
Referat Styremøte NBF skole
02.03.2022
kl 04.00 - 15.00 på Teams
Med på møtet: Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Anne Brit Ingholm, Ingeborg
Fredwall og Nina Therese Holmen

Saker
1. Godkjent referat fra styremøte 25.01.22.

2. Referatsaker/til informasjon
○ Aksjon skolebibliotek har hatt møte med departementet 10. januar . Notat

datert februar er sendt til kunnskapsdepartementet med Aksjonens forslag til
ny opplæringslov, statistikk og forslag til spørsmål til GSI. Aksjon
skolebibliotek ønsker en skolebibliotekstandard for hele landet slik som
Oslo-skolen.

○ Arne-Harald skal delta på styremøte i NBF Nord 14. mars for å informere om
NBF Skole

○ Arne-Harald deltar på NBF sine ledermøter på Teams ca 1 gang i måneden.
Da tar man runden om hva som foregår i lokallag og regionslag pluss info fra
NBF sentralt. Et innspill fra NBF Skole vil være ønske om en kartlegging av
norske bidrag til årets IFLA konferanse i Dublin. Det hadde også vært fint å
vite hvem som skal reise på konferansen fra NBF sin side.

3. Årsmøte NBF Skole
○ Leder Arne-Harald  skriver årsmelding
○ Styret reviderer handlingsplan for perioden 2022-2024.
○ Det er behov for flere aktuelle kandidater til nytt styre i NBF Skole.

4. Veien videre uten Aksjon skolebibliotek.
NBF Skole ønsker å stille med en fast representant til det som måtte bli etterfølgeren
til Aksjon Skolebibliotek. Kanskje en samarbeidsgruppe mellom f.eks
skolebibliotekarforeningen, NBF og NBF Skole.

5. Statistikk grunn- og videregående skole
Finne ut hvem som har ansvaret for øyeblikket. Her har Aksjon skolebibliotek
allerede satt i gang undersøkelser og NBF Skole følger med.

6. Nordisk skolebibliotekkonferanse 2022 - status
○ Deltakeravgiften er veldig lav. presset så langt ned som mulig.
○ Stine Reinholt Hansen er mulig dansk bidragsyter. Hun har forsket på

lesevaner og leseholdninger hos unge i Danmark. Hun vil delta digitalt eller
fysisk. Kunnskapsdepartementet er forespurt om Kunnskapsminister Tonje
Brenna vil holde åpningsforedrag. Intet avklart enda.



7. Neste møte blir Årsmøte under Bibliotekmøtet 23.3.22
8. Eventuelt

○ Hva skjedde med rapporten Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU
2021:3. NBF Skole vil forsøke å finne ut om den får konsekvenser eller om
den havnet i skrivebordsskuffen.

○ Det er mange av våre medlemmer som har feil e-post. Anne Brit
(medlemsansvarlig) legger hodet i bløt for hvordan vi kan gå frem for å løse
det problemet.


