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Samarbete mellan BVC och biblioteken i Stockholms stad och län – 

överenskommelse om basverksamhet 
 

Bakgrund 
Samarbete mellan BVC och biblioteken har, samordnat av tidigare Länsbiblioteket numera 
Regionbiblioteket, förekommit i Stockholms län sedan 1981. Utvecklingsledarna för 
barnbiblioteksverksamheten inom Stockholms stad och län har med några års mellanrum träffat 
vårdutvecklarna för BVC och diskuterat samarbetet och enats om vissa insatser. Samarbetet har också 
förankrats hos barnhälsovårdsöverläkarna.  
 
Utvecklingsledarna och vårdutvecklarna har fungerat som informationskanaler till sina respektive 
målgrupper men det praktiska samarbetet sker lokalt, broschyrer distribueras exempelvis från det 
lokala biblioteket till de lokala BVC-mottagningarna. Utöver det samarbete som konsulenter och 
kontaktsköterskor har initierat, som i första hand gäller informationsbroschyrer och fortbildning, 
förekommer lokala kontakter i varierande former som lokala broschyrer, gåvoböcker, bokdepositioner 
och medverkan i föräldragrupper.  
 
Det finns enligt Barnhälsovårdens webbplats (www.bhvsll.se) ca134 BVC-mottagningar inom 
Stockholms läns landsting.  
 
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, bl.a. 
från Storbritannien, visar att tidig medvetenhet om detta hos föräldrarna är avgörande för barnets 
språk- och läsutveckling. Syftet är också att informera om och inbjuda till det lokala biblioteket och 
dess erbjudanden till barn och föräldrar.   
 
Biblioteken  
Följande förslag till basverksamhet formulerats och förankrats hos vårdutvecklarna:  
 
Målet är att biblioteken ska nå samtliga BVC-mottagningar. För att underlätta samarbetet kan en 
kontaktperson utses på biblioteket respektive på BVC-mottagningen. 
 
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.  
 
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.  
 



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 är meningen att det lokala biblioteket ska 
förse BVC med broschyrerna och färgutskrifter av pdf-filerna på de språk, där det inte finns 
broschyrer. Broschyrer kan kostnadsfritt beställas på adressen ibbarn.ssb@stockholm.se .  
 
Om biblioteket delar ut gåvoböcker kan 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 att i något område många föräldrar inte 
hämtar böckerna, kan man överväga att låta BVC dela ut dem istället. 
 
När barnbibliotekarien medverkar i föräldragrupper lämnas 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.  
 
Information om BVC-samarbetet bör finnas på bibliotekets hemsida. 
 
BVC  
Uppgifterna om hur många nyfödda barn som varje år finns inom upptagningsområdet och totalt för 
varje kommun finns i Barnhälsovårdens årsrapport, liksom antalet ”förstabarn” (se Barnhälsovårdens 
webbplats, www.bhvsll.se  − Rapporter ).  
 
BVC delar ut ABC-droppar för din baby och Välkommen till biblioteket och de övriga broschyrer som 
biblioteket tillhandahåller, till alla föräldrar enligt den överenskommelse som har gjorts med det lokala 
biblioteket.  
 
Om biblioteket delar ut gåvoböcker kan ett presentkort delas ut av BVC, vilket byts mot en bok på 
biblioteket.  
 

BVC bör bjuda in barnbibliotekarien till någon träff med varje föräldragrupp, helst på biblioteket.  
 
Gemensamt  
BVC och biblioteken tar lokalt gemensamt ansvar så att BVC hör av sig om broschyrerna tar slut och 
bjuder in till föräldragrupper och biblioteken informerar regelbundet om broschyrer, ev. depositioner 
o.s.v. Förslagsvis är målet en kontakt per år. 
 
Regionbibliotek Stockholm 
Regionbiblioteket ordnar med några års mellanrum gemensamma fortbildningsdagar för BVC-
personal och barnbibliotekspersonal om barns språkutveckling, flerspråkighet och näraliggande 
ämnen. Fortbildningen genomförs i samråd med vårdutvecklarna inom Barnhälsovården.  
 
 
Pia Borrman                            
Utvecklingsledare     
Regionbibliotek Stockholm   
 
 


