Referat styremøte NBF skole 13.05.2022
Kl. 14.00-14.30 på Teams
Til stede: Arne-Harald Steilbu, Anne Brit Ingholm, Stine Nerland, Hans-Petter Storemyr, Anette
Krolack, Elisabeth Pihl og Åse Haugland (referent)

Saker:
1) Referat fra styremøtet 04.04.22 ble godkjent.
2) Referatsaker/til informasjon
- Aksjon skolebibliotek v/Anne Brit: Det har vært to møter som Anne Brit ikke hadde
anledning til å delta på. Arne-Harald spilte inn flg saker: oppfølging av statistikk og
tildelingsbrev til statsforvalteren, i tillegg till lesestrategi mot ny regjering. Anne Brit fikk
oppgaven med tildelingsbrevet. Målet er å få inn skolebibliotek som en sak statsforvalteren
må føre kontroll med i fylket sitt. Vi må da kontakte Kunnskapsdepartementet for å høre
hvordan vi kan påvirke. Statssekretær Halvard Hølleland kommer til
skolebibliotekkonferansen i Kristiansand, men reiser etter lunsj første dag. Prøver gjøre en
avtale med ham under lunsjen. Ingeborg tar kontakt med ham. Neste møte for Aksjon
skolebibliotek er 18. mai.
- Arne-Harald har opprettet en digital postkasse for bedrifter. Mulig med elektronisk
signering. 15 kr pr signatur.
- Forespørsel fra Ann Berit Hultin i NBF om å bidra på Arendalsuka 16. august. NBF skal ha fem
arrangementer denne datoen. Kan NBF skole ha ansvar for en sjette bolk 16.30 – 17.20?
Aksjon skolebibliotek har fått forespørsel om det samme fra Foreningen Les.
Mange skoler starter skolebokutlevering 16. august, og har ikke mulighet til å være i Arendal.
3) Konferansen v/Ingeborg: Ca 300 påmeldte nå. Starter med registrering: Hans Petter og AnneBrit (Åse reserve). Møt opp kl. 09.00. Utdeling av program m/bånd.
Konferansemiddagen er på Hotel Norge. Fin anledning til at de to skolebibliotekforeningene
(NBF skole og skolebibliotekforeningen) kan presentere seg. Ca 200 har meldt seg på
middagen. Arne-Harald forbereder en presentasjon på 2-5 minutter.
Konferansen avsluttes med en panelsamtale som Ingeborg leder: Skolebibliotekutvikling veien videre.
Ingeborg prøver å få avtalt en samtale i lunsjen med statssekretæren om tildeleingsbrev (se
under pkt 2).
Roll-up’en tas med.
Vervekampanje: enkelt A5-ark m/QR-kode som går til side hvor man fyller inn navn og epost.
Arne-Harald sender til Ingeborg for trykking senest 30 mai.
De som står bak konferansen presenteres i starten.

4) 1. juni kl 17.00 – 18.30 på Fylkeshuset i Kristiansand, Tordenskjoldsgate 65 (Åse står utenfor
hovedinngangen, mobil 468 53 976).
5) Eventuelt:
Pleier NBF skole eller andre forbund å "blande" seg inn i saker fra vgs skoler der de ansetter
en person uten bibliotekserfaring i det hele tatt?

Svar: Dette er en sak for Bibliotekarforbundet. Som interesseorganisasjon kan vi sterkt
anbefale at en ansatt skal være en med bibliotekfaglig utdanning.
Viken jobber med plan for skolebibliotek, få fram spisskompetansen til bibliotekaren. Anne
Brit deltar i arbeidet. Prøver å finne forskning.
Ingeborg tipser om en svensk bok: Biblioteksgeografin.
Tips fra Hans Petter: IFLA-publikasjon.
I Agder jobber vgs-bibliotekarene med en veileder rettet mot skoleledelsen. Er interessert i
tips om forskning og annet nyttig ifb veilederen.

Ref. Åse Haugland
16.05.2022

