Referat fra styremøte i NBF, faggruppe fjernlån og referanse
24. juni 2021, kl 10.00 - 12.30
Teamsmøte
Til stede: Bente, Ellen, Eva, Helen, Håkon
1) Saksliste godkjent. Referat fra møte 1_2021:
Rettelse i sak 4: Ellen sendte en utfyllende epost til Troms og Finnmark fylkeskommune, ikke til
UDIR.

2) Livslang læring
Saken, tilgang på læremidler for privatister i videregående skole, ligger nå hos
fylkesbiblioteksjefkollegiets arbeidsutvalg v/Heidi Hovemoen. Kollegiet hadde møte den 25/5 der
saken sto på sakslisten. I første omgang ønsket kollegiet å kartlegge praksisen i hvert fylke. Ellen har
nylig tatt kontakt for å høre om sakens videre gang, men ikke fått svar ennå.
Ellen vil også ta kontakt med spesialgruppen NBF skole om saken.
Elin Golten, fylkesbiblioteksjef i Vestland fylkeskommune, informerte om at temaet lærebøker til
privatister er tatt ut fra strategien for vgs-bibliotekene i Vestland fylke. Det ble vurdert at dette er en
for spesialisert gruppe til å få plass der.
Vi vil fremme nytten av å informere om nettstedet https://ndla.no/ - Nasjonal Digital Læringsarena,
som et nettalternativ til læreverk for privatister.

3) Webinar om fjernlån til høsten
Vi har blitt kontaktet av Trøndelag fylkesbibliotek, ved Arnhild Tveikra, som ønsker å lage et webinar
om temaet og de har invitert oss til et samarbeid.
Vi takker ja til dette samarbeidet. Ellen tar kontakt med Tveikra for å avklare samarbeidsform og det
praktiske. Vi ser for oss at Trøndelag fylkesbibliotek er eiere og at vi har innspill på ønskede tema.

4) Nordill 2021 - https://www2.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021
Dette er en heldigital konferanse. Gruppens medlemmer deltar. Registrering er nå åpen.

5) Organisasjonsmøte 2021
Møtet skal gjennomføres fysisk i Oslo 28. -29. oktober. Gruppen deltar med minst 2 personer. Vi
tenker litt på hvem som skal dra.

6. Arbeidsgruppe for fjernlånsstatistikk
Håkon Knappen er med i arbeidsgruppen og refererte fra arbeidet. Notatet omhandler fjernlån
mellom folke- og skolebibliotek, evaluering og statistikk, og er undertegnet av de 7 deltagende

fylkesbibliotekene. Vi synes arbeidet er meget interessant og vil svært gjerne følge med på notatets
videre saksgang og utvikling. I første omgang skal notatet sendes til NB.

7) Eventuelt
Spesialgruppen er alltid glad for å få inn saker/spørsmål fra kollegaer som betjener fjernlån og her
har vi fått inn følgende 3 spørsmål/ønsker:
1) Mulighet for å sette oss på venteliste på bibsok.no.
Svar: Dette er ikke mulig i Bibsok.no . Biblioteksøk er ikke et biblioteksystem med alle de avanserte
muligheter det innebærer. Bibsok er utformet slik at man søker opp nærmeste tilgjengelige
eksemplar av boken låneren ber om. For å sette seg på venteliste, gå til bokens eierbiblioteket og be
om reservasjon.
2) Gjenopprette konto hos fagbibliotekene.
“Ved hjelp av innlogging ønsker vi å kunne se hva som står utlånt til oss, ved hver enkelt avdeling, på
hvert enkelt bibliotek. Ofte kommer lånere og sier at det har de levert på eierbiblioteket og hvis det
er universitetsbibliotek, så må vi sjekke om den enkelte bokkoden (bokstaver og tall) tilfeldigvis er
inne nå. Hvis den er lånt ut til ny låner, så må vi sende epost eller ringe for å få saken oppklart. Jeg
antar at vi har et par hver uke eller så”.
Svar: Det har vært mulig for bibliotek å logge inn og se egne lån i Oria-bibliotek tidligere. Dette
forsvant med nye Oria. Vi vil se nærmere på denne saken.
3) Lånerinitierte lån.
“Er det mulig å få opp en ekstra knapp med tekst ala Ønsker du å sende denne bokbestillingen? som
en slags ekstra forsikring på at låner virkelig ønsker seg dette lånet nå. Hver uke tar jeg vekk innlånte
bøker som ikke blir hentet”.
Svar: Dette er det sikkert udelte meninger om. Noen vil finne det irriterende med et ekstra spørsmål,
andre vil være enige om at det er en god ide. Dette kan muligens være et tema til diskusjon på det
kommende webinaret om fjernlån? Bibsok.no opererer med en maksgrense på 30 lån per låner per
mnd.

Neste styremøte blir et fysisk møte i Mo i Rana den 30/9 der alle spesialgruppens medlemmer får
tilbud om å delta. Ellen tar kontakt med varamedlemmene.

Eva, 25/6-21

