
 

 

S:t Karins stadsbiblioteks 
SERVICE FÖR DAGHEM OCH FÖRSKOLA 
våren 2022 

 
 
 

BIBLIOTEKSBESÖK  
Vi önskar att grupper på över fem personer bokar tid för biblioteksbesöket på förhand. Vi tar endast 
emot en grupp i taget till barnavdelningen. 
 
 
BIBLIOTEKSKORT 
Dagisgrupper och familjedagvårdare kan få ett bibliotekskort för arbetsbruk. Ansök i lånedisken på 
barnavdelningen. Lånetiderna för lån på detta kort är de normala. 
 
 
SAGOSTUNDER  
Biblioteksräven håller sagostunder för grupper på beställning. Boka tid för din grupp! 
Sagostunden tar ca en halv timme. 
 
Sagostunder på svenska ordnas i huvudbibliotekets sagorum på kvällstid 15.2., 15.3. och 19.4.  
Det ordnas också sagostunder på finska i biblioteken runt om i S:t Karins.  
 
 
FILMSTUNDER 
Biblioteket ordnar regelbundet filmstunder på finska. En del av dem passar också svenska barn, 
speciellt ifall filmen inte innehåller tal. Filmstunder på svenska ordnas på beställning.  
  
Elokuvahetket pääkirjaston satutilassa klo 9.30 ja klo 10:  

 ke 2.3. Puuha-Pete 

 ke 6.4. My Little Pony 

 ke 4.5. Autot 
Elokuvahetket kestävät noin puoli tuntia.  
 
 
SMÅRÄVARNAS BIBLIOTEKSSKOLA  
För förskolegrupper ordnar vi en första rundtur i huvudbiblioteket. Vi smyger efter biblioteksräven 
genom biblioteket och bekantar oss med 

 bibliotekets regler 

 bibliotekskortet 

 hur barnavdelningen ser ut 

 låneautomaten 
Efter avklarad biblioteksskola får gruppen ett gemensamt diplom. 
Biblioteksbesöket tar ca 45 minuter. Ta kontakt och boka en tid! 
 
 
UTSTÄLLNING I BIBBAN? 
I huvudbibbans barnavdelning kan vi ställa ut barnens pyssel, teckningar osv. och ordna  
små utställningar. Ta kontakt om ni är intresserade av att ställa ut. Barnen hämtar gärna sina 
föräldrar på utställning till bibban! 



 

 

BOK- OCH TEMAKASSAR 
Är ni intresserade av ett visst ämne? Vi plockar gärna ihop en kasse med böcker åt er!  
Vi reserverar också material från andra Vaski-bibliotek ifall det behövs, så ta kontakt i god tid. 
 

 
SMÅRÄVARNAS LÄSÄVENTYR 
Nu har också barn under skolåldern ett eget läsdiplom! Avsikten med smårävarnas läsdiplom är att ta 
till vara trevliga minnen som har med läsning att göra. Läsdiplomet kan man göra hemma, på dagis 
eller med sin dagvårdare.  
 
Så här börjar ni läsäventyret, allt material finns på bibliotekets hemsida: www.kaarina.fi 
- Skriv ut boklistan och minnesbubblorna. Varje barn kan få en egen, eller gruppen kan ha en 

gemensam blankett med minnen. 
- Läs sex böcker som ni valt tillsammans med barnet. 
- Skriv i minnesbubblan vilken bok ni läst och något minne förknippat med lässtunden; vilka 

tankar boken väckt hos barnet, var ni befann er när ni läste eller t.ex. en bild som barnet ritat. 
- När ni har läst sex böcker kan ni skriva ut ett fint diplom och fira tillsammans. 
 
 
AKTUELLT I BIBBAN? 
Följ gärna S:t Karins svenska skolbibliotekarie eller Kaarinan kulttuuri ja kirjastot på facebook. Du 
hittar oss också på Instagram som @Kaarinankulttuurijakirjastot. 
 
 
INFO OCH RESERVATIONER 
 
S:t Karins huvudbibliotek, barnavdelningen: (02) 588 4403  
eller per e-post till Katarina Grönqvist (katarina.gronqvist@kaarina.fi) 
 
 

Välkomna till bibban! 

Barnteamet  

S:t Karins bibliotek 

 

https://www.kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/kirjaston-palvelut-varhaiskasvatukselle
mailto:katarina.gronqvist@kaarina.fi

