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• 2800 innbyggere

• Hovedbibliotek + filial 

• 2 årsverk folkebibliotek

• 1 årsverk vgs-bibliotek

• 5 barnehager

• Nå: 2 barnehagebibliotek

Hábmera girjjevuorkka – Hamarøy bibliotek
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• Hva er det?

• Hvorfor gjør vi det?

• Hvordan gjør vi det?

Barnehagebibliotek
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• En bokkasse

• Et enkelt lånesystem

• En lesestund

• En samarbeidsmodell

• Biblioteket bytter ut bøkene ca 4 ganger i året, bøkene er utlånt til 
«barnehagebiblioteklåner»

• Foreldre skriver seg på ei liste når de tar med bøker hjem, og 
krysser det ut når de leverer

• Hver gang vi bytter ut bøkene i barnehagebiblioteket, har jeg også 
lesestund med hver avdeling.

Hva er et barnehagebibliotek på Hamarøy?
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• Enkelt!

• Barna/foreldrene vender seg 
til å registrere ut- og 
innleveringer.

• Vi følger ikke opp listene, de 
kastes når barnehagen er 
ferdig med dem.

Låneskjema
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• En begivenhet!

• Hver lesestund har faste rammer
• Sitter i ring på gulvet, som i samlingsstund

• Hilse med navn og øyekontakt

• Bokkasse med boka vi skal lese og evntuelle konkreter

• Så gjør vi litt forberedende øvelser – for eksempel:
• Rot og Bjørne plukker bær: viser først en bærkurv, litt blåbærlyng, 

tyttebærlyng og en bringebærkvist fra kurven – hva er dette? Hvem har 
plukket bær før

• Lesestopp underveis: Hva tror dere skjer? Kan vi brumme som en bjørn? Har 
noen av dere spist så mye bær at dere fikk vondt i magen?

Lesestund
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Hvorfor?
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• Ikke bare for moro skyld!

• Oppdrag i lov om folkebiblioteklov (fremme utdanning, aktiv 
formidling osv.)

• Oppdrag i barnehagens rammeplan står det tydelig at 
barnehagen skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et 
mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer.

• Lesing er all lærings mor. Og mye mye mer.

• Sosial utjevning

• I barnehagen når vi alle, tidlig. 

Hvorfor samarbeide med barnehagene om 
lesing?
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Hvordan?
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• Har vi tid?
• 4 timer per barnehagebesøk (plukke fram bøker, forberede lesestund, være tilstede i barnehagen, 

levere inn og sette på plass bøkene)
• Selvbetjent bibliotek når jeg er i barnehagene

• Penger? 
• Kjøper mye barnebøker, mer enn jeg har plass til i hylla, 300 skal til enhver tid være i barnehagene. 

Øker sirkulasjon, jeg opplever ikke at det koster så mye.

• Samarbeid?
• Mase ( spørre hyggelig gjentatte ganger) om å få komme på møter med barnehagestyrerne.
• Bli kjent, forklar konseptet og SPØR hva de tenker om det, hva de trenger
• Lesing er viktig fordi (inkl rammeplan, biblioteklov..)
• Praktisk innføring/Jeg kan gi dere dette…
• Bøker er til for å brukes (= ingen erstatningskrav i barnehagebibliotek) – jeg tror det var det viktigste 

– de vet og er enig i at lesing er viktig og bøker er bra, men de er pressa på tid og penger og orker 
ikke samarbeid hvis det blir masse stress (akkurat sånn som meg!)

Hvordan få tid, penger og samarbeid?



14

Bøker er til for å brukes

Ingen purringer. Ingen erstatningskrav.

Bøkene brukes opp, ødelegges og blir borte – og det er helt greit!

Trenger jeg ei bok som er ute i et bhg-bibliotek, kjøper jeg et nytt 
eksemplar, eller fjernlåner den. 
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• Sett mål
• Skape leselyst fra tidlig alder

• God tilgang til aktuell litteratur for barnefamilier og barnehager

• Lag en plan
• Hvordan får vi det til?

• Har vi tid og penger?

• Snakk med folk
• Møt barnehagestyrerne og spør hva de trenger og har lyst til

Barnehagebibliotek på 1-2-3
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• Udir – rammeplan for barnehagen

• Udir – språkarbeid i barnehagen

• Bokbamsen.no

• Lesesenteret – lesetips i barnehage

Ta gjerne kontakt: 

Hamarøy bibliotek

mari.hopland@hamaroy.kommune.no

Lenker

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/1.-sprakstimulering/eksempler/#i-bokenes-verden
https://bokbamsen.no/
https://lesesenteret.uis.no/leseopplaring/barnehage/aktiviteter-i-barnehagehverdagen/les-med-barna/
https://www.hamaroy.kommune.no/hamaroey-bibliotek.511346.no.html
mailto:Mari.hopland@hamaroy.kommune.no
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-Takk for meg!


