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Denna handlingsplan kompletterar Katedralskolans verksamhetsplan 2021-2022 och
Biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024.

Arbetet på Katedralskolans bibliotek ska utgå ifrån och vara väl sammanlänkat med läroplan,
examensmål och ämnesplaner för Gymnasieskola 2011 samt för International Baccalaureate
Diploma Programme.

Bibliotekets handlingsplan utvärderas årligen tillsammans med skolledningen.

Nuläge
Katedralskolans bibliotek har fina och rymliga lokaler där två heltidsanställda bibliotekarier
arbetar. Det finns också ett brett utbud av böcker, tidskrifter och digitala medier. Biblioteket
är välbesökt av eleverna, i nuläget både för studier och umgänge eftersom skolan saknar
café och uppehållsrum. Detta medför tyvärr att studieron ibland brister och att ljudnivån
stundtals blir högre än den borde vara i ett bibliotek. Biblioteket har generösa öppettider, kl.
7.00-16.30 måndagar-torsdagar och kl. 7.00-15.30 fredagar, och marknadsförs genom
skolans hemsida och bibliotekets eget instagram-konto, samt genom skyltning och
information i lokalerna. Skolbibliotekarierna deltar i nätverk på lokal, regional och nationell
och nivå och genomgår fortlöpande relevant fortbildning.

Biblioteket arbetar aktivt och initierat med informationssökning, stödjer elever i arbetet med
fördjupningsuppgifter (t.ex. gymnasiearbetet och Extended Essay) samt erbjuder blandade
och riktade bokprat. Bibliotekarierna strävar efter att delta i hela den pedagogiska
processen, från planering till genomförande, tillsammans med skolans lärare. Biblioteket
arbetar läsfrämjande, även tillsammans med lärarna i gruppen Katedral Läser, samt
anordnar bokcirkelverksamhet för såväl elever som personal. Biblioteket stödjer dessutom
elevernas föreningsliv på skolan.

Inriktningsmål
Katedralskolans bibliotek strävar efter att stärka studiemiljön i biblioteket, arbeta
läsfrämjande för både elever och lärare, samt verka för undervisning för helhet (med särskilt
fokus på medie- och informationskunnighet, MIK) i samarbete med skolans lärare.

Mål för läsåret 2021-2022

Stärka studiemiljön i biblioteket
● Stärka studiemiljön i rummen, bl a genom möblering och inredning.
● Ta fram skyltning och sökdator i biblioteket för att underlätta elevernas

informationssökning.

Arbeta läsfrämjande
● Göra eleverna delaktiga i det läsfrämjande arbetet, t ex genom skyltning och

aktiviteter (t.ex. författarbesök).
● Lyfta fram tidskrifterna genom ny placering och skyltning på biblioteket.
● Utveckla samarbetet med Stadsbiblioteket.



Verka för undervisning för helhet
● Skapa ett biblioteksråd med lärare från olika program- och ämneslag och

elevrepresentanter så att dessa involveras i bibliotekets arbete och utveckling.
● Vara en aktör i skolans digitaliseringsarbete och stärka samarbetet med skolans

programlag, ämneslag och förstelärare, särskilt i IKT- och studietekniksfrågor.
● Skapa strukturer för att träna eleverna systematiskt i informationssökning (i såväl

tryckt som digital form), källkritik och vetenskapligt förhållningssätt, samt tillsammans
med EHT även i nätetik och sociala medier.

● Skapa plattformar för biblioteket i Google sites och eventuellt Classroom som kan
användas i arbetet med eleverna.


