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Stockholms stads cirkulationsbibliotek är en kollektiv resurs för stadens skolor från förskoleklass 

till gymnasiet. Det är uppbyggt under många års tid till den omfattning det har idag. 

Cirkulationsbiblioteket innehåller skönlitteratur på svenska och engelska som lånas ut i grupp- eller 

klassuppsättning. 

 

Cirkulationsbibliotekets bestånd är registrerat i biblioteksdatabasen WinBib som är gemensam för 

Stockholms kommunala grundskolor. Låntagare är lärare på de skolor som har tillgång till 

bibliotekets tjänster. 

 

Cirkulationsbibliotekets syfte är att med ett genomtänkt urval skönlitteratur främja elevernas läslust 

och läsförståelse. Därför vill vi att mediebeståndet ska präglas av mångsidighet, kvalitet och 

aktualitet. Det ska ha en stor bredd och värna demokratin och det ska stimulera integration och 

kulturutbyte. Vi vill inte genom våra inköp till biblioteket ta ställning i moraliska, politiska eller 

religiösa frågor. 

 

Cirkulationsbiblioteket tillhör skolans värld och har som uppdrag att stödja elevers läsutveckling 

och måluppfyllelse. Vi vill därför tillhandahålla ett bestånd som kan svara mot Lgr11 och olika 

kursplaner. Det betyder bland annat att vi har böcker från olika tider och olika platser, att vi lägger 

vikt vid mångfald vad gäller textens språkliga drag och att vi har skönlitteratur i olika genrer. Vid 

urvalet prioriteras dock god litterär kvalitet framför undervisningsnytta. 

 

 



 Sida 2 (2) 

 

 

 
 

 

 

 

stockholm.se 

 

Cirkulationsbiblioteket har nedladdningstillstånd och kan därmed erbjuda talböcker till elever med 

läshinder till de av våra titlar som finns inlästa. Vi har dessutom bearbetningar av klassiker och 

annan lättläst litteratur för olika åldersgrupper. 

 

Cirkulationsbibliotekets bibliotekarier läser kontinuerligt nyutgiven barn- och ungdomslitteratur och 

föreslår titlar till inköp. Inköpsförslag mottas också från övriga skolbiblioteksgruppen och från 

lärare. De föreslagna titlarna läses av flera. Beslut om inköp tas vid särskilt inköpsmöte. Böckerna 

utrustas med biblioteksband eller plastas vid inköpstillfället eller skickas till Bokvården för 

plastning. 

 

Vi anser att böckerna som lånas ut och läses av elever ska vara fräscha och se tilltalande ut. Därför 

rensar vi regelbundet ut exemplar som är smutsiga och/eller trasiga. Om en populär och fortfarande 

gångbar titel decimeras på detta sätt köper vi nya exemplar om det är möjligt. En titel som inte 

längre finns i tryck gallras. Titel som utlånats färre än 10 gånger under en period av tre år diskuteras 

på cirkmöte där beslut fattas om omläsning eller gallring. Gallring av titel beslutas på cirkmöte och 

noteras i protokoll och i pärm. 

 

 

 

 

 

 

 
 


