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Samarbete mellan BVC och biblioteken i Stockholms stad och län – 

överenskommelse om basverksamhet – sammanfattning  

 
Syfte 

Syftet med samarbetet är att nå de nyblivna föräldrarna med information om barns språkutveckling 
och vilken roll de själva kan spela för att stimulera de minsta barnens språk. All aktuell forskning visar 
att tidig medvetenhet om detta hos föräldrarna är avgörande för barnets språk- och läsutveckling. 
Syftet är också att informera om det lokala biblioteket och dess erbjudanden till barn och föräldrar.   
 
Basverksamhet 
Följande insatser bör alla länets bibliotek och BVC-mottagningar samarbeta om: 

 Målet är att biblioteken ska nå samtliga BVC-mottagningar. Förteckning över dessa finns på 
www.bhvsll.se  

 En kontaktperson bör utses på biblioteket respektive BVC-mottagningen. Minst en kontakt per 
år är målsättningen. 

 Foldern ABC-droppar för din baby (från Btj) bör tillhandahållas av biblioteket och delas ut av 
BVC.  

 Broschyren bör kombineras med information om det lokala biblioteket och dess erbjudanden.  
 Alla bibliotek ska informera om och förse BVC med materialet Välkommen till biblioteket för 

utdelning till föräldrar med annat modersmål än svenska. Den finns på 51 språk, på mer än 20 
språk som tryckt broschyr och på samtliga språk i pdf-format på Internationella bibliotekets 
hemsida, www.interbib.se – För personal – Mallar och skyltar. Det lokala biblioteket ska förse 
BVC med broschyrerna och färgutskrifter av pdf-filerna på de språk, där det inte finns 
broschyrer. Det är bibliotekets ansvar att tillhandahålla broschyrerna som kostnadsfritt kan 
beställas på adressen ibbarn.ssb@stockholm.se .  

 Information om samarbetet bör finnas på bibliotekets hemsida. 
 
Kompletterande insatser 
Beroende på bibliotekets resurser kan därutöver följande insatser erbjudas: 

 Övriga foldrar i serien ABC-droppar kan användas av biblioteket och BVC och delas ut vid 
barnets BVC-besök i olika åldrar, i föräldragrupper eller på annat sätt enligt överenskommelse 
mellan biblioteket och BVC. 

 Biblioteken kan själva dela ut andra broschyrer direkt till föräldrarna, förslagsvis Välkommen 
med barnen till biblioteket, Att äga ett språk och/eller lokala broschyrer med information om 
biblioteket, lästips och programinformation.  

 Gåvoböcker: Ett presentkort delas ut av BVC, vilket byts mot en bok på biblioteket. Besöket 
på biblioteket bör användas för information till föräldrarna, gärna enligt en manual, som är 
förankrad hos all bibliotekspersonal, så att alla föräldrar får i stort sett samma information 
oavsett när boken hämtas. Om man märker i något område att många föräldrar inte hämtar 
böckerna, kan man överväga att låta BVC dela ut dem istället. 

 Föräldragrupper: Barnbibliotekarien ger information och lästips och för att utnyttja tillfället till 
kontakt med föräldrarna kan träffen följas upp med ytterligare inbjudningar till föräldrarna, till 
visning, program e.dyl. på biblioteket. 

 Depositioner av böcker lämnas av biblioteket på BVC beroende på bibliotekets resurser.  
 
Regionbibliotek Stockholm anordnar i samråd med vårdutvecklarna inom BVC återkommande 
fortbildning för biblioteks- och BVC-personal om barns språkutveckling, och flerspråkighet. 
 
Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm  
pia.borrman@stockholm.se     


