Mångspråksprojekt på Gävle gymnasieskolor
Projektbeskrivning
På de tre kommunala gymnasieskolorna finns många elever med ett annat modersmål än svenska.
Elevens allmänna språkutveckling påverkas positivt av ett aktivt använt och utvecklat modersmål.
Enligt befintliga styrdokument är alla bibliotek skyldiga att erbjuda litteratur på modersmål
(Bibliotekslagen §5, Språklagen §14 och §15). Med tanke på kraven i dessa lagtexter och det ökande
antalet elever med annat modersmål än svenska i våra gymnasieskolor vill vi, med start under
projekttiden, utöka våra befintliga bestånd av litteratur på elevernas modersmål. Projektet
genomförs som ett samarbete mellan de kommunala gymnasieskolorna och med stöd av
Internationella biblioteket i Stockholm.

Projektperiod
Augusti 2015 tom december 2016

Syfte
Att tillgängliggöra litteratur på de modersmål som finns på respektive skola för att eleven ska ges
möjlighet att utveckla och underhålla modersmålet

Mål
Att det vid projekttidens slut ska finnas böcker på alla modersmål som är representerade på skolorna
Att ha ett etablerat samarbete med modersmålslärarna
Att ha synliggjort och tillgängliggjort gymnasiebibliotekens utbud av litteratur på olika modersmål för
såväl elever som lärare
Att ha ett flytande bestånd mellan de tre gymnasiebiblioteken och att all modersmålslitteratur finns
inlagd och sökbar i alla tre bibliotekskataloger

Deltagare
Borgarskolans bibliotek, Polhemsskolans bibliotek, Vasaskolans bibliotek. Medioteket följer projektet
för Gävles grundskolors del.

Arbetsplan – i väldigt grova drag
Studiebesök på Internationella biblioteket i augusti 2015
Informera löpande till Charlotte Goobar, Internationella biblioteket
Besök av Charlotte på de olika skolorna här i Gävle (två under ht 2015)
Ha en stående punkt på våra bibliotekariemöten
Ansöka om budget från förvaltningen?
Påbörja ett mediestrategiskt arbete under ht -15
Besöka alla modersmålsklasser, ev start efter vecka 44
Eventuellt skapa en excelfil med alla elevers modersmål (vi kan föra sådan notering efter muntligt
samtycke från elever över 16) Detta för att få en överblick över respektive skolas elevunderlag.
Få fram information om elevers modersmål via ProCapita

