		
		

		

		

		

		

		

		

Kontakt:
Märsta bibliotek

marstabibliotek@sigtuna.se

Sigtuna bibliotek

sigtunabibliotek@sigtuna.se

Rosersbergs bibliotek

rosersbergsbibliotek@sigtuna.se

Valsta bibliotek

		
valstabibliotek@sigtuna.se
		
		
Vill du veta mer? bibliotek.sigtuna.se
				
sigtunakommunsbibliotek
				
#sigtunakommunsbibliotek

Lånevillkor och service till
förskolorna i Sigtuna kommun

Senast uppdaterad 2019-01-23

Låneregler för barnomsorg/institutioner i Sigtuna kommun
Besöka biblioteket			
Ni är alltid välkomna att besöka
biblioteket med er förskolegrupp
för att låna böcker, vara med på en
sagostund eller bara för att vistas i
miljön.
Låneregler
• Lånekortet för barnomsorg/
institutioner är personligt och går
att använda vid kommunens alla
folkbibliotek.
• Lånekortet är giltigt ett år i taget
men tiden går lätt att förlänga. Det
enda som krävs är din legitimation.
• Lånetiden är 6 veckor. Du har
möjlighet att låna om böckerna upp
till två gånger om de inte är reserverade. Omlån görs via bibliotekets
webbsida: bibliotek.sigtuna.se
• Om du förlorar ditt lånekort eller
byter arbetsplats, anmäl detta
snarast till biblioteket.

På biblioteket:

• Fjärrlån görs inte på lånekort för
barnomsorg/institutioner.
• Tänk på att förskolan,
institutionen eller avdelningen är
skyldig att ersätta böcker som
försvinner eller går sönder när de
är utlånade på kortet.
Hjälp att hitta temalitteratur
Arbetar ni med ett speciellt projekt
eller önskar böcker på ett visst tema?
Gå in på bibliotekets webbsida
bibliotek.sigtuna.se och sök/
reservera böcker eller kom till
biblioteket så hjälper vi er på plats.
Böcker på olika språk
På biblioteken finns böcker på en
mängd olika språk. Är det något
språk som ni saknar på vår hylla,
meddela oss så lånar vi in en deposition från Internationella biblioteket.

• Går vi lugnt
• Pratar vi med tyst och lugn röst
• Håller vi rent! Godis, mat och dryck äter eller dricker vi inte här
• Är vi rädda om böcker och saker
• Visar vi respekt och hänsyn mot varandra
• Städar vi upp efter oss innan vi går. Vet du inte var boken ska stå? Ställ
den på återlämningsvagnen eller lämna den till personalen
• Bråkar och stökar vi inte

Sagostunder
På Märsta bibliotek och Sigtuna
bibliotek anordnas sagostunder
på svenska för barn från 3 år och
uppåt. Sagostunderna är öppna för
allmänheten och förskolegrupper är
välkomna att delta. På Märsta
bibliotek föranmäles grupper på
marstabibliotek@sigtuna.se senast
kl. 12 dagen före sagostunden.

Möjligheten att läsa på olika sätt
Det finns många sätt att ta till sig
en historia och bara ett av dem är
via tryckt text. På biblioteken finns
många olika medier, exempelvis har
vi taktila böcker, böcker med TAKK
(Tecken som Alternativ och
Kompletterande Kommunikation),
ljudböcker och böcker med
CD-skiva.

Lilla sagostunden
Lilla sagostunden hålls på Märsta
bibliotek och är en sagostund för
barn mellan 1-2 år. Där tar vi emot
max 15 barn. Föranmälan sker till
marstabibliotek@sigtuna.se senast
kl. 12 dagen före sagostunden.

Sagopåsar
Varje sagopåse innehåller en bok,
samt material kopplat till boken.
Alla förskolor är välkomna att låna
sagopåsarna. De kan också komma
att användas i bibliotekens egna
sagostunder. Mer information finns
på bibliotekets webbsida.

Barnboksfrukost
Biblioteket bjuder in förskolepersonal till barnboksfrukost
1 gång/läsår. Biblioteket tipsar om
nya böcker och om vad biblioteket
kan erbjuda förskolorna. Tipsa
gärna biblioteket om förskolans
projekt, kanske kan vi lyfta det i
form av skyltning, temasaga etc.
Utställningar
Vill ni ställa ut förskolans alster i
våra lokaler? Meddela biblioteket så
bokar vi in er.

Projekt
Utöver den här servicen skapar de
enskilda biblioteken ibland extra
programverksamhet riktad till
förskolor. Exempelvis specialsagostunder i samband med
uppmärksammade dagar och olika
högtider.
Glöm inte lånekortet och din pin-kod!
Utan det går det inte att låna.

