
Referat styremøte NBF skole 23.01.2023

Kl. 14-15 på Teams
Til stede: Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Anne Brit Ingholm, Elisabeth Pihl, Anette
Krolack, Stine C. Nerland, Åse Haugland

1) Godkjenne referat fra styremøtet 22.12.2022
Referat ble godkjent.

2) Referatsaker/til informasjon
● Årets bibliotek
● Status opprop om balansert bruk av læremidler i grunn- og videregående opplæring
● Siste nytt fra Aksjon skolebibliotek

Årets bibliotek: Gamlebyen skole vant, nominert av NBF skole på Ingeborgs initiativ.

Læremidler: Anette informerte om en undersøkelse blant lærere om læremidler. Flere sier at de er litt
fornøyd/ikke fornøyd enn de som sier at de er fornøyd/veldig fornøyd med de digitale lærebøkene.
Hun viste fram eksempler på digitale bøker, som kan være vanskelig å bruke. Det er mulig å få tekst
lest opp, men det gjelder ikke alle tekstene. Kommunen styrer hva som skal kjøpes inn. Skolen fikk
noen trykte bøker som ble betalt med streikepenger. En fordel med digitale bøker er at elevene har
tilgang hjemmefra og at det finnes lydfiler. Men det er vanskelig for elevene å holde fokus når de
bruker digitale bøker. Bevegelser i bilder og tekst som ruller over skjermen er forstyrrende. Lærerne
kopierer en del fra papirbøker for å gi elevene noe trykt materiale.

Utdanningsforbundet ble tidligere kontaktet med spørsmål om deres holdning til økt bruk av digitale
læremidler, de har ikke svart. Åse sender en påminnelse. Arne-Harald spør NBF om hva de tenker om
veien videre. Ingeborg har sendt tilbakemelding med artikler som er kritiske til den økte bruken av
digitale læremidler og også mangel på lærebøker, der elevene blir bedt om å google. Hun påpeker
også at foreldre ikke klarer å navigere i elevenes digitale univers.

Aksjon skolebibliotek: Neste møte er torsdag 26.01.23. Digitale læremidler står på agendaen.
Hvordan stiller egne organisasjoner seg til spørsmålet?
Det kom spørsmål om Foreningen Les er representert i Aksjon skolebibliotek, de uttaler seg ofte om
forskning som kommer fra Lesesenteret i Stavanger. De er ikke med. Lesesenteret arrangerer en
lesekonferanse i mars.

3) Gjennomgang av handlingsplanen
Er det noe vi gjør lite av i planen?
1.2 Holde kontakt med og oppmuntre lærer- og bibliotekarutdanningen til samarbeid for å gi
studentene oppdatert kunnskap om skolebibliotek.
Det ser ut til å være ganske tette skott mellom lærerutdanningen og bibliotekarutdanningen på
OsloMet. NBF Skole er i gang med dette.
2. NBF Skole vil bidra til bedre statistikk om bruk og ressurser i skolebibliotekene.
Dette er vi også i gang med.
4. NBF Skole skal ha et internasjonalt engasjement
NBF Skole er engasjert i IFLA
IFLA-seksjonen: Mange europeere er med.  Sverige deltar, men ikke Danmark. Vi har samarbeid med
Sverige blant annet gjennom konferanser. Vet lite om hvordan det er i Danmark. Finland er kjent for

https://www.uis.no/nb/arrangementer/nasjonal-konferanse-om-lesing-2023-ungdomstrinnet-og-videregaende-skole
https://www.uis.no/nb/arrangementer/nasjonal-konferanse-om-lesing-2023-ungdomstrinnet-og-videregaende-skole


god arkitektur, men ikke for gode skolebibliotek. Det ser ut til at Sverige og Norge ligger bra an, i
tillegg til Island; de kommer alltid bra ut på leseundersøkelser.
4.1 Styret skal opparbeide og formidle kunnskap om skolebibliotekutvikling og organisering i Norden
og verden.
Her kan NBF Skole gjerne øke engasjementet (se under pkt 3 - 4).

4) Medlemskap i IASL (International Association of School Librarianship)
IASL: NBF Skole ønsker å bli medlem. Medlemskap gir tilgang til deres nettside og arkiv med
forskningsmateriale.  Det var enighet om at dette er viktig pga nettverket og tilgang til kildene. En
grunnpris + pr medlem, ca kr. 4000 i året. Man binder seg for 3 år av gangen.

5) Deltagelse på IASL sin konferanse i Roma
Konferanse foregår i Roma i juli 2023. Vi kan vurdere om én i styret deltar. Utgiftene til én person vil
sannsynligvis beløpe seg til ca. 15 000,-.
På IFLA-konferansen dekker enten NBF skole eller NBF sentralt reise og deltakeravgift, mens
arbeidsgiver dekker lønn. Er det interessant for en i styret å reise?  Arne-Harald lager en tråd i
Basecamp.

6) Lanseringsseminar 3. mai – ny lærebok for skolebibliotek
Stine, Hans-Petter og Anne Brit har vært med på møtene. Vi lager et påmeldingskjema for deltagelse.
Det er laget en programskisse (fra Idunn Bøyum), som ligger i Basecamp.
Deltakeravgift er satt til kr. 200,-. Skal det være rabatt for medlemmer av NBF Skole? Det kan være en
god idé for å vise at medlemskap gir fordeler. Arne-Harald lager et forslag som han deler med resten
av styret, bør være klart i løpet av et par uker.
Roll-up står hos Anne Brit. Kan sendes i bibliotektransporten til et bibliotek i nærheten.

7) Eventuelt
Ingenting under eventuelt

Ref.

Åse H.

30.01.23


