
Referat styremøte NBF skole 14.12.2022

Kl. 13-14 på Teams
Til stede: Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Anne Brit Ingholm, Elisabeth Pihl, Anette
Krolack, Åse Haugland
Forfall: Stine C. Nerland, Ingeborg Fredwall

1) Godkjenne referat fra styremøtet 28.10.2022
Referat er godkjent.

2) Referatsaker/til informasjon
- Status opprop om balansert bruk av læremidler i grunn- og videregående skole
Er spørsmålet om bruk av digitale læremidler noe vi i NBF skole skal engasjere oss i?  Svaret fra
samtlige i møtet var ja! Vi ønsker å gjøre noe sammen med andre som også er opptatt av dette, se
forslag til videre arbeid.
Utdanningsforbundet ble kontaktet for å få en uttalelse om deres syn. Det har ikke kommet noe svar
på henvendelsen. På deres nettsider poengterer de viktigheten av valgfrihet (fysiske/digitale bøker)
og at det ikke er økonomi som skal styre dette.
Inntrykk fra videregående skoler og organisasjonene er at mange var positive til digitale læremidler
for 10 år siden. Forskning har vist at de fleste leser bedre på papir enn digitalt. Dilemmaet skolene
står overfor er at innkjøp av papirbøker binder skolen til å bruke disse i mange år framover, mens
digitale bestilles på nytt hvert skoleår. Forskerne må bli mer synlige, det er viktig at deres kunnskap
om lesing og forståelse på papir vs digitalt når ut til folk flest.

Forslag til videre arbeid:
- Høre med Vidar Lund NBF om hvilken vei man bør gå
- Kontakte Ingeborg Fredwall, UiA
- kontakte Aksjon skolebibliotek om saken
- Studentforeninger og elevorganisasjoner – har de en mening om dette?
- Jobbe mot lærerorganisasjoner, forskere, NBF
- Skrive lesebrev til f.eks NRK Debatt (ev sammen med andre) for å nå ut til folk, få oppmerksomhet
og mer press fra media

- Status lanseringsseminar ny bok om skolebibliotek
Stine deltok på møte i november. Hans Petter og Anne Brit blir med på neste møte. Varighet på
lanseringsseminaret blir sannsynligvis en halv dag.

- Regnskap
Arne Harald la fram regnskapet.

3) Situasjonen for fagutdannende bibliotekarer i videregående skole
Styret har fått info fra NBF Vestland om at det er en sterk nedgang i fagutdannede skolebibliotekarer i
den videregående skolen i Vestland fylke. Hvordan er det i andre fylker? Viken har svart at det Ikke
har skjedd noe negativt der som de kjenner til. Det samme gjelder Agder. Vanskelig å ha oversikt over
hele landet. Åse deltar i det nasjonale samarbeidet om vgs-bibliotek. Tror det har vært en kartlegging.
Hun sjekker dette. Det virker som Nordland sliter mest. Viken-planen: egen post om hvilken
kompetanse en bibliotekansatt skal ha. Kan forhåpentligvis spres til andre fylker.

4) Lenkesamling for skolebibliotekarer
Barnebokinstituttet – fin og nyttig lenke (lenke på fb-sida Bibliotekarer i grunnskolen)



Leser søker bok

Kan legge lenker på NBF skoles nettside
Et annet naturlig sted å legge lenker er Skolebibliotek.no –
UiA drifter denne, Ingeborg er med, vi spør om dette

5) Viktige saker å jobbe med i 2023
- Opprop om digitale læremidler
- Lanseringseminar for ny bok om skolebibliotek
- Hvis vi vil ha et skolebibliotekmøte må vi begynne tidlig, ta det opp på første møte i januar. Bruke tid
til å gå gjennom handlingsplanen til NBF skole på neste styremøte, f.eks i slutten av januar. Les gjerne
gjennom planen på forhånd.

6) Budsjett 2023
Søke om aktivitetsstøtte for 2023 – kan få inntil kr 10000
Kontingent medlemmer kr 45000
Grunntilskudd kr 7500

Midler til å møtes en gang fysisk i løpet av et år + Organisasjonsmøte (ett eller to fysiske møter)
IFLA kr 25000
Skolebiblioteksseminar kr 30000 (hvis det blir aktuelt)
Underskudd 25000
Ved årsslutt på konto 120000

7) Eventuelt
Finnes det regelverk for fri fra jobben i forbindelse med fysiske styremøter?
Vi sjekker dette med NBF sentralt.

Ref.

Åse H.

21.12.22


