Kontaktuppgifter
Österåkers bibliotek
Besöksadress:
Storängstorget 4, Åkersberga
Postadress:
Österåkers kommun
Österåkers bibliotek
184 86 Åkersberga
www.osteraker.se/bibliotek
Tel. 08-540 814 00
E-post: osterakers.bibliotek@osteraker.se
Ordinarie öppettider
Måndag - torsdag 10.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 18.00
Lördag & söndag 11.00 - 15.00

Biblioteksbesök med din
klass?

Besöka biblioteket

Service till pedagoger

Klassbesök under öppettiderna

Lärarkort

Du är alltid välkommen att besöka oss med din klass för att låna och lämna
under bibliotekets öppettider. Detta behöver inte anmälas på förhand. Däremot
uppskattar vi mycket om du har möjlighet att höra av dig till oss i förväg och
berätta när du planerar att komma med din klass. På så vis kan vi göra vårt bästa
för att bemanna barn-och ungdomsavdelningen med personal och hjälpa er
under besöket. Att du hör av dig i förväg gör också att vi har koll på att det inte
blir för många klasser på en och samma gång.

Lärare vid skolor i kommunen kan skaffa lärarkort.
För lån på dessa kort är skolan ansvarig. Fråga efter blanketten
i informationsdisken nästa gång du besöker biblioteket eller
ladda ner den från vår hemsida.

Mejla osterakers.bibliotek@osteraker.se eller ring 08-540 814 00

Bokprat för vissa årskurser
För somliga årskurser erbjuder vi möjligheten att komma till biblioteket innan
öppning för bokprat. Under bokpratet presenterar någon av våra barn-och
ungdomsbibliotekarier ett anpassat urval böcker. Det ges också tid för att låna.
Under läsåret 2019/2020 bjuder vi in årkurs 1 och årskurs 5. Bokningen sker
genom systemet Kulturboka: http://bokagrupp.se/osteraker/

Viktigt att tänka på
Oavsett om du besöker oss för bokprat innan
öppning eller under våra öppettider är det viktigt
att vi tillsammans hjälps åt att hålla ordning och
visa respekt för andra som jobbar i eller besöker
biblioteket. Biblioteket är en plats där alla ska
känna sig välkomna!

Talböcker

Bokpåsar till mindre läsgrupper
Vi kan tyvärr inte erbjuda några klassuppsättningar av böcker.
Däremot har vi numera bokpåsar till utlån. I en bokpåse finns fyra
exemplar av samma titel. Lånetiden är sex veckor.

Tema- eller fördjupningsarbeten
Om du behöver kan du få hjälp av oss att hitta relevant litteratur inom olika ämnesområden
för fördjupningsarbeten eller liknande. Hör av dig i god tid, minst en månad i förväg.

Böcker på andra språk
Vi har en hel del böcker på andra språk, men kan också låna in depositioner från
Internationella biblioteket i Stockholm för att komplettera. Prata med personalen i
informationsdisken om du vill göra en beställning.

Vi som jobbar med barn och unga
Kontakt
Du får gärna höra av dig till oss om det är något du undrar över.

Elever med en läsnedsättning kan låna anpassade
talböcker via oss. Det enklaste är att ladda ner
dem. För att göra detta behövs ett konto på
tjänsten Legimus. Mer information finns här:
https://www.legimus.se/203495/talbocker

Vi har fler än
20 000
medier för
barn & unga!

Sofia Malone
0-10 år
sofia.malone@osteraker.se
08-540 814 17

Mathilda Fitoussy
10+ år
mathilda.fitoussy@osteraker.se
08-540 814 14

