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Fokusgrupper - rådgivande/utvärderande grupper för delaktighet i verksamhetsutvecklingen 
 

Gruppmedlemmar Uppdrag/syfte Tidsintervall Ansvar Genom-
förd 
(datum) 

Elevråd 
Skolbibliotekarie 

● Elevpåverkan och delaktighet i likabehandlingsarbetet 2ggr/ termin, 
oftare efter 
behov 

Anna 
Danielsson 

 

Miljöråd 
Skolbibliotekarie 

● Elevpåverkan och delaktighet i skolans värdegrund 
rörande hållbar utveckling 

2 ggr/termin Anna 
Danielsson 

 

Provläsare 
Skolbibliotekarie 

● Elevpåverkan litteraturinköp 
● Elevpåverkan skyltning/beståndsutveckling 

2 ggr/termin Karin 
Nielsen 
Lundin 

 

Bokcirkel lärare 
Skolbibliotekarie 

● Levande litteraturdiskussion 
● Reflektion över litteraturundervisningen 
● Förlängning av läslyftet 
● Möte mellan skolbiblioteks- 
● personal och pedagoger med litteraturen i fokus 

2 ggr/termin Karin 
Nielsen 
Lundin 

 

Kulturutvecklare/ 
skapande-skola- ombud/ 
skolbibliotekarie 

● Kartläggning/planering/ansökan/utvärdering av 
skapande skola-ansökningar 

Enligt 
skapande- 
skola-året 

Anna 
Danielsson 

 

Allékollega - 
Skolbibliotekarie/ 
undervisande kollegor 

● Verksamhetsutveckling utifrån variationsteori: besök, 
askultation och reflekterande samtal om 
undervisningen med kollegor på skolan. 

2 ggr/månad Sara   



 
 
Utvecklingsgrupper - samarbeten för verksamhetsutveckling utifrån reflekterande samtal: 

● Kartläggning - Var står vi? Vad säger resultat och behov? 
● Omvärldsbevakning - vad säger forskningen på området? Goda exempel? 
● Målsättning? 
● Fortbildningsbehov av personalen? 
● Förändring av verksamheten? 
● Uppföljning? 

 

Gruppmedlemmar Uppdrag/syfte Tids- 
intervall 

Ansvar Geno
m- 
förd 
(datu
m) 

Rektor/skolledning/ 
skolbibliotekarier 

● Verksamhetsplanering/ 
            verksamhetsutveckling 

● Uppdragsbeskrivning 
● Utvärdering 

Kontinuerligt 
schemalagt 
möte 
varannan 
vecka. 

Sara Algulin  

Skolbibliotekarie/ 
Speciallärare/ 
förstelärare åk 4-6 

● Planering av läsfrämjande insatser 
● Implementering av lässtrategin åk 4-6 
● Utveckling av språkutvecklande undervisning 

Inför varje ny 
schema- 
period 

Karin Nielsen 
Lundin 

 

Skolbibliotekarier/förstelärar
e åk 7-9  

● Utveckling av läsundervisning i språkvalet åk 7-9 Kontinuerligt 
schemalagt 
möte varje 
vecka 

Karin Nielsen 
Lundin, Anna 
Danielsson, 
Annika Lindh 

 



Specialpedagoger/ 
speciallärare/ 
förstelärare/ 
skoldatatek 
skolbibliotekarier 

● Kommunövergripande utvecklingsarbete: 
● Kartläggning/utvärdering/ 
● verksamhetsutveckling 

2ggr/termin Specialped., 
inriktning läs- 
och skriv 

 

Skolbibliotekarier/ 
skoldatateksansvarig 

● Planering av insatser och implementering av digitala 
verktyg för läsfrämjande 

● Planering av dyslexivecka 
● Uppföljning av kartläggningar 

Kontinuerligt 
schemalagt 
möte varje 
vecka 

Christina 
Holmén 
Hägerdal 
 

 

Skolbibliotekarier/lärare i 
SvA/förberedelseklass 

● Kartläggning/planering av verksamheten för elever inom 
SvA samt litteratur/läsinsatser på modersmål 

Möten inför 
varje ny 
schemaperio
d 

Anna 
Danielsson 

 

Skolbibliotekarier/lärare i 
särskolan 

● Verksamhetsplanering för MIK och läsfrämjande Möte 1 
ggr/termin 

Anna 
Danielsson 

 

Skolbibliotekarier/pedagoger 
fritidshemmet 

● Verksamhetsutveckling, läsfrämjande Möte 
1ggr/termin 

Karin Nielsen 
Lundin 

 

Skolbibliotekarie- 
nätverk: 
Samtliga skolbibliotekarier i 
kommunen samt 
kommunbiblioteket 

● Skapa en röd tråd för det läsfrämjande arbetet samt digital 
kompetens genom hela skolgången.  

● Samarbete med kommunbiblioteket. 

4 ggr/termin Karin Nielsen 
Lundin (läs) 
Anna 
Danielsson 
(MIK) 

 

MIK-grupper 
 

Se Verksamhetsplanen för digital kompetens  

 
 


