Referat fra styremøte i NBF Skole, 25/01-2021, 10.00-11.00
Videomøte i Teams
Tilstede: Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Ingebjørg Fredwall, Line Hansen Hjellup, Nina
Therese Holmen, Veronica Mørch
Møteleder: Arne-Harald Steilbu
Referent: Veronica Mørch

Saker
1.

Styret

godkjente referat fra forrige styremøte 20.11.2020.

2.

Referatsaker/til

informasjon

• NBF Skole har deltatt på høring for Stortingsmeldingen Tett på tidlig innsats. De kom med
muntlige innspill om hva en skolebibliotekar kan bidra med, og innspill til hvorfor skolebibliotek er viktig,
blant annet
•
Saksframlegg i Stortinget om nasjonal lesestrategi. Aksjon skolebibliotek har gitt innspill.
Forslaget: Representantforslag 75 S. Saken er sendt til familie- og kulturkomiteen
• Rapport fra Sverige om skolebibliotek (tilsvarer NOU i Norge) "Skolbibliotek för bildning och
utbildning" Skolbibliotek för bildning och utbildning. Ingeborg Fredwall i styret har laget en sak på
Skolebibliotek.no: Ny svensk offentlig utredning om å styrke skolebibliotekene
Dette er en viktig offentlig utredning på 400 sider. Inneholder en statusrapport med Norden og Cecilia
Gardens kunnskapsoppsummeringer/utredninger som bakgrunnstepper, og det er gjort et grundig
arbeid. Dette er noe vi ønsker i Norge også; en utredning med konkrete krav til skolebibliotek.
NBF SKOLE fått spm. om å videreformidle rapport og innhold til Udir og Bibliotekarforbundet (se
basecamp, og det skal vi gjøre. Det vil også komme en grundigere sak på hjemmesidene til NBF Skole.
3.

Lovlighetskontroll av å ikke ha skolebibliotek

Er ikke gjennomført i Norge tidligere. NBF Skole vil se nærmere på dette.
4. Gjennomgang av spørsmål til Skole-Norge, kap 13 om skolebibliotek
Spørsmål til Skole-Norge (fra side 145)
Hovedtemaene er: Skolebibliotekenes tilgjengelighet og organisering, bibliotekansattes kompetanse,
skolebibliotekenes funksjon og tilbud, bruken av skolebiblioteket i skolens planer, skoleeier om
skolebibliotektjenesten.

Noen funn: Det er en økningen i kommunale planer (på grunn av utlysingene fra UDIR). Negativ utvikling
når det gjelder kompetanse, færre med bibliotekfaglig kompatanse i skolebibliotekene, skoleledernes
beskrivelse av skolebibliotek viser manglende kunnskap og liten forståelse av hva et skolebibliotek kan
og bør være.
5. Regnskap 2020
Overskudd i 2020 grunnet lav aktivitet på grunn av pandemisituasjonen.
6. Budsjett 2021
Budsjettet er satt opp med 10 000 i underskudd. Aktivitetstilskudd fra 2020 brukes i 2021.
Planlegges mulig skolebibliotekseminar høst 2021 og nordisk konferanse i 2022.
7. Neste møte
Før påske, leder innkaller.
8. Eventuelt
Nordisk skolebibliotekkonferanse planlegges i juni 2022. Tidspunkt kan endres. Målgruppe: norske
deltagere, med nordiske/skandinaviske perspektiver fra foredragsholdere.
Samarbeid: Skolebibliotekarforeningen. Programkomite: Foreningen !les og aksjon skolebibliotek er
programkomite.
Videreutdanning for bibliotekarer planlegges ved UiA Det er en videreutdanning øremerket til lærerne,
men nå har Agder søkt midler til videreutdanning som åpner opp for bibliotekarer med små moduler.
NBF Skole er samarbeidspartner som støtter i søknaden.
Møte på ZOOM om internasjonalt arbeid 2. februar kl. 10.00. Lenke:
https://www.facebook.com/events/3540060266089719

