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Hur skapas världens bästa skolbibliotek?
Före detta rektor Börje Ehrstrand vet

Onsdagens heldagskonferens i Göteborg Skoldag - läsning, lärande och kunskap? avslutas med en
timmes gemensam diskussion. En av konferensens tre talare är Börje Ehstrand. Före detta rektor
på Rinkebyskolan och skapare av flera framgångsrika skolbibliotek.
En sista riktad fråga summerar Ehrstrands minst sagt levande framträdande tidigare under dagen.

Hur skapas världens bästa skolbibliotek?
Om barnen ska få kunskaper snabbt, levande kunskaper, då måste man utnyttja genvägarna. Den
viktigaste genvägen för eleven är att läsa många böcker tidigt. Sen ska de fortsätta att läsa böcker i
tidig ålder, men också ta till sig andra människors tankar, funderingar och problemlösningar. Det är
väldigt mycket av det här som ingår i böcker. Där finns många tankar som berikar livet. Det kan man
inte bara avstå ifrån.
När man resonerar med lärarna på det här viset så kommer de fram till att vi måste prioritera ett bra
skolbibliotek och en välutbildad skolbibliotekarie, så vi får det stöd i lärarlaget som vi efterlyser och
behöver. Jag tyckte själv att det var väldigt kloka tankar av lärarna på Rinkeby-skolan, då det var just
lärarna som drev på mest i det här. Jag var bara en hantlangare, kan man säga. Det var lärarna som
gjorde jobbet.
Jag är glad att jag fick vara hantlangare. Att jag fick vara med och utveckla skolbiblioteken på bland
annat Rinkebyskolan. Det tog oss emot toppen. Av 120 skolor i Stockholm placerade vi oss på de åtta
främsta platserna. Det här berodde på vår medvetna satsning från skolledning, lärare och
stadsdelsbiblioteket. Sen måste man ha en bra relation till politiker och chefer om det här ska kunna
gå igenom. Det är dessutom ett stort arbete med nätverk som hjälper till att driva på allt det här, så
det blir utveckling av det hela. Hjälp och stöd av varandra - för att hjälpa andra, men man behöver
hjälp själv också. Det var därför vi integrerade politikerna i området och lät de ha sina möten hos oss
på skolan. Då såg de att det vi gjorde var bra.

Börje Ehrstrand: Rektor i Rinkeby 1989-2012. Tidigare klass- special– matematik- och språklärare.
Har bland annat erhållit Kunskapspriset på 250 000 kronor, Utbildningsakademins stora pris och
Nordiska skolledarpriset.
Skolorna i Rinkeby satsar mest i Stockholm på välutrustade skolbibliotek och ser läsning och ständig
språk- och kommunikationsutveckling som nyckeln till framgång i alla ämnen. Framtidens vinnare har
ett rikt språk och är duktiga kommunikatörer. Genvägen till ett rikt språk är att läsa många böcker
tidigt.

Länk till konferensprogram: http://skolbibliotekvast.blogspot.se/2014_08_01_archive.html

