Generelle mål for medier
Daglig praksis
Det er målet











at kunne stille undervisningsmaterialer til rådighed for lærere og elever
at kunne tilbyde bøger til elevernes fritidslån
at kunne rådgive/vejlede i brugen af undervisningsmidler
at kunne oplyse om udbuddet af undervisningsmidler
at fremskaffe undervisningsmidler og supplere såvel bogsamlingen som bestanden af webog it-abonnementer
at øge elevernes læse- og lærelyst
at tage hensyn til brugernes ønsker
at kunne tilbyde et bredt udvalg af læsestof og materiale til arbejdet med læsning i
forbindelse med skolens læsebånd
at lave kulturformidlende og kulturskabende aktiviteter
at understøtte skolens pædagogiske udvikling

Samarbejdet med eksterne partnere
Det er målet



at samarbejde med kommunens øvrige skoler mht. de eksterne materialesamlinger
at øge brugernes (læreres & elevers) kendskab til mulighederne for at benytte de eksterne
samlinger.

Bibliotekskundskab
Det er målet






at eleverne lærer, hvordan skøn- og faglitteratur er opstillet
at eleverne selv kan foretage søgninger i elektroniske databaser i såvel egen som i andre
baser
at eleverne lærer at søge viden på nettet
at eleverne lærer at vurdere og forholde sig kritisk til de indsamlede informationer og
efterfølgende gøre disse til personlig viden
at eleverne lærer at bruge medierne aktivt og anvende dem ved alsidige udtryksformer

Status
Skolebiblioteket på Bording Skole udgør sammen med Bording Folkebibliotek et kombi-bibliotek.
Lokaler og bogbestand er fælles. I 15 lektioner er der betjening med skolebibliotekarer.

Materialesamling
Skolebibliotekets materialer består af en basissamling, en klassesætssamling, et lærerbibliotek og
en taskebogssamling.

Medieteam
Timerne er fordelt på 2 lærere. Der er bl.a. følgende arbejdsfunktioner:








materialevalg
registrering af materialer
udlån (klassebesøg)
kassation
vejledning af lærere og elever
rådgivning i brug af materialer
udveksling af materialer med kommunens øvrige skoler

Materialevalg
Undervisningsmaterialer købes dels over skolebibliotekets konto, og dels over fagteamenes og
årgangenes konti.
Materialevalget foretages elektronisk ca. to gange om måneden. Derudover bestilles skolens
øvrige bogindkøb af skolebibliotekarerne, idet vi er underlagt en indkøbsaftale.

