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SKOLBIBLIOTEKSINFO 3/2020 
 
Aktuellt i S:t Karins bibliotek 
 
 

1. BIBLIOTEKSBESÖK – BOKA TID PÅ FÖRHAND 
 
På grund av coronasituationen begränsar vi antalet grupper, så att de inte möts. Vi tar 
endast emot en grupp i taget till huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. 
Boka tid för din klass genom att ringa barn- och ungdomsavdelningen  
tel. 02 588 4403. 
Kom ihåg att gå via lånedisken på barnavdelningen och berätta vilken klass och hur 
många elever du har – det är viktigt för vår statistik. 
 
 
2. FÖRSTA BIBLIOTEKSBESÖKET FÖR ETTORNA 
 
Boka en tid för ettornas första biblioteksbesök! Under besöket bekantar vi oss med 
biblioteket och hur man lånar/returnerar. Vi gör också bibliotekskort åt dem som inte 
ännu har ett sådant. Innan besöket kan ni uppmana föräldrarna att själva skaffa ett 
bibliotekskort åt barnet. Ni kan också lämna in de ifyllda blanketterna till biblioteket 
på förhand (målsmans underskrift behövs). Blanketter får man i biblioteket eller på 
adressen 
https://vaski.finna.fi/Content/asiakkaana?lng=sv  
 
 
3. RÄVRUNDAN – LÄSDIPLOMET  
 
Förra läsåret delades det ut läsdiplom till 977 elever i skolorna runt om i S:t Karins. 
Nog är väl din klass redan med? Personalen på bibban berättar gärna mera! 
Om ni vill kan eleverna på ettan få en folder att hålla sitt läsdiplom-material i.  
 
Mera info om läsdiplomet hittas på bibliotekets hemsida. Boklistorna innehåller 
många bra boktips! 
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/kirjaston-palvelut-
peruskouluille  
 
 
4. BOKA BOKPRAT FÖR DIN KLASS 

 
I S:t Karins erbjuder biblioteket bokprat för årskurserna 2, 3 och 5. Ta kontakt med 
Katarina under läsåret och boka in en tid för din klass! 
katarina.gronqvist@kaarina.fi  
 
 
5. BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER PÅ MÅNGA OLIKA SPRÅK 
 
Biblioteket har, enligt önskemål från skolorna, börjat utveckla sina tjänster riktade till 
S2-elever. Vi har beställt en liten boksamling från Flerspråkiga biblioteket i Böle med 
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barn- och ungdomsböcker på albanska, arabiska, dari, somali, ukrainska, ryska och 
wolof. Fråga i barnavdelningen på huvudbiblioteket om du är intresserad! 
Vi tar också gärna emot idéer och önskemål gällande böcker eller övriga tjänster. 
 
 
6. KLASSUPPSÄTTNINGAR FRÅN TURUN OPPIMATERIAALIKESKUS 
 
Alla skolor i S:t Karins har möjlighet att beställa bokserier/klassuppsättningar från 
Turun oppimateriaalikeskus. Läraren är själv i kontakt med Oppimateriaalikeskus och 
beställer de böcker hen vill låna. Oppimateriaalikeskus har både läromedel och 
skönlitteratur (främst på finska). Böckerna skickas från Åbo med bibliotekets 
transport, och läraren kan sedan hämta böckerna från huvudbiblioteket här i S:t 
Karins. Instruktioner för hur man beställer hittar man på bibliotekets hemsida 
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/kirjaston-palvelut-
peruskouluille eller på Oppimateriaalikeskus sidor http://oppimateriaali.turku.fi/  
 

 
7. BIBLIOTEKSKORT 

 
Klassen kan ha ett eget bibliotekskort, med läraren som ansvarsperson. 
Lärarkortblanketten fås lånedisken och på den behövs rektorns underskrift. Kortet 
används för klassen, inte för lärarens personliga lån. Man kan få påminnelse till sin e-
post. Lånen kan förnyas t.ex. i nätbiblioteket på https://vaski.finna.fi/ 
När man förnyar på nätet behöver man den fyrsiffriga koden. 
 
 
 
 
I Kaarina-talo händer det en massa intressant under hela hösten. Info om höstens 
utställningar hittar du på nästa sida. Mer info om vad som är på gång i biblioteket på 
vår hemsida www.kaarina.fi/kirjasto, och på bibliotekets Facebook- & Instagram 
konton @kaarinankulttuurijakirjastot. Svenska skolbibliotekarien har ett eget 
Facebook-konto @S:t Karins svenska skolbibliotekarie  

 
 
Vi ses i bibban! 

 
  Hälsningar, 
  bibliotekets barnteam Lapaset  
   

S:t Karins bibliotek 
  p.02-588 4403 
  katarina.gronqvist@kaarina.fi 
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UTSTÄLLNINGAR I KAARINA-TALO HÖSTEN 2020 
 
Visste du att det också ordnas utställningar i Kaarina-talo? Gratis inträde, öppet när 
biblioteket är öppet. 
 
1.-30.9.2020  
Tuorlasta tähtiin, näyttelyn on koostanut Turun yliopiston Tiedekeskus 
 
1.-31.10.2020 
Elina Laine: Paratiisi 
Vilma Lindroos: Pitkäkorvia ja puuvillapitsiä 
Vesa-Matti Väärä: Blackout 1.3 
 
2.-30.11.2020  
Taivasalla-taiteilijaryhmä: Taivasallanäkymiä, 15-vuotisjuhlanäyttely 
Milla Karppinen: Lähellä mutta kaukana 
 
1.-30.12.2020  
Aino-Maija Halme-Vaaja: Lentoon lähtevät kahvikupit 
Kristiina Tarkiainen: Yllättäen siveltimen siivittämänä 
 
Katso kaikki näyttelyt: 
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/nayttelyt-kaarinassa 


