
Styremøte NBF skole 26/03-2021, kl 12.30 - 13.30

Videomøte i Teams

Tilstede: Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Line Hansen Hjellup,

Anne Brit Ingholm, Nina Therese Holmen, Veronica Mørch

Møteleder: Arne-Harald Steilbu

Referent: Veronica Mørch

Saker

1. Styret godkjente referat fra forrige styremøte 25.01.2021.

- Kommentar til sak 1: Ny kontaktperson i UDIR er Vibeke Guttormsgaard.

2. Referatsaker/til informasjon

● NBF Skole har skrevet støtteerklæring til nytt studie på UiA

● revidert regnskap for 2020

● det blir kurs i bruk av nettsidene i løpet av våren

● NBF skole har fått en henvendelse fra IMDi om hvilken rolle skolebibliotekene kan ha for utsatte

barn og unge

3. Reduksjon av skolebibliotektilbud

NBF skole har fått råd fra NBF sentralt om hvordan gripe det an og hadde en diskusjon rundt flere

punkter:

● kommunenes frihet til å tolke lov og forskrift

● Lovlighetskontroll - NBF lager forslag til standardskriv

● strategi fra fylkesbibliotekene

● ny opplæringslov

● nasjonal strategi - Aksjon skolebibliotek

4. Åndsverkloven og litteraturformidling

Det er uttrykt bekymring for at nytt lovforslag kan komme dårlig ut for skolebibliotekene og formidling i

klasserom. NBF Skole avventer hva som skjer.

https://docs.google.com/document/d/1B8fMwRxZHlsKDhUyxpfTq8vS0D1VtYPTJfC82KFTBrQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_wDDDkJE9PopF4WP16M1FLfOJN7JNy3BLzi7DHdZF8I/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1Ps6oEkvesHYZuJeRBE0liNiW0T6tPx1N


5. Skolebibliotek som tema for masteroppgaver

Det ønskes forslag fra NBF Skole på aktuelle tema og underspørsmål som omhandler skolebibliotek.

Styret utarbeider en liste med fem - ti temaer som kan være interessante. Eksempel:

informasjonskompetanse, lesing på papir vs. digitalt, litteratur/livsmestring (sårbare grupper,

fagfornyelsen), gutter og lesing, spesialundervisning. Hva er viktige tema for skoleledelsen?

Styret fortsetter jobben i basecamp med å finne overordnede temaer. Forslagene sendes til Hulthin.

6. IFLA - skolebibliotekseksjonen

Styret i NBF Skole foreslår Hans Petter for god kontinuitet i fire år til.

7. Planlagte konferanser

Skolebibliotekkonferanse høsten 2022

Situasjonen over sommeren avgjør om det er mulig å planlegge en dagskonferanse i Oslo i november.

Nordisk skolebibliotekkonferanse 2022

Planlegges gjennomført datoene 1. og 2. juni 2022. Vil omfatte skandinaviske språk.

Målgruppa er bred. Det er ønskelig å dele erfaringer fra kommuner som prioriterer skolebibliotek,

forskningskunnskap og gode praksiseksempler. Vi samarbeider bl.a. med UDIR,

Skolebibliotekarforeningen, Aksjon skolebibliotek, Foreningen !les. Programmet er under planlegging.

8. Neste møte

Styreleder innkaller til møte i forbindelse med opplæringsloven. Avholdes før 10. juni, fortrinnsvis i løpet

av mai.

9. Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.


