
Referat styremøte NBF skole 01.06.2022

Kl. 16.30-17.30 på møterom, Agder fylkesbibliotek
Til stede: Arne-Harald Steilbu, Anne Brit Ingholm, Stine Nerland, Hans-Petter Storemyr, Anette
Krolack, Elisabeth Pihl og Åse Haugland (referent)
Forfall: Ingeborg Eidsvåg Fredwall

Saker
1) Referat fra styremøtet 13.05.22 ble godkjent med noen mindre justeringer.

2) Referatsaker/til informasjon
- Verveseddel ble trykket opp og delt ut til deltakere på Skolebibliotekkonferansen på UiA.
- Som interesseorganisasjon kan NBF Skole sterkt anbefale at man bruker fagutdannet
personale i skolebibliotek.
- Viken jobber med plan for skolebibliotek, Anne Brit er med. Rektorene informeres
underveis. Har funnet forskning som går på viktigheten av samarbeid mellom bibliotekar og
lærere og på hvilken kompetanse bibliotekaren må ha.
- Agder jobber med en veileder til skoleledelsen i vgs, som vil fokusere på bibliotekarens
kompetanse (bl.a. i forhold til LK20), forskning og forankring i planer/dokumenter.
- Møte med statssekretær Halvard Hølleland og Anne Borgersen fra
Kunnskapsdepartementet, 30 minutters lunsjmøte på skolebibliotekkonferansen, UiA. Gustav
Fridolin deltok også. Ingeborg informerte om at skolebibliotek var med i læreplanen for siste
gang i LK97. LK06 og LK20 sier ikke noe spesifikt om skolebibliotek, men digital kompetanse er
med. I Norge er det 2800 grunnskoler, og pr i dag er det 226 bibliotekar-årsverk. Hølleland
påpekte at lover lages slik at det er en ganske stor grad av frihet. Viste interesse for å ta med
skolebibliotek i Statsforvalterens tildelingsbrev.
- Haugesund kommune: veileder for utforming av skolebibliotek, lanseres fredag 3. juni.
- Høringssvar til biblioteksstatistikk, frist: 15. juli. Anne Brit spør Vibeke i BF om hun skriver
høringssvar. Anne Brit, Arne-Harald og Hans-Petter tar tak i det ca 20. juni.
- IFLA-konferanse i slutten av juli i Dublin. Hans Petter drar dit. Mulig å søke stipend: BF, NBF,
Fagforbundet. Kan også delta som frivillig.
- Årshjul for skolebibliotek kan deles i basecamp.

3) Planer
NBFs organisasjonsmøte i nov/des i Oslo. Fint om noen deltar.  Mulig å gi økonomisk støtte til
deltakelse. NBF sentralt dekker for to personer.
Tre styremøter til høsten (digitale).

Ref. Åse Haugland
09.06.2022


