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SKOLBIBLIOTEKSINFO 1/2022 
 
Aktuellt i S:t Karins bibliotek 
 
 
 

1. BIBLIOTEKSBESÖK – BOKA TID PÅ FÖRHAND 
 
Vi tar endast emot en grupp i taget till huvudbibliotekets barn- och 
ungdomsavdelning. Boka tid för din klass genom att ringa barnavdelningen  
tel. 02 588 4403. 
 
Kom ihåg att gå via lånedisken på barnavdelningen och berätta vilken klass / hur 
många elever du har – det är viktigt för vår statistik. 
 
 
2. KOMPISBOK FÖR BIBBAKOMPISAR –HÄFTE ÅT TREORNA 
 
Biblioteket bjuder in alla treor till bibban! I samband med lånebesöket/bokpratet 
delar vi ut vänboken Kompisbok för bibbakompisar. Med hjälp av vänboken kan 
eleverna dela med sig av sina läsupplevelser, rita, skriva och tipsa varandra om bra 
böcker. Kompisboken är en del av Undervisningsministeriets projekt Sanojen sinfonia. 
 
 
3. VIRTUELLA BOKPRAT OCH BOKTIPS  
 
Vill ni ha besök av en författare eller illustratör, på distans, direkt till klassrummet? 
Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Saga ordnar författarbesök som Facebook 
livesändningar under våren, onsdagar på finska (kirjailijakeskiviikko) och fredagar på 
svenska (författarfredag). Sändningarna spelas in och kommer att finnas till 
beskådande också efteråt. 
 
Info om författarfredagarna 
 
Bokkarusellen 2022, boktips av bokpratare runt om i landet 

 
  

 
4. LÄSDIPLOMET RÄVRUNDAN 
 
Förra läsåret delades det ut läsdiplom till över tusen elever i skolorna runt om i S:t 
Karins. Nog är väl din klass redan med? Personalen på bibban berättar gärna mera! 
Eleverna på ettan kan 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/ala-ja-ylakoulun-lukudiplomit  
 
 

https://blog.edu.turku.fi/laskunnighet/material/barn-och-barnfamiljer/forfattarfredag/
https://www.kirjastokaista.fi/sv/bokkarusellen-snurrar-pa/
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/ala-ja-ylakoulun-lukudiplomit
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5. BOKA BOKPRAT FÖR DIN KLASS 
 

I S:t Karins erbjuder biblioteket bokprat för årskurserna 3 och 5. Ta kontakt med 
Katarina under läsåret och boka in en tid för din klass! 
katarina.gronqvist@kaarina.fi  
 
 
6. BIBLIOTEKSKORT 

 
Klassen kan ha ett eget bibliotekskort, med läraren som ansvarsperson. 
Lärarkortblanketten fås lånedisken och på den behövs rektorns underskrift. Skolan 
kan också ge oss en underskriven lista över personal som behöver bibliotekskort, då 
klarar ni er med en underskrift. Lärarkorten är i kraft ett år. 
  
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. 
 
 
7. EN LÄSANDE SKOLA – LÄSRÖRELSEN  
 
Är din skola redan med och skapar en läsande skola?  
Målen med Läsande skola -projektet: 
- Stärka en läsande kultur i skolans vardag. 
- Utveckla stödet för läskunnigheten som ett samarbete mellan olika 

kunskapsområden. 
- Skapa läsfrämjande permanenta strukturer som en del av skolans 

verksamhetskultur. 
- Inspirera och uppmuntra skolorna att systematiskt förbättra läskunnigheten 

tillsammans med hela skolgemenskapen. 
Mera info och anmälningar på: Läsande skola - Lukuliike 
 
 
I Kaarina-talo händer det allt möjligt under året. Info om vårens 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 

 
 

 

mailto:katarina.gronqvist@kaarina.fi
https://vaski.finna.fi/
https://lukuliike.fi/sv/lasandeskola/
http://www.kaarina.fi/kirjasto
mailto:katarina.gronqvist@kaarina.fi
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UTSTÄLLNINGAR I KAARINA-TALO VÅREN 2022 

 
Visste du att det också ordnas utställningar i Kaarina-talo? Gratis inträde, öppet när 
biblioteket är öppet. 
 

2.-30.3.2022 
Kaisa-Leena Kaarlonen, Ulla Lehtinen ja Arja Honka: Kolme Akvarellistia 
Kaarina-talo 1 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

2.-30.3.2022 
Niemenkulman koulun oppilaat 
Kaarina-talo 2 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

2.-29.4.2022 
Kaarinan Taideyhdistys: 40-vuotisjuhlanäyttely 
Kaarina-talo 1 ja 2 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

3.-30.5.2022 
Hymyhuulet: Mitä näin? Mitä koin? Mitä tein? 
Kaarina-talo 1 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

3.-30.5.2022 
Mia-Catarina Rantala: Ilolla ja rakkaudella 
Kaarina-talo 2 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

Lisätietoa Kaarinan näyttelyistä 
 

http://www.kaarina.fi/nayttelyt

