Service för elever i de högre årskurserna 
 

Servicen för elever i de högre årskurserna utvecklas tillsammans med modersmålslärare och 
ungdomstjänster. Det är viktigt att särskilt betona för eleverna i de högre årskurserna att den som 
har fyllt 15 år är själv ansvarig för sina lån och sin övrig verksamhet. 

 

Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Utvecklande av 
medieläskunnighet 

Årskurserna 7, 8 och 9 Uttnytjande av 
mediekunskapsveckan i 
biblioteket 

Under läsåren 2020-
2021 pilotarbete för en 
årskurs 

Utvecklande av 
informationssökning på 
egen hand och 
informationskompetens 

Årskurserna 7, 8 och 9 Alternativ 1. undervisning 
av informationssökning i 
biblioteket: faktaböcker, 
sökmotorer i 
webbplatser, databaser, 
bedömning av hur pålitlig 
informationen är 

Vårterminen 2019-2020 
t.ex. åk 8 

Utvecklande av 
informationssökning på 

Årskurserna 7, 8 och 9 Alternativ 2. 
fenomenbaserad 
undervisning av 

Vårterminen 2019-2020 
i april för t.ex. åk 8 
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Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

egen hand och 
informationskompetens 

informationssökning som 
överskrider 
läroämnesgränserna 
angående något projekt 

Uppmuntran till att läsa Årskurserna 7, 8 och 9 Alternativ 1. bokprat Läsåret 2019-2020 i 
november åk 7 

Uppmuntran till att läsa Årskurserna 7, 8 och 9 Alternativ 2. 
författarbesök 

Läsåret 2019-2020 
diktare Reijo Vähälä 
uppträder för åk 9 

Uppmuntran till att läsa, 
digikunskaper osv. 

Elever i de högre 
årskurserna 

Rastrum och program 

Pop up-bibliotek 

Tidskrifter, e-material och 
pad 

Rastbibliotek i AKK en 
gång i veckan (fr) 

 

Personal inom småbarnspedagogik och undervisning samt övrig personal 
 

Bibliotekets material och service presenteras för personalen inom småbarnspedagogik och 
undervisning för att de kan utnyttja dem i undervisningen. Också kommunens övriga personal kan 
bibliotekets mångsidig service presenteras. 

 

Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Kännedom om 
bibliotekets samling och 
uppmuntran till att lasä 

Personalen inom 
småbarnspedagogik 

Klasslärare, 
modersmålslärare 

Marknadsföring av 
läsdiplom, övrig 
verksamhet 

Planeras 

Kännedom av e-material Personalen inom 
småbarnspedagogiken, 
förskoleutbildningen 

Klasslärare, 
modersmålslärare, 
kommunens personal 

Presentationer vid 
personalmöten eller 
dylikt 

Kan överenskommas fall 
till fall 

Bibliotekets nättjänster, 
nationell service 

Personalen inom 
småbarnspedagogiken, 
förskoleutbildningen 

Presentationer vid 
personalmöten eller 
dylikt 

Kan överenskommas fall 
till fall 
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Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Klasslärare, 
modersmålslärare, 
kommunens personal 

Bibliotekets lokal, 
lokalreserveringar, 
gruppbesök, 
handledningar och 
verksamhetspraxis 

Personalen inom 
småbarnspedagogiken, 
förskoleutbildningen 

Klasslärare, 
modersmålslärare, 
övrig personal 

Samarbete mellan 
bibliotek, 
småbarnspedagogik och 
undervisning 
(anvisningar) 

Utdelas årligen till 
personal 

Material som lämpar sig 
till undervisning 

Personalen inom 
småbarnspedagogiken, 
förskoleutbildningen 

Klasslärare, 
modersmålslärare 

e-material för 
undervisning, 
presentation av Finna-
klassrum och material 
till den 

Enligt situationen från fall 
till fall 

Bibliotekets apparater 
och nätverk 

Personalen inom 
småbarnspedagogiken, 
förskoleutbildningen 

Klasslärare, 
modersmålslärare, 
övrig personal 

Samarbete mellan 
bibliotek, 
småbarnspedagogik och 
undervisning 
(anvisningar) 

Utdelas årligen till 
personal 

 

Barn, ungdomar och unga vuxna 
 

Förutom samarbetet med småbarnspedagogik och undervisning ordnar biblioteket evenemang på 
fritiden för barn, ungdomar och unga vuxna.  

 

Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Uppmuntran till att läsa Barn, ungdomar Författarbesök, 
teaterföreställningar, 
övriga kulturevenemang 

Årligen 

Uppmuntran till att läsa Barn, ungdomar Läsdiplomer på fritiden Fortgående, 
sommarkampanj osv. 

Framförande av kulturellt 
innehål 

Familjer, barn, 
ungdomar 

Bioföreställningar Månatligen, börjar på 
våren 2020 
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Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Utvecklande av 
informationskompetens och 
informationssamhällets 
kunskaper 

Ungdomar, unga 
vuxna 

Digihandledning med i 
ungdomstjänsternas 
evenemang 

Vid behov 

Mångsidig användning av 
informations- och 
kommunikationsteknologin, 
kunskaper i 
informationssökning, 
bibliotekets synlighet 

Barn, ungdomar, 
familjer 

Till biblioteket planeras 
flyktrumsspel med 
anknytning till 
lokalhistorien 

I samband med 
jubileumsåret Sjundeå 
560 år 

Bibliotekets synlighet och 
påverkan 

I alla åldrar Utlåning av apparater till 
evenemang 

Vid behov 

 

Vuxna, specialgrupper och seniorer 
 

De vuxna behöver multilittracitet i informationssamhället för livslångt lärande och för att 
kontrollera vardagen. Det är synnerligen viktigt att beakta de kommuninvånare som behöver mest 
stöd, t.ex. seniorer, arbetslösa och arbetsverkstadens klienter. 

Vid utvecklande av vuxenservicen samarbetar man i synnerhet med kommunens ungdoms-, 
kultur- och grundtrygghetstjänster. En del av verksamheten är öppen för alla och en del riktas till 
olika målgrupper. Vid produktion av evenemang och marknadsföring strävar man till att utveckla 
samarbete med den tredje sektorn.  

Det finns rikligt med olika serviceformer som är riktade till vuxna och de förverkligas vid behov. 

 

Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

Bekanta dig med 
biblioteket 

Pensionsärgrupper, 
föreningar, 
dagverksamhet 

Presentation av bibliotek 
och service 

Enligt överenskommelse 

Uppmuntran till att läsa Vuxna, seniorer Författarbesök, bokprat 

Läsning högt, övriga 
litteratursevenemang 

Ca två gånger om året 

Att övervinna hinder för 
läsning 

Specialgrupper Storstilsböcker, lättlästa 
böcker, Celia-material 

Samarbete med 
grundtrygghet enligt 
behov 

Uppmuntran till att läsa Vuxna, seniorer Stöd för litteratur-
cirkelverksamhet, 

Samarbete med den 
tredje sektorn 
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Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

påbörjande av 
finskspråkig 
litteraturcirkel 

Att hitta och nå 
material, utvecklande av 
informationssamhällets 
kunskaper 

Alla bibliotekets kunder Presentation av 
bibliotekets e-material 

e-böcker (Ellibs, Biblio) 

e-tidskrifter (ePress) 

e-filmer (Kirjastokino, 
Viddla) 

e-musik (Naxos) 

Regelbundet vid 
kundbetjäning, separata 
presentationer två 
gånger om året 

Att hitta material, 
utvecklande av 
informationssamhällets 
kunskaper 

Alla bibliotekets kunder Bibliotekens e-tjänster 

Helle-Finna, Finna 

digi.kirjastot, e-bibliotek 

Regelbundet vid 
kundbetjäning, 
informationsinslag 
enligt behov 

Främjande av dialog Dagverksamhet och 
övriga seniorer 

e-filmföreställningar Månatligen 

Utvecklande av 
jämställdhet och 
informationssamhällets 
kunskaper 

Alla bibliotekets kunder Digihandledning och -
stöd: stöd för bibliotekets 
och egna apparater, 
daglig digihandledning vid 
kundbetjäning 

Dagligen vid 
kundbetjäning, 1 
gång/vecka, enligt 
behov 

Utvecklande av 
informationssamhällets 
kunskaper 

Vuxna, seniorer och 
specialgrupper 
(arbetslösa, klienter 
inom rehabiliterande 
arbetsverksamhet, 
personer med 
läshandikapp, övriga 
grupper) 

föräldrar till ungdomar 

Presentation av service 
för att uträtta ärenden 
såsom soumi.fi 

Service i sociala medier 
såsom Facebook, Twitter, 
Instagram 

Att fungera i some, 
nätvett 

Utbildning för föräldrar i 
digitiden 

Enligt överenskommelse 
för grupper i början 
2020, samarbete med 
föräldraföreningar och 
ungdomstjänster 

Främjande av 
jämställdhet, 
utvecklande av 
informationssamhällets 
kunskaper 

Vuxna, seniorer och 
specialgrupper 
(arbetslösa, klienter 
inom rehabiliterande 
arbetsverksamhet, 
handikappade, personer 

Utomstående service 

(Banktjänster, e-post, 
FPA) 

Enligt 
överenskommelse, 
serviceproducenten 
presenterar, bibliotek: 
lokal, apparater och 
marknadsföring 
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Mål Målgrupp Verksamhet Tid för genmonförande 

med läshandikapp, 
invandrare) 

Att erbjuda lokaler till 
kommuninvånare 

Alla användargrupper Användaranvisningar och 
praxis angående lokaler 

Anvisningar och 
meddelande till alla 
användare uppgörs, 
anvisningar till 
småbarnspedagogik och 
undervisning uppgjorda 

Utvecklande av 
informationssamhällets 
kunskaper 

Vuxna, seniorer Samarbete med 
medborgarinstitut t.ex. 
digikursser och -klubbar 

Målsättning fr.o.m. 
2020-2021 

Främjande åtkomlighet 
och jämställdhet 

Hemmaboende, 
boendeserviceenheter 

Bokkassar 

Institutionskassar, 
cirkulerande samlingar 

Byte med 4-8 veckors 
mellanrum, samarbete 
med grundtrygghet, 
planering pågår 

Främjande av aktiv 
medborgaskap 

Ungdomar, vuxna och 
seniorer 

Utnyttjande av frivilliga i 
verksamheten (läs-
mormor, stickningar och 
noveller, litteratur-cirklar, 
guidning med kamrat) 

Utvecklande av 
samarbete med den 
tredje sektorn, övriga 
verksamhetsområden 
och kommuninvånare 

 

Åtgärder angående förverkligande av målsättningar i planen är exempel och åtgärder kan 
modifieras på basis av erfarenheter i praktiken för att uppnå definierade målsättningar. Planen 
uppdateras enligt behoven i praktiken. De planerade åtgärderna gäller åren 2020 och 2021. Det 
nya bildnings- och välfärdscampuset möjliggör nya samarbetsformer och planen ska granskas i sin 
helhet senast år 2022. 

 

Lokaler, anordningar och anskaffningar 
 

Förutom överenskomna gruppbesök står bibliotekets lokaler till allas förfogande för att 
träffavänner, läsa läxor, göra grupparbeten osv. I biblioteket finns det många bärbara datorer, 
Ipads och Android-plattor som kan lånas från kundbetjäningspunkten för eget bruk i bibliotekets 
lokaler. Bibliotekets allaktivitetsrum kan reserveras från kundbetjäningspunkten till många olika 
slags bruk. Alla bibliotekets kunder kan komma med anskaffningsförslag antingen till bibliotekets 
personal eller via Helle-nätbibliotek. 
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Samarbete 
 

Sjundeå bibliotek är en del av Helle-biblioteken. Helle-biblioteken omfattar 12 kommuner och ca 
40 bibliotekets verksamhetspunkter. Allt material i Helle-biblioteken står till kommuninvånarnas 
förfogande och material transporteras mellan biblioteken två gånger i veckan. Den gemensamma 
kundanslutningen för Helle-biblioteken är helle.finna.fi 

Materialanskaffningar i synnerhet e-material sker i samarbete med de övriga Helle-biblioteken. 
Därtill hör biblioteket till Allmänna bibliotekens nätverk och är en kund i specialbiblioteken. Med 
hjälp av dessa kan biblioteket betjäna även dem som har behov av information för specialgrupper. 

Vid produktion av evenemang strävar biblioteket till att samarbeta med biblioteken i 
näromgivningen och marknadsför övriga evenemang på området till sina kunder. 

 

Meddelanden 
 

Service till alla kommuninvånare marknadsförs på kommunens webbplats, i de sociala medierna, 
med kommuninvånarmeddelanden och mediemeddelanden samt på kommunens infoskärmar. Vid 
meddelandet fäster man uppmärksamhet till hur olika målgrupper använde olika medier. 
Information sker också i kommunens olika servicepunkter inom småbarnspedagogik, skolor, 
grundtrygghet och ungdomstjänster. Biblioteket arbetar också på fältet bland ungdomar och 
deltar i AKK:s rastverksamhet. Vid behov presenterar bibliotekets personal service enligt 
överenskommelse på t.ex. olika föreningarnas evenemang. 

 

Uppföljning 
 

Förverkligandet av planen uppföljs årligen enigt de allmänna bibliotekens statistik. Statistiken 
innehåller biblioteksstatistiken men jämförelsetal i alla Finlands kommuner. Statistikdatabasen är 
mycket omfattande och den innehåller uppgifter om lån och kunder, exakta uppgifter om 
samlingar och olika handledningar, utbildningar och evenemang som biblioteken ordnar. 

Databasen är offentlig https://tilastot.kirjastot.fi/  

Den gemensamma biblioteksgruppen för småbarnspedagogik, undervisning och bibliotek 
sammanträder regelbundet en gång i månaden / varannan månad enligt behov. Med andra 
kommunens interna samarbetsorgan sammanträder man minst en gång om året. 

 

Kontaktuppgifter 
 

Sjundeå kommunbibliotek kirjasto@siuntio.fi tfn 09 2606 1292 

Bibliotekets samlingar och e-tjänster i Helle-nätbibliotek 

https://tilastot.kirjastot.fi/
https://helle.finna.fi/?lng=sv
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Mer information: Praxis angående bibliotekstjänster för småbarnspedagogiken och 
undervisningen, 2019 
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