
 

Referat styremøte NBF skole 28.10.2022 

Kl. 15.30-17.00 på møterom, Lillestrøm bibliotek 
Til stede: Arne Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Anne Brit Ingholm, Elisabeth Pihl, Stine C. 
Nerland, Åse Haugland 
Forfall: Anette Krolack, Ingeborg Fredwall 
 
1) Referat fra 01.06.2022 er godkjent 
 
2) Referatsaker 

Status Aksjon skolebibliotek. 

Aksjon skolebibliotek var på utdannings- og forskningskomiteens høring om statsbudsjettet 2023. 

Fokus på skolebibliotekstandard, innkjøpsordningen for skolebibliotek og styrking av 

skolebibliotekets pedagogiske rolle i forskrift til opplæringsloven. Viktig at en person fra NBF Skole er 

med i Aksjon skolebibliotek. 

Oppdragsbrev  

Undersøke hvem som forfatter oppdragsbrevet, slik at NBF Skole kan henvende seg direkte til 

vedkommende, for å spørre om skolebibliotek er tatt med. Viktig å drive lobbyvirksomhet mot 

politikerne.  

Status nasjonal lesestrategi  

Ligger på is til den nye bokloven er klar 01.01.24. 

Ny bok om skolebibliotek  

Redigert av Idunn Bøyum og Åse Kristine Tveit. Boka skal lanseres våren 2023. Inneholder både 

forskningsartikler og mer praktisk rettet tekster. NBF Skole er invitert til et zoom-møte om den nye 

læreboka onsdag 9. november kl. 13-14. 

Medlemsoversikt pr nå 

Antall medlemmer pr 01.11.22 er 234.  

IFLA  

Hans Petter deltok. Mange foredrag av forskere, som ikke lenger jobber i bibliotek. Det kan til tider 

virke litt fjernt fra virkeligheten. Har jobbet i fagfeltet, men lenge siden.  

Regnskap 

Arne Harald gikk igjennom regnskapet. 

3) Oppsummering av organisasjonsmøtet 

Mange gode programposter. Veldig interessant og tankevekkende foredrag av Eskil Grendahl 

Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt. Tema: Påvirkningsoperasjoner – en 

trussel mot demokratiet og god krisehåndtering. 

Skolebibliotek og dataspill: Anders Grønning, Asker vgs, holdt et interessant foredrag om temaet på 

Organisasjonsmøtet. 

4) Opprop om balansert bruk av digitale læremidler i grunnskole  

Hvem skal vi gjøre det sammen med? Vi tar kontakt med Skolebibliotekarforeningen i Norge, 

Utdanningsforbundet og Fagborbundet for å høre deres mening.  



5) Kommunevalg og skolebibliotek 

Vi sender forespørsel til lokallagene om å kontakte sine kommuner og sitt fylke. Påpeke viktigheten 

av skolebibliotek og prøve å få politikere til å satse på skolebibliotek. 

6) Revisjon informasjon på hjemmeside 

På hjemmesiden vår er det mye god informasjon om skolebibliotek. Denne må være så oppdatert og 

korrekt som mulig. Det er behov å revidere informasjonen. Vi tar det opp på neste styremøte. 

7) Skolebibliotekkonferanse i 2023 

Blir det skolebibliotekkonferanse neste år? Ta kontakt med UiA og eventuelt Oslomet for å få til noe 

sammen.   

8) Eventuelt 

Det er kommet ny oppdatert versjon av Organisasjonshåndboken. 

 

 

Ref. 

Åse H. 

03.11.22 


