
Referat fra styremøte 22.09.21
Tilstede Arne Harald, Hans-Petter, Ingeborg og Anne Brit

1. Referat fra styremøte 26.03. 21 godkjent

2. Referatsaker/ til informasjon
NBF skole stiller oss helhjertet bak NBF Nord sitt arbeid for å kartlegge situasjonen på
vgs-skolebibliotek i Nordland, Troms og Finnmark.

Seminar om skolebibliotek  på bibliotekdagene.
Vi har meldt inn til medarrangør Ingrid Svennevig Hagen at vi gjerne ønsker oss skolebesøk
og at vi gjerne vil ha informasjon om samarbeidet mellom Deichman og Osloskolene samt
høre om hvordan planen for skolebibliotekutvikling i Osloskolene fungerer i praksis.

3. Forslag til ny opplæringslov høringsfrist 20.12.2021
Lovteksten til ny opplæringslov er blitt svakere for en del av forskriften om skolebibliotek,
feks. at skolebibliotek skal være særskilt tilrettelagt. Det er ikke like tydelig som før at
skolebiblioteket skal være en del av det pedagogiske arbeidet i skolen.  NBF Skole vil derfor
sende inn et nytt høringssvar. Ny regjering er trolig mer opptatt av skolebibliotek enn forrige
regjering.

4.Reduksjon av skolebibliotektilbud
Brev om lovlighetskontroll
NBF Skole jobber med en mal på et dokument som kan sendes til skoler som planlegger å
legge ned skolebiblioteket eller ha ubemannede skolebibliotek. Brevet viser til forskrift til
opplæringsloven, bibliotekstrategien, Kunnskapsløftet og andre dokumenter som stiller krav
til bruk av skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid og inneholder informasjon om at NBF
Skole vil se på lovligheten av nedleggelse/fjerning av ressurs.

5. Organisasjonsmøte 28.-29. oktober -  Anne Brit og Hans-Petter er påmeldt.

6. Skolebibliotekdagen 2021 (i Sverige) 14. oktober
Hans-Petter og Anne Brit deltar i regi av Viken fylkeskommune.
Ingeborg og skolebibliotek.no har tilgang.
Arne-Harald melder seg på fra NBF Skole.

7. Nordisk skolebibliotekkonfranse 2022 - status
Arrangører er  skolebibliotekarforeningen, Universitetet i Agder, Utdanningsdirektoratet og
Foreningen les. Konferansen foregår 1.-2. juni i Kristiansand. Lav konferanseavgift er målet.
Dag 1 fokus på hvordan skolebiblioteket kan utvikles.
Dag 2 fokus på lesing og leseforskning. Det blir deltakere fra både Danmark og Sverige.
Konferansen er først og fremst for norske deltakere, men alle er velkommen. Det blir på
skandinaviske språk.


