Referat
Styrmøte NBF skole 25.01.2022
Tid: kl 09.00 - 10.00 på Teams
Tilstede: Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Ingeborg Eidsvåg Fredwall og Anne
Brit Ingholm (referent)

Saker
1. Godkjenne referat fra styremøte 22.09.2021
Referat godkjent.

2. Referatsaker/til informasjon
● NBF Skole jobber med en mal for brev som kan sendes til skoleledere, skoleeiere og
statsforvalter når elever står i fare for å få redusert sitt skolebibliotektilbud. Vi
avventer ny opplæringslov før vi ferdigstiller malen.
● Søknadsfrist for aktivitetsstøtte til NBF Skole er 1. februar, Arne-Harald sender inn
søknad.

3. Budsjett for 2022
Budsjettforslag med et underskudd på kroner 61500,- er godkjent.
4. Årsmøte NBF Skole
● Tidspunkt og sted: 23.03.22 kl 16.30 - 17.30 på bibliotekmøtet i Oslo. Fysisk møte.
● skrive årsmelding - Arne Harald
● revidere handlingsplan for perioden 2022-2024 - et eget styremøte vil behandle dette
i god tid før årsmøtet i mars.
● deltagelse i nytt styre for oss som nå er med i styret.
Line Hansen Hjellup ønsker å trekke seg ut av styret. Hun er pr. i dag vara.
Ingeborg Eidsvåg Fredwall vil ut av hovedstyret og over som vara.
Valgkomiteen må finne erstattere og vi håper å få inn representanter med bakgrunn
fra grunnskole og gjerne fra annen region enn det som allerede er representert.
Arne-Harald Steilbu, Anne Brit Ingholm og Hans-Petter Storemyr blir trolig med
videre. Det bør være 5 i styret og 2 vara.
5. Nordisk skolebibliotekkonferanse 2022 - status
Nettside på plass:
https://www.uia.no/konferanser-og-seminarer/nordisk-skolebibliotekkonferanse-2022
Det er planlagt en lav deltakeravgift slik at flest mulig kan delta. Det diskuteres også om det
bør strømmes slik at ytterligere enda flere kan delta.

Bidrag fra Danmark mangler foreløpig, men det jobbes videre med saken. NBF Skole tenker
det ville være veldig relevant å høre fra skolebiblioteksektoren i Danmark da dette er ganske
ukjent for oss.

6. Neste møte:
Uke 9 eller uke 10 er foreslått.
7. Eventuelt
● Vi merker oss økt medieoppmerksomhet rundt digitalisering og manglende
læremidler i skolen de siste ukene. Flere aviser har skrevet at
statssekretær Halvard Hølleland (Ap) har uttalt at den nye regjeringen har satt av 100
millioner kroner ekstra i 2022 til innkjøp av læremidler.
Lærere frykter færre og dårligere lærebøker – NRK Sørlandet – Lokale nyheter, TV
og radio
Sliter med gamle bøker | Klassekampen
● NBF Skole ønsker å være tettere knyttet til Aksjon skolebibliotek og gjerne ha en fast
representant i gruppen. Det ryktes at Aksjon skolebibliotek har vært i møte med
Kunnskapsdepartementet om en Nasjonal veileder for skolebibliotek. Dette vil NBF
Skole følge opp.

