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Lederen har ordet

Margunn Haugland
Forbundsleder

Det er med glede jeg registrerer at 
søkertallene til bibliotekarutdanningene 
øker for femte år på rad, og at årsstudiet 
i bibliotek- og informasjonsvitenskap er 
det åttende mest populære studiet ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 
Tallene ble offentliggjort av Samordna 
opptak i slutten av april da de presen-
terte søkertallene til grunnutdanningene 
ved høgskoler og universitet for 2017. 
Fasiten for bibliotekarutdanningene er at 
over 1500 har søkt på 215 studieplasser 
ved HiOA, Universitetet i Ager og ved UiT 
Norges arktiske universitet. Dette er en 
økning på over 10% fra 2016.

For oss som har vært i yrket ei stund vet 
at å utdanne seg til bibliotekar gir en ut-
danning til et yrke som er allsidig, og det er 
en utdanning som gir mange muligheter. 
Kompetansen kan brukes i hele landet, i 
mange ulike jobber og roller. En arbeids-
dag er sjelden lik. De fleste av oss jobber 
i den tradisjonelle biblioteksektoren, men 
vi vet nok alle om en bibliotekarutdanna 
som jobber utenom sektoren og bruker 
bibliotekarkompetansen i en annen sam-
menheng enn de fleste av oss. 

Når jeg møter bibliotekarstudenter blir 
det ofte snakk om hvor mye tjener en 
bibliotekar. Hva tjener en nyutdanna biblio-

tekar? Får en uttelling for tidligere jobber 
og for tidligere/mer utdanning? Det er 
ikke et entydig svar på disse spørsmålene. 
Lønn og betingelser er forskjellige for ulike 
stillinger i de ulike sektorene. Ikke minst er 
minimumslønna forskjellig. Jeg sier derfor 
alltid at alle bør forhandle opp lønna når 
en får tilbud om jobb, uansett om en er 
nyutdanna eller har jobba noen år. 

Det er de sentrale partene som be-
stemmer minimumslønna for bibliotekar i 
de ulike sektorene der det er tariffavtale. 
De setter både en begynnerlønn og lønn 
en skal ha i den videre yrkeskarrieren ut 
i fra ansiennitet. BF jobber for at mini-
mumslønna skal bli så høy som mulig i de 
sentrale forhandlingene, men siden det er 
en minimumslønn vi bestemmer sentralt, 
kan den forhandles opp lokalt når en får 
tilbud om en jobb.

I årets sentrale oppgjør kom partene 
rimelig raskt i havn med en forhandlings-
løsning i nesten alle de ulike sektorene. 
For BFs del gjenstår bare oppgjøret i 
Virke. Resultatene som er oppnådd er i 
tråd med frontfaget med omlag 2,4% i 
alle de ulike sektorene. På forhånd var 
det kanskje knyttet mest spenning til 
hva som ville skje i oppgjøret i staten. 
Ville oppgjøret her gi ytterligere endring 

i lønns- og forhandlingssystemet – ville 
en fjerne stillingskoder og lønnstrinn, og 
flytte all lønnsdannelse lokalt? 

Løsningen i staten er at A-lønnstabellen 
og stillingskoder består foreløpig, men 
en skal fortsette arbeidet med et nytt 
lønnssystem fram mot hovedoppgjøret i 
2018. I år skal det både være et sentralt 
og et lokalt element i lønnsdannelsen. Ca 
1/3-del av ramma er satt av til sentrale 
tillegg, mens 2/3-deler er satt av til lokale 
forhandlinger. 

I KS-sektoren ble vi historisk raskt enig i 
de sentrale forhandlingene siden partene 
allerede i fjor hadde avtalt mye for årets 
oppgjør. Resultatet er at virkningsdatoen 
for de sentrale tilleggene (som ble avtalt 
i fjor) og for de lokale forhandlingene i 
kapitel 4 er flyttet en måned fram. I år skal 
det altså være lokale forhandlinger for alle 
som jobber i kommunal sektor, ikke bare 
for kapittel 3 og 5 som har det hvert år. 

For BFs medlemmer i Oslo kommune 
og i Spekter (område 4 og 10) er det 
avtalt at all lønnsøkning i år skjer gjennom 
sentrale tillegg.

Årets lønnsoppgjør er ikke over for BF 
selv om de sentrale forhandlingene er i 
mål. I staten og i KS-sektoren er det som 
sagt satt av pott til lokale forhandlingene. 
Disse forhandlingene er en viktig del av 
oppgjøret i disse sektorene, men nå over-
lates stafettpinnen til BFs flinke lokale til-
litsvalgte. Lokale forhandlinger er en viktig 
jobb som BFs tillitsvalgte pleier å skjøtte 
godt. BF har mange dyktige tillitsvalgte 
som kjemper for at bibliotekarutdanninga 
skal gi bedre uttelling lokalt slik at biblio-
tekarenes lønn økes. Jeg er sikker på at 
det gjelder i år også.
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- Mange av de obligatoriske oppgavene på studiet blir skrevet som gruppeoppgaver, og det 
er lettere å jobbe i grupper med folk du kjenner. Vi lager en sosial arena hvor man kan møtes 
og bli kjent. Det har vist seg å være nyttig, både for å finne seg venner og for å finne grup-
per å jobbe sammen i, sier Alexandria-leder Elisabeth Reinertsen. 

Der bibliotekstudenter 
skal føle seg velkomne

Tekst & foto: 
Erling Bergan

• Alexandria ble i 2014 etablert som linjeforening for bibliotek- 
studentene i Oslo.

• Foreninga skal være en sosial møteplass for studentene.
• Alexandria tar også opp faglige spørsmål, men holder seg  

unna politiske spørsmål. 
• De har jevnlig arrangementer, med mye fokus på å få  

førsteårsstudenter inn i miljøet.
• Elisabeth Reinertsen er for tiden styreleder i Alexandria.

Vi møter Elisabeth Reinertsen, biblio-
tekstudent og styreleder i linjeforeninga 
Alexandria. De skal snart ha filmkveld på 
P48, bygget der bibliotekarutdanninga 
holder til. Våren er kommet til Oslo og for 
noen frister nok været heller til en utepils 
eller tur i marka. Men Alexandria har lovet 
å vise Funny Face med Audrey Hepburn 
for de som har gledet seg til det. Og da 
blir det filmkveld. 

Alexandria er linjeforening for bibliotek- 
og arkivstudenter ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus. Men hva betyr det?

- Vi jobber for et godt sosialt miljø på 
studiet. Vi vil at studentene skal ha en god 
sosial arena der de kan gjøre morsomme 
ting sammen. Så har vi litt faglig påfyll, 
ting som er mer gøy enn bare faglige 
forelesninger.

Helt analogt
- Hva slags sosiale aktiviteter?
- Vi har spillkvelder, med brettspill. Kort-

stokker og domino, Ticket to Ride, Small 
World og Munchkin. Vi har en bred samling 
brettspill, og folk er også velkomne til å ta 
med sine egne spill. 

- Dette er totalt analogt?
- Ja, helt analogt. Det blir mer sosialt 

da. Vi kan legge til rette for grupper som 
vil ha rollespill, for eksempel Dungeons 
& Dragons. Men det skjer ikke på brett-
spillkveldene. 

- Ingen digitale spill?
- Folk kan gjerne ta med seg Nintendoen 

sin, men vi har ikke opplevde det ennå. 
Spillkveld er jo mest for å sitte sammen.  

- Dere har strikkekafé, ser jeg på fa-
cebook?

- Ja, da møtes vi cirka en gang i måne-
den, sitter på kafé, strikker og hekler og 
skravler. For de som vil det. 

- Hvordan er kjønnsfordelinga?
- Det er jo en overvekt av kvinner på 

studiet, og det gjelder også på strikkeka-
féene. Men det hender det dukker opp en 
og annen fyr. Vi har opplevd det. 

- I kveld skal dere ha filmkveld med en 
romantisk musikalkomedie fra 1957. Er 
Alexandria litt retro?

- Vi kjørte fri kategori i dag. Vanligvis 
pleier vi å sette opp 4-5 filmer innen et 
tema, med mulighet til å stemme fram den 
man vil se. Forrige filmkveld så vi Pans 
labyrint av Guillermo del Toro, fra 2006.

Lånepils
- Skeier dere ut noen gang? 
- Vi arrangerer lånepils hver måned. 

Like etter at lånet blir utbetalt, kan det 
passe å drikke litt øl. Da går vi Samfun-
net, studentpuben her på Bislet. Der er 
det litt billigere studentpriser. Så har vi 
noen større fester, med kviss eller spill-
turneringer, og semesteravslutningsfester 
hvor man også kan ta seg en øl. Men vi 
synes det er viktig at man ikke må drikke 
alkohol. Folk kan drikke brus eller vann 
eller ingenting. Alexandria handler om å 
kunne være sammen og ha det hyggelig. 

- Hva slags faglige ting tar dere opp? 
- Vi hadde et foredrag med barnebi-

bliotekar Oddmund Kårevik fra Enebakk 
bibliotek. Han snakket om formidling. 
Det ble veldig bra, skjønner godt hvorfor 
han ble stemt fram som publikumsvin-
ner under NM i litteraturformidling i fjor  
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Elisabeth Reinertsen er styreleder 
i Alexandria - bibliotekstudentenes 
linjeforening ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. (Foto: Erling Bergan) 
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høst. Så har vi hatt Moldes biblioteksjef 
Evy Sisilie Bergum, med foredrag om 
hvordan det er å være bibliotekleder. 
Vi har også besøkt Biblo på Tøyen, i to 
grupper på 30 studenter. Vi vurderer å 
komme tilbake med førsteklassingene 
til høsten, hvis de er interessert. Og så 
har vi hatt et jobbsøkerkurs i samarbeid 
med Bibliotekarforbundet, hovedsakelig 
for andre- og tredjeklassingene.  

- Har dere økonomi til all denne akti-
viteten?

- Vi søker penger fra Velferdstinget 
i Oslo og Akershus. De støtter stu-
dentforeninger slik som Alexandria. Og 
så samarbeider vi, for eksempel med 
Fagforbundet om et bokbad med Agnes 
Ravatn i fjor høst. Foredraget med Evy 
Sisilie Bergum var et samarbeid med NBF. 
Vi prøver å gjøre ting så billig som mulig. 
Vi har lite penger og prøver å bruke dem 
så gjennomtenkt som mulig.

Høsten er best
- Hvordan er oppmøtet på arrange-

mentene?
- Det kommer flest folk på høsten, da 

har vi godt oppmøte. Spesielt førsteklas-
singene er aktive da. I vårsemesteret er 
det mer labert, da er både første- og 
andreklassingene i praksis, det er en 
del store oppgaver som skal leveres, og 
tredjeklassingene skal levere bachelor-

oppgaven. 
Elisabeth minner om at ABI – altså 

Institutt for arkiv-, bibliotek- og infor-
masjonsfag ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus – har rundt 700 studenter. 
Hun vil ha fram sammenhengen mellom 
studentenes aktivitet i Alexandria og det 
faglige arbeidet deres på studiet.  

- Vi skaper en arena hvor studenter 
kan møte nye folk. Mange av de obliga-
toriske oppgavene på studiet blir skrevet 
som gruppeoppgaver, og det er lettere 
å jobbe i grupper med folk du kjenner. 
Vi lager en sosial arena hvor man kan 
møtes og bli kjent. Det har vist seg å 
være nyttig, både for å finne seg venner 
og for å finne grupper å jobbe sammen 
i. Vi pleier å gå ganske hardt ut i starten 
av høstsemesteret, første uke etter fad-
deruka. Da gjør vi så mye som mulig så 
de nye studentene kommer inn i miljøet. 
Når du begynner på et nytt studium kan 
det være litt vanskelig å komme inn på 
folk. Du tenker at alle andre har venner. 
Da er det nyttig med et lavterkseltilbud 
med for eksempel brettspill, for å bli kjent 
med nye mennesker. Vi har veldig godt 
oppmøte av førsteklassinger på høsten, 
og det er positivt. Studietida er en stor og 
viktig periode i livet til mange, en periode 
hvor de finner ut hva de skal bli resten av 
livet. Da er det viktig å finne en allright 
sosial arena å møte mennesker.

Høylytt andre steder
Elisabeth Reinertsen har vært styre-

leder i Alexandria siden i fjor høst. Etter 
sommeren begynner hun på siste året av 
bachelorstudiet, og fratrer da som styre-
leder i foreninga som ikke har eksistert 
lenger enn siden 2014. Hun liker å være 
aktiv i studietida, men innrømmer også 
at det skal bli deilig å gi stafettpinnen 
videre til høsten.  

- Er Alexandria også et sted for stu-
dentpolitiske debatter? 

- Nei, vi satser stort sett på sosiale og 
faglige aktiviteter. Vi som sitter i styret 
har selvfølgelig våre meninger, vi også. 
Men Alexandria har ikke dette som sin 
oppgave. Vi jobber mer for det sosiale. 
Hvis vi stiller oss på én side i en debatt, 
kan vi fremmedgjøre de som mener noe 
annet. Vi har å gjøre med unge mennes-
ker som er veldig opptatt av meningene 
man har, som er veldig engasjert – enten 
man står på venstre- eller høyresiden. 
Alexandria skal være upartisk og sørge 
for at folk har det gøy, ikke krangle om 
hvordan det skal være på skolen eller i 
samfunnet generelt. 

Elisabeth forklarer at det er student-
rådet ved ABI som diskuterer student-
politikken og kanaliserer meninger 
oppover i studentsystemet, hele veien til 
Studentparlamentet ved HiOA. Hun synes 
det er kjekt at bibliotekstudenten Rune 

Alexandria har mye 
å by på, alt for at 
studentene skal ha 
det kjekt og bli kjent 
med hverandre.
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Keisuke Kosaka nettopp er blitt leder av 
Studentparlamentet.

- Men når dere tar opp faglige tema 
som formidling, ledelse og Biblo Tøyen, 
så ligger det vel bibliotekpolitiske spørs-
mål i disse temaene også? 

- Vi er mest på jakt etter bibliotekfag-
lige spørsmål. Vi vil vise ulike sider ved 
hva en bibliotekarjobb kan være. Vi dro 
for eksempel til Biblo Tøyen for å vise 
studentene et annerledes bibliotek, vise 
hvor kult og tøft det er. Vi vet at det var 
en del debatt rundt oppstarten der, og 
debatten har kanskje ikke roet seg helt 
ennå, men vi ønsket å engasjere studen-
tene ved å vise hva som finnes. Vi er for 
eksempel nysgjerrige på Serieteket også. 
Vi prøver å vise litt andre ting enn bare 
vanlige fag- eller folkebibliotek, for spen-
net av arbeidsplasser for oss er egentlig 
mye bredere. De utdanner alle slags 
bibliotekarer her og vi vil gi studentene 
en dytt mot å gjøre morsomme ting. Vi 
vet at det er bibliotekpolitiske spørsmål 
rundt disse temaene, men akkurat der og 
da later vi som det ikke finnes, det er ikke 
Alexandrias oppgave å diskutere politikk.

- Er dette et uttrykk for at dagens bi-

bliotekstudenter vegrer seg for å ta opp 
bibliotekpolitikk?

- Nei, det er det ikke. Vi har veldig 
mange engasjerte studenter. Vi i Alexan-
dria-styret har også mange meninger, og 
de meningene står vi for. Jeg kan være 
ganske høylytt, har jeg fått beskjed om. 
Men altså ikke som styreleder i Alexan-
dria. 

Å bygge tesaurus fra grunnen av
- Hvilke studentpolitiske saker enga-

sjerer deg? Hva ville du vært høylytt for, 
utenfor Alexandria? 

- Da ville jeg vridd studiet litt mer i ret-
ning av hva vi skal jobbe med. Jeg ønsker 
å lære mer om de praktiske tingene. Vi 
lærer det jo, men ikke så mye som jeg øn-
sker. Det gjelder formidling, referansein-
tervjuer, å jobbe med bibliotekbrukere. 

Jeg er veldig glad i det bibliotektekniske, 
i KoG-fagene, men det er grenser for 
hvor mange Dewey-nummer en folke-
bibliotekar skal lage. Det er grenser for 
hvor mange tesauruser jeg skal bygge fra 
grunnen av. Det er viktig å lære dette, og 
jeg synes det er morsomt. Men jeg skulle 
ønske vi brukte mer tid på formidling. 

Vi bør ikke bare lære at litteratur 
eksisterer, men også lære å snakke om 
litteratur, til barn, til tenåringer, til voksne, 
til kulturkjerringer. 

- Du vil flytte tyngdepunktet i utdan-
ninga, for å gjøre bibliotekarer bedre 
rustet for yrkeslivet?

- Ja, i hvert fall til arbeid i folkebibliotek. 
Det er blitt meg fortalt at bibliotek ønsker 
av nyutdannede bibliotekarer at de skal 
kunne mer om hvordan gjennomføre ar-
rangementer og mer om formidling. På 

Høsten er høysesong for Alexandria-arrangement. Men også en solfylt maidag kom det bibliotek-
studenter på filmkveld. Elisabeth setter i gang klassikeren Funny Face. 

Det er grenser for hvor mange Dewey-nummer 
en folkebibliotekar skal lage. Det er grenser for 
hvor mange tesauruser jeg skal bygge fra grunnen 
av. Det er viktig å lære dette, og jeg synes det er 
morsomt. Men jeg skulle ønske vi brukte mer tid 
på formidling. ”

”
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studiet her lærer vi at dette eksisterer, 
men vi lærer ikke hvordan vi gjør det. En 
mer praktisk innretning på utdanninga 
tror jeg ville gjort oss bedre rustet til 
yrkeslivet og mer attraktive på arbeids-
markedet. 

Aktive bibliotekstudenter?
Elisabeth har åpenbart klare meninger, 

med evne til å uttrykke dem. Det slår 
oss at dagens bibliotekstudenter i Oslo 
kanskje rører mer på seg enn vanlig. 
Rune Keisuke Kosaka er blitt leder i Stu-
dentparlamentet for hele HiOA, Sondre 
Molteberg Dalen har blitt leder av Oslo 
BF, Anders Grønning er på hugget med 
artikler om spill i bibliotekmiljøet, og 
Alexandria er i full vigør. For å nevne noe.

Vi spør Elisabeth om det er en aktiv 
bølge blant bibliotekstudentene for tida. 
Hun minner meg om at jeg nettopp har 
spurt om dagens bibliotekstudenter 
vegrer seg mot bibliotekpolitikk. Jeg står 
skolerett, og lar henne fortsette: 

- Mange av oss er veldig engasjerte. 
På alle studier vil du ha et spekter av 
studenter, fra de som fokuserer mest på 
studiene til de som synes det er morsomt 
å drive med foreningsarbeid, politikk og 

andre ting ved siden av. Jeg synes det 
er positivt at vi har så mange engasjerte 
studenter som nå. De som går i tredje 
klasse har vært sterke pådrivere. 

- Søkning til bibliotekstudiet øker også. 
Dere er inne i en god trend?

- Mange årsstudenter går videre på 
bachelorprogrammet. De synes det er 
et spennende yrke og at det er et godt 
sosialt miljø her. Bibliotekarer har en 
kompetanse som er viktig i samfunnet. 
Jo mer informasjon, desto viktigere blir vi 
som kan organisere den og legge til rette 
for de som ikke kan, som vet å finne fram, 
som kan mye om kildekritikk. En ting er 
alle falske nyheter som florerer. Men så 
har du også enkle ting som: Kan du stole 
på denne wikipedia-artikkelen, tør du å 
referere til den?  At det blir flere søkere 
til studiet, gjør også at vi får høyere snitt 
på de som kommer inn, at det blir enda 
mer kompetente og flinke bibliotekarer. 
Studentene her jobber veldig hardt med 
fagene. 

Mange om beinet
- Ser du optimistisk på jobbmulighe-

tene som nyutdannet bibliotekar? 
- Ja, jeg ser for meg et godt yrkesliv. 

Men vi er mange om beinet når vi søker 
jobber, spesielt de av oss som gjerne vil 
bli boende i Oslo. Jeg er fra Lørenskog 
og vil gjerne bo i nærheten av familien 
min. Ektemannen min er lokfører, vi kan 
ikke flytte hvor som helst. Vi er mange bi-
bliotekarer om et begrenset antall jobber 
i Oslo-området. Det kan bli utfordrende.  

Elisabeth avbrytes av studenter som 
kommer til kveldens filmvisning i regi av 
Alexandria. Pur unge bibliotekarspirer 
som vil se Audrey Hepburn og Fred 
Astaire synge og danse seg gjennom 
en amerikansk filmmusikal fra 1957. Det 
er riktignok sol ute og mange studenter 
er opptatt med oppgaveskriving. Men 
noen kommer, for å dele filmopplevelsen 
sammen med Elisabeth. Et viktig bidrag 
til trivsel blant bibliotekstudentene, også 
denne maidagen. 

Alexandria skal være upartisk og sørge for at folk har det gøy, sier styreleder Elisabeth Reinertsen. Men utenom vervet har Elisabeth sterke og klare 
meninger om hvordan bibliotekarutdanninga burde endre seg.
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

Universitetsbiblioteket Kaisa i sentrum av Helsinki sto ferdig i 2012. Dette er universitetets hovedbibliotek, 
med 31 700 kvadratmeter til rådighet. Bygget er tegnet av Anttinen Oiva Architects. Biblioteket inneholder 
læringssenteret "Aleksandria", med 340 pc-er, datastøtte, kopi- og printmuligheter, grupperom, hjelpemidler 
for undervisning og egne rom og oppbevaringsmuligheter for de som jobber med masteroppgaver. 
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- Spillet skiller seg ut ved at det skaper en egen dynamikk mellom brukerne og bringer inn 
en mer mangfoldig gruppe, sier Anne Berit Helland ved Bergen offentlige bibliotek. Hun 
er ansvarlig for New Amigos ved biblioteket, og deler her sine erfaringer i samtale med 
Anders Grønning. 

New Amigos på Bergen 
offentlige bibliotek

Å bruke spill i utviklingen av en møteplass og læringsarena

• Anne Berit Helland er ansvarlig for flerspråklige  
tjenester ved Bergen offentlige bibliotek.

• Biblioteket har tre forskjellige språkkafé-tilbud.
• Her forteller Helland om erfaringene med spillet  

New Amigos, som bringer inn en mer mangfoldig  
gruppe - flere yngre folk og studenter.

Tekst: 
Anders Grønning, 
bibliotekarstudent ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus

utvikleren Lakki Patey startet de første 
norske språkkaféene tidlig på 2000-tal-
let. Siden bibliotekene nå har tatt denne 
virksomheten inn i sine lokaler, er det 
også et godt tidspunkt for å se nærmere 
på New Amigos. Jeg har derfor intervjuet 
den ansvarlige for tilbudet ved Bergen 
offentlige bibliotek, som er en av landets 
største på både spill- og språkrelaterte 
aktiviteter.  

Anne Berit Helland – ansvarlig for 
flerspråklige tjenester

Den ansvarlige ved Bergen offentlige 
bibliotek heter Anne Berit Helland. Jeg 
hadde hørt om hennes solide erfaring 
med New Amigos, og at hun slik sett var 
godt kvalifisert til å uttale seg om både 
utfordringer og effekter av et slikt tilbud. 
Da jeg kontaktet henne var hun da også 
mer enn villig til å dele sin historie. 

Jeg forteller først Helland om min egen 
bakgrunn. Som bibliotekarstudent og skri-
bent har jeg blitt fascinert av potensialet 
til New Amigos, og ønsker å hjelpe til med 
å spre kunnskap om spillet. Jeg sier jeg 

har forstått at hun også er sympatisk til 
spillet, noe hun bekrefter. 

Helland forteller så litt om sin rolle ved 
biblioteket. Som ansvarlig for flerspråklige 
tjenester, har hun blant annet ansvar for 
å planlegge og koordinere aktiviteter. I 
den forbindelse har hun vært med på å 
tilrettelegge en rekke tilbud for språkopp-
læring og møter mellom mennesker av 
ulik bakgrunn. Mangfold og inkludering 
er ord som går igjen, og her blir spillet et 
nyttig verktøy. 
Tre språkkaféer for tre typer behov

For Hellands del blir New Amigos nem-
lig kun en del av en større satsning. Noe 
av det interessante hun forteller i den 
forbindelse, er at biblioteket også har 
tre forskjellige språkkafé-tilbud. Helland, 
beskriver en slik inndeling som hensikts-
messig når det gjelder å dekke brukernes 
sammensatte behov. 

På den første varianten er det biblioteket 
som rekrutterer frivillige. Hver av dem 
har i oppgave å støtte opp under og lede 
samtalen rundt sitt bord. Brukerne er av 
forskjellig nasjonalitet, og prater uformelt  

I forrige nummer hadde jeg en artikkel 
om læringsspillet New Amigos. Dette er 
et språkspill utviklet for bruk på offentlige 
møtesteder, og har vært tilgjengelig siden 
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Frivillige Abdulrahim Habboush 
og bibliotekar Anne Berit Helland 
ved Bergen offentlige bibliotek. 
(Foto: ABH) 
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rundt ord og spørsmål innen et gitt tema. I 
siste halvdel av økten, går samtalen rundt 
bilder som deltakerne trekker, gjerne som 
gjettelek på samme måte som ordspillet 
Alias. 

- Et element av lek, spill og humor er 
viktig på språkkaféene. Man lærer også 
mer når man trives, poengterer Helland.

Dette tilbudet er lagt til formiddagen, og 
selv med plass til hundre deltagere, er det 
ofte fullt. Man skulle kanskje tro at dette 
dekket behovet, men på ettermiddagen 
har de en annen kafé, som er like populær. 
Kaféen drives av frivillige fra Røde kors, og 
er et konsept organisasjonen har jobbet 
med over tid. Her ligger læringsmodellen 
tettere opp mot skolens tilnærming, og 
passer bedre for de som ønsker en nivå-
basert læring.  

Så har man det tredje tilbudet, som altså 
er New amigos. Denne er også blitt svært 
populær, og de har sett en kraftig økning 
i bruken siden tilbudet ble etablert for et 

halvt år siden. For den som fortsatt lurer 
er New Amigos et brettspill for to til fire 
spillere. Spillet finnes i flere språkversjoner, 
hvor fellesnevneren er at spillerne lærer 
hverandre sitt språk. På denne måten får 
mennesker av ulik kulturell bakgrunn en 
arena der de kan møtes på like premisser. 
I stedet for å bli hjulpet, blir innvandreren 
selv en ressurs. Disse positive sidene er 
også noe Helland omtaler flere ganger 
underveis i samtalen. Hun fremhever også 
strukturen, som gjør at spillerne klarer seg 
alene når de først er matchet. Dette gjør 
at de på hovedbiblioteket kan nøye seg 
med to frivillige på nærmere femti spillere. 
Dermed kan de også ha et språktilbud i 
helgene, hvor de som bibliotek flest, har 
færre på jobb. 

Helland forklarer dessuten at spillet har 
et lekeelement som fungerer veldig bra i 
språkopplæringen, og som brukerne helt 
klart verdsetter. Det er ifølge henne et 
godt eksempel på den uformelle formen 

for læring som bibliotekene skal legge til 
rette for. Jeg spør henne om de har sett 
noen endringer i bruken av biblioteket som 
følge av tilbudet. 

- Siden vi har et så bredt språktilbud, er 
det vanskelig å peke på årsaken, mener 
Helland. Men hun har merket at det kom-
mer flere yngre folk og studenter til New 
Amigos. Etter hvert som de har utvidet 
tilbudet til også å gjelde én av filialene, 
har de dessuten sett at det kommer flere 
nordmenn enn arabere, noe som er helt i 
tråd med spillets intensjoner om å skape 
underholdning og læring begge veier. 

- New Amigos skiller seg ut ved at det 
skaper en egen dynamikk mellom brukerne 
og bringer inn en mer mangfoldig gruppe. 
På de andre kaféene er de norske som 
deltar, frivillige. De uttrykker at de har 
veldig stor glede av å være sammen med 
deltakerne på språkkaféene og lærer vel-
dig mye selv, men på New Amigos-kaféen 
kommer de norske i enda større grad som 
likeverdige, og skal spille og ha det gøy, 
sier Helland. Slik sett vurderer hun spillet 
som veldig inkluderende, og et som sender 
gode signaler på bibliotekenes vegne.

Oppstart og drift
For at alle skal få et innblikk i res-

sursbruken knyttet til et slikt tilbud, ber 
jeg Helland beskrive oppstarten av New 
Amigos, og eventuelle driftskostnader 

 Et element av lek, spill og humor er viktig 
på språkkaféene. Man lærer også mer når man 
trives. ”
”

 

Fra New Amigos språkkafé i Bergen offentlige bibliotek. (Foto: Ragnar Rørnes) 
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de har hatt. Helland forteller at de var litt 
heldige under oppstarten, siden de var 
på banen da det norsk-arabiske spillet ble 
introdusert. Biblioteket tilbød dem en arena 
for oppstarten, og fikk til gjengjeld god 
kontakt med utviklerne og de ansvarlige for 
oversettelsen fra universitetet. Deres rolle 
handlet mest om å legge til rette for spillet. 
Jeg følger derfor opp med å spørre om hun 
tror det også kan passe for mindre biblio-
tek. - Absolutt, svarer Helland, og viser til 
filialen hvor de selv har spredt tilbudet. 

Ellers har driften, som hun sier, vært 
uproblematisk. Med to frivillige på plass, 
leverer bibliotekaren bare ut spillet, og 
sjekker at alt er i orden når folk kommer 
og går. Noe av det fine med New Amigos, 
ifølge Helland, er nettopp at spillstrukturen 
lar folk klare seg selv. 

Utfordringer 
Det eneste hinderet Helland kan se for 

seg for mindre bibliotek, må være økonomi. 
Den arabiske versjonen har kostet en del, 
så det har vært et utlegg de har måttet 
ta. Men hun forteller også at prisen har 
gått ned med den spansk-norske versjo-
nen, og at det finnes spill til utlån fra Det 
flerspråklige bibliotek, som kan prøves for 
å se om det er verdt investeringen. Pris 
var da også noe jeg tok opp i den forrige 
artikkelen min, hvor jeg argumenterte for 
at bibliotekene har en rolle når det gjelder 
å stå sammen der de ønsker utvikling og 
gode villkår. Helland har ikke noe bestemt 
forhold til denne problemstillingen, men 
forteller at det er en utfordring at spillet 
ikke finnes i alle språkkombinasjoner. De 
har eksempelvis hatt afrikanske innvan-
drere innom som ikke har kunnet delta 
fordi det ikke finnes et tilbud på deres 
språk. Akkurat dette har utviklerne bak 
New Amigos plukket opp, og er nå godt i 
gang med en ny tigrinja-utgave. Da Bergen 
offentlige bibliotek ønsker å legge til rette 
for møter mellom alle nasjonaliteter, er hun 
veldig glad for denne utviklingen, og håper 
utviklerne kan få den støtten de trenger for 
å gå videre. Per i dag er det 9 språk som 
er oversatt til norsk. 

Resultatet av New Amigos 
og veien videre

Da det går mot slutten av samtalen spør 
jeg Helland hvordan tilbudet har fungert 
for bibliotek og brukere. Har de for ek-

sempel hatt noen evalueringer underveis? 
Helland svarer at det kun er et halvt år 
siden de startet opp.

- En måte å evaluere på, er jo å telle 
hoder, og der har vi jo sett en kraftig øk-
ning i folk som benytter seg av tilbudet, 
sier Helland. Hun forteller videre at de 
når året har gått, satser på å ha en større 
evaluering, hvor de ser på læringsutbytte 
og lignende. Inntil videre kan hun konsta-
tere at folk liker å lære på denne måten, 
bare ved å se ut i lokalet og snakke med 
deltakerne. 

Siden tilbudet er så populært, nevner 
jeg den årlige New Amigos-skolekonkur-
ransen som går i Tyskland, og spør om 
hun kunne sett for seg noe lignende i 
Norge. Denne tanken har hun tenkt, men 
det er litt for stort, med tanke på alle de 
tiltakene de holder på med akkurat nå. 
Hun er likevel positiv til å bidra til spred-
ningen av New Amigos. Bergen holder 
for tiden på med planleggingen av et nytt 

prosjekt kalt "Rom for møter". Her skal 
bibliotek i hele Hordaland samarbeide om 
å utvikle forskjellige typer språkkafeer og 
inkluderende møteplasser. Hun ser derfor 
ikke bort fra at det her kan skje noe, for 
eksempel ved å prøve ut New Amigos i 
mindre bibliotek. 

Siden vi kommer inn på prosjekter, 
som har blitt en del av bibliotekenes nye 
hverdag, spør jeg henne avslutningsvis: 

- På godt og vondt, hva tenker du at 
det nye mandatet, med spill, lærested, 
møteplass, betyr for bibliotekene?

Hun tenker seg litt om før hun svarer: 
- Det innebærer først og fremst en 

veldig høy grad av aktivitet. Jeg opplever 
at vi nå virkelig kan være med å inkludere 
folk og skape vellykkede møteplasser, på 
tvers av nasjonale grenser og språkbarri-
erer. I dette arbeidet blir bibliotekene sett, 
både av myndighetene og organisasjoner, 
sier Helland. 

Hun viser for eksempel til det siste  

Det kommer flere yngre folk og studenter 
til New Amigos. Etter hvert som de har utvidet 
tilbudet til også å gjelde én av filialene, har de 
dessuten sett at det kommer flere nordmenn 
enn arabere, noe som er helt i tråd med spillets 
intensjoner om å skape underholdning og læring 
begge veier. ”

”

New Amigos-spill i gang på Landås filial av 
Bergen offentlige bibliotek. (Foto: (Bob/Landås) 
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prosjektet "Rom for møter", hvor det var 
Gjensidigestiftelsen som tok kontakt om 
et samarbeid, etter å ha sett hva bibliote-
kene drev med. Tilsvarende ble prosjektet 
"Språkvenn" støttet av Nasjonalbibliote-
ket – begge deler tuftet på den samme 
likeverdighetstanken. Bibliotekene har 
blitt gode på dette, og det smitter også 
over på andre arrangementstyper. Å ha 
et spilltilbud kan være én slik måte å 
etablere samarbeid på. Med New Amigos 
har Bergen knyttet tettere kontakt med 
Universitetet i Bergen, og de låner også 
ut spillene sine til glede for deltagerne på 
arabiske filmdager. Videre vil de, når de 
nå vurderer å starte opp med en samisk 
utgave, gå i dialog med en samisk interes-
segruppe i Bergen.

Tanker på vei ut av samtalen
Jeg takker for samtalen med Anne Berit 

Helland, og vi ønsker hverandre lykke til. 
Konklusjonen er fortsatt at New Amigos 
er et viktig alternativ, og en naturlig for-

lengelse av språkkaféen. Funksjonen det 
får som spill i bibliotekets lokaler, oppfyl-
ler dessuten på smidig vis mandatet om 
å være et møte- spille- og lærested. Det 
er ikke minst en mulighet for små biblio-
tek, som mangler arbeidskraft til å skape 
aktivitet gjennom prosjektmidler. Her er 
et tilbud man kan innføre ved hjelp av 
investering i étt spill, som deretter varer i 
mange år, og et par frivillige. Det er også 
en magnet på brukere og samarbeidspart-
nere. På Bergen Offentlige har de fått flere 
yngre brukere og studenter til biblioteket 
for denne delen av tilbudet, og tilknyttet 
seg lokal kompetanse, som oversetterne 
fra UiB. Det som kreves av det enkelte 
bibliotek, er altså et første steg. Uansett 
hvilken retning man velger på språktilbu-
det, synes jeg personlig at historien om 
New Amigos burde være en obligatorisk 
innføring for de frivillige der. Innsatsen 
Lakki Patey og familien hans har lagt ned 
i både spillet og språkkaféene rundt om 
i Europa, er en inspirasjon for alle som 

ønsker å jobbe med kultur og mennesker. 
Historien viser ikke bare den essensen 
av medmenneskelighet som ligger i frivil-
lighet, men også hvordan samfunn og 
enkeltindivider står klare til å omfavne 
slike satsninger. Nå må bibliotekene bare 
vurdere hvilken rolle de spiller i denne 
sammenheng. 

Mer informasjon
Den som vil vite mer om historien bak 

New Amigos, eller hvordan man kan be-
stille og organisere et tilbud i sitt bibliotek, 
kan følge denne lenken:

http://pages.newamigos.com/new-
amigos-nor-ara-for-bibliotek-1/

Eller denne, om du vil f inne dit t 
nærmeste New Amigos sted: http://
newamigos.com/index.php/en/language-
cafes-norway 

 

Fra lanseringen av New Amigos i Bergen Offentlige Bibliotek. (Foto: Hildegunn Almås)
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- Jeg har sansen for idealet om å gjøre kunnskap tilgjengelig, å hjelpe folk å finne fram in-
formasjon. Jeg er interessert i kunnskapsorganisering, og generelt ganske kulturinteressert. 
Da tenkte jeg at bibliotekar, det vil være et yrke som passer for meg, en fin miks av ting jeg 
er interessert i.

- Viktig arbeid for å løfte 
  fram kompetansen

Samfunnsengasjert student i ledelsen for Oslo BF:

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Sondre Molteberg Dalen har en god 
begrunnelse for studievalget sitt. Med en 
bachelor i historie fra Universitetet i Oslo 
fra før av, har veien gått til Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Han gjør seg ferdig 
med en ny bachelor, nå i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap, denne sommeren. 

I BF-sammenheng har Sondre også 
gjort seg bemerket i det siste. På årsmøtet 
i Oslo BF i februar ble han valgt til ny fyl-
kesleder etter Siri Iversen. Dette er første 
gang et av Bibliotekarforbundets fylkeslag 
ledes av et studentmedlem. 

Som bibliotekstudent har Sondre 
vært med i Studentrådet på ABI, det 
studentpolitiske organet for instituttet. 
Som historiestudent var han medlem 

av Forskerforbundet. Men når han var 
i utdanning til å bli bibliotekar, fant han 
det naturlig å være med i Bibliotekarfor-
bundet. 

- Jeg tenkte vel at det var en grei måte 
å få vært litt med på faglige møter. Og 
så tenkte jeg vel litt på de stipendene BF 
lyser ut også, selv om jeg ikke har brukt 

dette ennå. 
- Gir det mening å være med i Biblio-

tekarforbundet?
- Ja, det synes jeg. Som profesjons-

forbund har jeg inntrykk av at vi driver 
med viktig arbeid for å løfte fram kom-
petansen. I BF er det en kombinasjon av 
tradisjonelt fagforeningsarbeid og å få 

Siden bibliotekene har vært i det jeg oppfat-
ter som en slags identitetskrise, går man i mange 
forskjellige retninger samtidig. Man prøver å legge 
til ting i kompetansen for å redefinere seg selv. Hvis 
man skulle bygd opp bibliotek fra bunnen av i dag, 
ville man kanskje delt opp fagområdene.”

”

• Sondre Molteberg Dalen ble valgt til leder av Oslo BF på siste  
årsmøte.

• Dette er første gang en bibliotekstudent er leder av et fylkeslag  
i Bibliotekarforbundet.

• Sondre har bachelor i historie fra før, og går nå siste år på  
bachelorutdanninga på ABI.  

• Styret i Oslo BF vurderer nå medlemsmøter om bibliotekkrisa i  
England og om pensjon.
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fram kompetansen som yrkesgruppen har 
i offentligheten. 

En slags identitetskrise
Sondre synes det er interessant å bli 

mer bevisst hva slags type faglighet 
bibliotekarer har. Vi spør hva han regner 
som bibliotekarers faglighet. Et stort og 
vanskelig spørsmål, og Sondre melder 
at dette er noe han vurderer litt ulikt fra 
tid til annen. 

- Det faglige er vel en sammensetning 
av kompetanser som har bygget seg 
opp over tid, og som gjennomgår en 
del endringer nå. Noen ganger er det 
kanskje litt mange ting man prøver å ta 
eierskap over. 

- Spriker fagene som skal inngå i 
bibliotekarers kompetanse i mange 
retninger?

- Ja. Siden bibliotekene har vært i 
det jeg oppfatter som en slags identi-

tetskrise, går man i mange forskjellige 
retninger samtidig. Man prøver å legge til 
ting i kompetansen for å redefinere seg 
selv. Hvis man skulle bygd opp bibliotek 
fra bunnen av i dag, ville man kanskje 
delt opp fagområdene.

Planer for medlemsmøter
Sondre har i løpet av de siste par 

årene smakt på ulike sider ved organisa-
sjonslivet i BF. Han har tatt grunnkurset, 
han var studentrepresentant i styret for 
Oslo BF forrige året, og han var delegat 
på det ekstraordinære landsmøtet som 
sist høst vedtok overgang til Unio. Og nå 
i vinter ble han altså valgt til fylkesleder 
på årsmøtet i Oslo BF.

- Det var litt flere medlemmer på års-
møtet i år enn i fjor. Men det gikk rolig 
for seg. Hege Johnsen fra sekretariatet 
hadde en presentasjon om sekretariatets 
arbeid, og det ble litt diskusjon om over-

gangen til Unio og BFs medlemsfordeler. 
- Har dere hatt styremøte ennå?
- Ja, og det gikk greit. Vi la planer for 

tema på noen medlemsmøter framover. 
Vi har tenkt å ha et medlemsmøte med 
et internasjonalt tema, der vi kan ta opp 
bibliotekrelatert fagforeningsarbeid som 
foregår i andre land. Vi vil ha fokus på 
angrep på bibliotekene, for eksempel i 
England. Og så vurderer vi et møte om 
pensjon til høsten. 

- Driver fylkesstyret i Oslo med lønns-
forhandlinger for medlemmer? 

- Nå er jeg ny som leder i Oslo BF, men 
så vidt jeg skjønner var vi mer aktivt in-
volvert i ulike lønnsforhandlinger da Oslo 
og Akershus var sammen i ett fylkeslag, 
siden vi da hadde flere medlemmer på 
små arbeidsplasser. Men etter at Oslo 
har blitt eget lag, har ikke fylkesstyret 
vært like mye involvert i slikt arbeid. 

- Hvordan har dere tenkt å forberede  
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dere til landsmøtet til høsten? 
- Vi har satt opp en dato for et med-

lemsmøte til høsten, i forkant av lands-
møtet. Der kan vi ta opp sakene som 
skal opp. Vi har så langt ikke diskutert å 
fremme egne saker til landsmøtet. 

Studentperspektiv
- Dette er første gang en student er 

fylkesleder i BF. Vil det gjøre noe med 
måten Oslo BF jobber på?

- Jeg kan kanskje komme med noen stu-
dentperspektiver inn i dette. Men først og 
fremst blir det et samarbeid innen styret. 
Vi skal jobbe kollektivt. 

- Hva er viktig spørsmål for bibliotek-
studentene for tida? 

- Jeg har inntrykk av at det er en stem-
ning for noe mer praksis-innrettet utdan-
ning. Det er mye forelesninger, og en del 
seminarundervisning. Men vi kunne gjerne 
hatt en større andel undervisningsformer 
som var praktisk orientert. 

- Hvorfor begynte du på bibliotekstu-
diet?

- Jeg så ikke så mange yrkesmuligheter 
med historiefaget, etter å ha tatt bachelor 
der. Jeg begynte vel på bibliotekarutdan-
ninga for å få andre muligheter. Så har jeg 
sansen for idealet om å gjøre kunnskap 
tilgjengelig, å hjelpe folk å finne fram 
informasjon. Jeg er interessert i det som 
har med kunnskapsorganisering å gjøre. 
Og så er jeg generelt ganske kulturinteres-
sert. Da tenkte jeg at bibliotekar, det vil 
være et yrke som passer for meg, en fin 
miks av ting jeg er interessert i.

Variert og sammensatt utdanning
- Har studiet svart til forventningene?
- Jeg vet ikke helt hva jeg forventet da 

jeg begynte. Men jeg synes det er en 
faglig veldig variert og sammensatt utdan-
ning. Vi er innom mange ulike fagfelt, fra 
pedagogikk og litteratur til kunnskapsor-
ganisering.  

Sondre liker denne bredden i utdan-
ninga, og lengter ikke tilbake til histo-
riefaget. Praksisperiodene har han hatt 
på Universitetsbiblioteket i Bergen og 
på folkebiblioteket i Vestby. Og han har 
også fått jobbet litt på biblioteket ved et 
forskningsinstitutt ved siden av studiet. 

- Hva skriver du bacheloroppgave om?
- Jeg ser på møteplassfunksjonen i 

folkebibliotek, hvordan de bruker digitale 
tjenester som del av arbeidet med å gjøre 
biblioteket til en møteplass og debatta-
rena. Om bibliotekarer mener at de bør 

involvere seg mer i samfunnsdebatten.
- Hvor kan du tenke deg å jobbe når 

du er ferdig?
- Det vet jeg ikke. Det er mulig jeg 

fortsetter på masterstudiet, jeg har søkt 
på det. 

Engasjert i Attac
Sondre er selv bruker av flere bibliotek. 

På HiOA er det Læringssenteret på Bislet. 
Som tidligere historiestudent har han også 
vendt seg til å bruke Universitetsbibliote-
ket på Blindern. Og så bruker han folke-
biblioteket i Ås kommune, der han bor. 

- Nå blir det mest lesing av faglitteratur 
og tidsskriftartikler. Det går en del i poli-

tikk og historie. 
- Hvilke tema er du opptatt av for tida?
- Jeg har lest en del om gjeldskrisen i 

Europa i det siste, fordi jeg er engasjert i 
Attac. Vi har hatt en studiesirkel der, hvor 
gjeldskrisen har vært tema. 

- Ser du noen sammenheng mellom At-
tacs ideer og bibliotekpolitikken?

- I utgangspunktet er det jo en ganske 
radikal ide å gi gratis tilgang til bøker og 
informasjon. Bibliotek er institusjoner som 
bygger på en annen type logikk enn mye 
annet i samfunnet. Bibliotek deler på ting 
og fungerer som en møteplass, som et 
lavterskel-tilbud, sier Sondre til slutt. 

I utgangspunktet er det jo en ganske radikal 
ide å gi gratis tilgang til bøker og informasjon. Bi-
bliotek er institusjoner som bygger på en annen 
type logikk enn mye annet i samfunnet. Bibliotek 
deler på ting og fungerer som en møteplass, som 
et lavterskel-tilbud.”

”

- Nå blir det mest lesing av faglitteratur og tidsskriftartikler. Det går en del i politikk og historie. 
Jeg har lest en del om gjeldskrisen i Europa i det siste, sier Sondre Molteberg Dalen, som også er 
engasjert i Attac. 
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TROMSØ LOKKER

Biblioteket er i dag en blomstrende arena for både litteratur og kuItur, og 
i 2016 gjennomførte vi 230 ulike arrangement for voksne med ca. 7000 
deltakere. Alt fra konserter, foredrag, forfatterbesøk og boklanseringer til 
debatter og utstillinger. Vi søker en engasjert og utadvendt kollega med 
sans for nettverksbygging og formidling, som vil berike vår spennende  
møteplass med nye ideer og nye møter. Har du erfaring fra produksjon, mar-
kedsføring og koordinering av arrangement? Ikke nøl med å se mot nord! 

Kontakt: Paul Henrik Kielland
Biblioteksjef/enhetsleder
950 00 970

Søknadsfrist: 21. mai 2017

tromso.kommune.no/jobb

Bibliotekar/arrangementsansvarlig

Som universitetsby med 75 000 innbyggere og et yrende kultur- og uteliv, kan Tromsø by på  
mer enn storslagen natur. Biblioteket, byens storstue og møteplass, byr på nye tanker og nye møter. 
Vil du være med å skape Norges beste bibliotek sammen med oss?
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Etter tre perioder i Studentparlamentet er bibliotekstudent 
Rune Keisuke Kosaka nå valgt til ny leder av det øverste 
studentorganet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. - Enga-
sjement nedover og profesjonalitet oppover, er en av sakene 
han brenner for.

Bibliotekstudent ny leder av 
Studentparlamentet ved HiOA

Tekst: 
Erling Bergan

Rune Keisuke Kosaka er bachelorstudent 
i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og 
har vært leder av studentrådet ved Institutt 
for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 
(ABI). Nå blir det permisjon fra studiet for 
å jobbe på fulltid som leder av Studentpar-
lamentet for hele høgskolen.

To kandidater
Det var på valgmøtet til Studentparla-

mentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
lørdag 29. april at Rune Keisuke Kosaka ble 
valgt til leder.

Det var to kandidater til ledervervet i Stu-
dentparlamentet, Lone Wanderås Fossum 
og Rune Keisuke Kosaka. Og begge stu-
derer bibliotek- og informasjonsvitenskap. 
Valgkomiteen endte med å innstille Kosaka 
til vervet, noe som også ble resultatet av 
valget på lørdag. Han skal dermed repre-
sentere høgskolens 20 000 studenter 
neste studieår. Med seg i arbeidsutvalget 
får han Pia Johansen, Julie Iversen og Ka-
roline Kaldråstøyl, som alle får dette som 
fulltidsjobb ett år framover.

– Det første arbeidet vårt skal være å 
sikre en best mulig studiestart for de som 
starter til høsten, sier Kosaka på spørsmål 
fra nettavisen Khrono på hva det første 
de skal i gang med når de overtar 1. juli. 
Han vil at de finner de beste løsningene 
sammen med fadderordningene.

Mindre tid på formalia
Alle kandidater som stiller til valg til 

studentparlamentet må fylle ut et "kandi-
datskjema", der de selv forteller om sine 
meritter og hva de vil gjøre hvis de blir 
valgt. Til årets valg skrev Rune på sitt 
kandidatskjema blant annet:

– Jeg ønsker å skape et så handlekraftig 

og rutinert studentparlament som mulig. 
Et parlament som bruker mindre tid på 
formalia, og bruker mer tid på å diskutere 
og utarbeide politikk. Det er viktig at 
studentparlamentet oppfattes som at vi 
spiller på lag med alle studenter og ikke 
bare uttaler oss på vegne av oss selv som 
enkeltpersoner. Man må åpne opp og gjøre 
det lettere for studentrådene som arbeider 
med enkeltsaker på utdanningene å komme 
til orde og man må ha en effektiv måte å 
drive opplæring av nye tillitsvalgte på for 
å kunne bruke mest mulig tid på det som 
er viktig. Studentparlamentet skal oppleves 
som studentenes rør til ledelsen og ikke 
bare et formelt organ for godkjenning av 
høgskolens ønsker og intensjoner. Det er 
viktig at vi finner det naturlig å snakke om 
både enkeltsaker og diskutere de store 
linjene. Studentparlamentet er ikke et ak-
tivitetstilbud i seg selv, men nøkkelen til å 
skape gode aktivitetstilbud på høgskolen.

Til spørsmålet om hvilke tre saker han 
brenner for, nevner han studentkulturen 
i Oslo («Oslo har et enormt potensiale til 
ikke å bare være Norges største studentby, 
men også Norges beste studentby»), 
forutsigbare og fleksible rammer i stu-
denttilværelsen på HiOA, og engasjement 
nedover og profesjonalitet oppover. Med 
det siste sikter han til at de som ledere i et 
studentdemokrati har en todelt oppgave, å 
skape engasjement blant studentene som 
skal vedta politikk, samtidig som man skal 
være en profesjonell samarbeidspartner for 
høgskoleledelsen. – Det er viktig å huske 
at man skal møte de to gruppene på for-
skjellige måter, sier Rune Keisuke Kosaka.

Knallhard kritikk av Norsk 
studentorganisasjon

Under overskriften «Tafatthet og softis i 
Tønsberg» var Rune en av seks studentpo-
litikere som i en felles kronikk i Universitas, 
Norges største studentavis, tar et knall-

hardt oppgjør med Norsk studentorgani-
sasjon. Dette var etter NSO-landsmøtet 
i mars i år.

– Studenter fra hele Norge var samlet 
på et flott konferansehotell kjent for gratis 
softis. Vi spiste dessert til frokost, lunsj og 
middag, feiret i kjole, dress og bunad, og 
skålte for oss selv. Men ingen skålte for 
studentene som betalte for oss, skrev de. 
Og fulgte opp med krass kritikk:

– Studenter har skapt revolusjoner, satt 
agendaen i samfunnsdebatten, de har stått 
på barrikadene og sørget for at de blir hørt. 
Mange savner den samfunnsengasjerte 
studenten, og lurer på hvor de har blitt 
av. Svaret er enkelt. År etter år har orga-
nisasjonen profesjonalisert seg, bit for bit. 
Og gradvis har de som gikk i gatene med 
fakler, skilt og bannere, blitt erstattet av 
aspirerende saksbehandlere og politiske 
rådgivere. De engasjerte folkene samfun-
net trenger har organisert seg i hjel og 
druknet i milelange sakspapirer bare noen 
få bryr seg om.

Rune Keisuke Kosaka og de fem andre 
avslutter artikkelen slik:

– Vi savner en organisasjon som vet 
hvordan man organiserer en demonstra-
sjon. En organisasjon som tør å tenke krea-
tivt. En organisasjon som tør å bli rasende 
forbanna når studenter diskrimineres. En 
organisasjon som ofrer finkjolen og dres-
sen for studenters velferd og rettigheter. 
Og om ikke NSO tar den jobben, håper vi 
at noen andre kan ta den i fremtiden. 

Bibliotekstudent Rune Keisuke Kosaka er ny 
leder av Studentparlamentet ved HiOA. (Foto: 
Privat)
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Årets lønnsoppgjør for BFs medlemmer i Oslo kommune er ferdig da de sentrale partene 
kom til enighet fredag 28. april. 

Enighet i Oslo-oppgjøret

Den totale rammen for oppgjøret er på 2,4, prosent. Det 
gir et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner. 

– Resultatet er innenfor ramma av frontfaget. Det er så godt 
som vi kunne forvente, sier Hege Bergravf Johnsen, som er 
BFs forhandler i Oslo-oppgjøret.

I forhandlingene krevde Unio at fordelingen av penger måtte 
treffe arbeidstakere med høyskole- og universitetsutdanning. 
Unios medlemmer er viktige for at Oslo kommune skal gi gode 
tjenester innenfor mange sektorer.

– Vi krevde et høyere prosentvis tillegg, men mener resul-
tater likevel er akseptabelt fordi det treffer mange av våre 
medlemmer, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen 
i Unio Oslo kommune.

Alle forhandlingssammenslutningene anbefalte resultatet, 
bortsett fra Akademikerne.

Økonomiske elementer:
• Det gis et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner 

på Oslo kommunes lønnstabell.
• Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 27 får minimum 9000 

kroner. Fra lønnstrinn 28 er tillegget 2,15 prosent
• Rammen for oppgjøret er 2,4 prosent
• Virkningstidspunkt er fra 1. mai 

Fra venstre: Elisabeth Rasmussen (YS), Aina Skjefstad Andersen (Unio), 
Per Steinar Aasebø (forhandlingsleder Oslo kommune) og Anne Green 
Nilsen (KAH). (Foto: Stig Brusegard.)

Tekst: 
Erling Bergan

Mellomoppgjør i dobbel forstand 
for Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet har meldt seg ut av hovedorga-
nisasjonen YS og inn i Unio. Formelt har dette virkning 
fra 1. januar 2018. 

I hele 2017 deltar Bibliotekarforbudnet likevel fullt 
ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de 
toårige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 

2016-2018, den gang som medlem i YS. 
I årets mellomoppgjør følger BF derfor med på hva som 

gjøres fra begge hovedorganisasjonene siden vi formelt 
er bundet av YS’ avtaler ut tariffperioden, men deltar i 
Unios organer. dette gjelder alle tariffområder. 
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Årets mellomoppgjør for BFs medlemmer i statlig sektor kom i mål da de sentrale partene 
29. april kom fram til en forhandlingsløsning. – Dette er et resultat som forventet og i tråd 
med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Forhandlingsløsning i staten

Tekst: 
Erling Bergan

Rammen for årets mellomoppgjør er på om lag 2,4 prosent.
- 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I 2017 krevde 

vi reallønnsvekst. Det har vi nå fått, forutsatt at prisveksten ikke 
blir høyere enn antatt, sier Aaslestad.

- Unio har også fått et resultat med en fordeling mellom sentral 
og lokal pott og prosentvise generelle tillegg som vi er forøyd 
med, legger han til.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med et nytt lønns-
system i staten.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellom-
oppgjør.

Økonomiske elementer:
• Rammen for oppgjøret er om lag 2,4 prosent
• Fordelingen mellom sentral og lokal pott er henholdsvis 35% 

og 65%, med virkningsdato fra henholdsvis 1. mai og 1. juli
• Det gis generelle prosentvise tillegg sentralt
• A-tabellen består 

Forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad (til venstre) ved overleve-
ringen av kravene. (Foto: Unio)

4. mai ble det enighet i oppgjøret for KS-bedrift - konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret 
fikk en ramme i tråd med frontfaget. Minstelønna økes og det blir gitt et generelt tillegg til 
alle medlemmer som er på denne tariffavtalen.

Enighet i KS Bedrift

Tekst: 
Erling Bergan

Bibliotekarforbundet har medlemmer også på denne tariffavtalen. Den største 
arbeidsplassen her er Biblioteksentralen AL.

Sentralt ble partene enige om et tillegg på 975 kroner til alle. Minstelønnssatsene 
i minstelønntabellen justeres i henhold til dette tillegget.

Garantilønn for arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet ble økt til 
395.400 kroner.

Avlønning av alderspensjonister ble hevet til 196 kr pr time i tråd med statens 
satser.  Alle tillegg har virkningsdato fra 1. mai 2017.

For Unios medlemmer i KS-bedrift forhandles lønn i hovedsak lokalt etter at det 
sentrale oppgjøret er avsluttet. Det er ikke lagt sentrale føringer for forhandlingene.

– Partene sentralt har forståelse for at man skal utnytte bedriftenes handlingsrom 
til å gjennomføre lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Alfred Sørbø i Unios 
forhandlingsdelegasjon. 

Svein Roger Mandal og Alfred Sørbø i Unios forhand-
lingsdelegasjon er fornøyd med forhandlingsløsningen 
i KS bedrift. (Foto: Unio)
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Partene i mellomoppgjøret for KS-sektoren kom torsdag 27. april til enighet, og det på re-
kordtid. De trengte bare en times tid. Det dreide seg i hovedsak om å flytte virkningsdatoen 
en måned tidligere. 

Enighet i kommuneoppgjøret, 
og det på rekordtid

Tekst: 
Erling Bergan

Ansatte i kommuner og fylkeskom-
muner får sin lønn regulert på ulikt vis, 
avhengig av om deres stillingskode er 
plassert i kapittel 3, 4 eller 5 i hoved-
tariffavtalen.

Sentrale tillegg i kapittel 4
De som ligger i kapittel 4 har garanti-

lønn, stigende etter ansiennitet. Ansatte 
kan ha fått forhandlet fram høyere lønn 
enn disse trinnene tilsier, men dette er 
altså en garanti.

I hovedoppgjøret i fjor avtalte partene 
hvor mye årslønna skal være på hvert 
trinn, med virkning fra 1. mai 2016. 
Men samtidig avtalte de den gang 
også hvilken økning som skulle gjøres 
gjeldende med virkning fra 1. august 
2017. Forhandlingene som ble avslut-
tet i dag, gjorde én endring på dette: 
Virkningsdatoen ble flyttet en måned 
tidligere – til 1. juli 2017. Beløpene på 
hvert ansiennitetstrinn ble ikke endret.

Sentrale tillegg til ledere i kapittel 4
Det ble allerede i fjor avtalt lønnstil-

legg til ledere, fagledere og arbeids-
ledere i stillingskodene 7003, 7453, 
7451, 7951 og 7954, på 2,0 % av den 
enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2017. 
Dagens forhandlinger flyttet denne 
virkningsdatoen til 1. juli 2017.

Lokale forhandlinger i kapittel 4
Det heter i gjeldende hovedtariffavtale 

for KS-sektoren også:
«Innenfor disse forutsetningene, 

legger partene til grunn at det i 2017 
avsettes midler til lokale forhandlinger 
etter HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1 (tidligere 
4.A.1) på 0,9 % pr. 1.9.2017.»

Under årets mellomoppgjør ble det 

ikke gjort endringer i prosenten, men 
virkningsdatoen ble også her flyttet 1 
måned tidligere. Det blir altså lokale 
forhandlinger for BFs medlemmer i 
kapittel 4, med en ramme på 0,9 % 
av lønnsmassen, med virkning fra 1. 
august 2017.

Forhandlingene gjennomføres innen 
15. oktober 2017. Frist for å melde inn 
anke/organisatorisk behandling, er 1. 
november 2017.

Kapittel 3 og 5
For medlemmer i kapittel 3 og 5 er 

det ingen garantilønnsbestemmelser, 
de får sin lønn helt og holdent fastsatt 
gjennom lokale forhandlinger.

– Resultatet er som forventet
– Vi opplevde reallønnsnedgang for 

en del medlemmer i fjor. Nå er vi på 

riktig vei igjen. Vi mener dette resultatet 
vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisvek-
sten ikke blir høyere enn anslått, sier 
forbundsleder Margunn Haugland etter 
at oppgjøret kom i mål på rekordtid. 
Hun legger vekt på at resultatene av 
oppgjøret i fjor og i år må ses under ett.

– Medlemmer med 16 års ansiennitet 
eller mer får nå vesentlig høyere uttelling 
som følge av resultatene i fjor og i år. 
Uttelling når de passerer 16 års ansi-
ennitet er nå blitt betydelig for de som 
er omfattet av garantilønnssystemet, 
understreker BF-lederen.

Protokollen fra årets KS-forhandlinger 
finner du på BFs nettsider. 

Forhandlingsleder Unio kommune, Steffen Handal og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, kan 
smile etter en lynrask løsning på KS-oppgjøret. (Foto: Unio)
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Flere studieplasser, lovfesting, statlige stimuleringsmidler til bemanning og styrking av skole-
bibliotekene med leselyst-tilskudd. Dette var sakene Bibliotekarforbundet frontet i møte med 
Stortinget 4. mai.

Skjønner Stortinget dette 
med skolebibliotek nå?

Tekst: 
Erling Bergan

Stortingsmeldinga "Lærelyst – tidlig inn-
sats og kvalitet i skolen" er til behandling 
i Stortinget. Regjeringen har omtalt sko-
lebibliotek i positive vendinger i meldinga. 
Men det er ganske uforpliktende. Dette 
var utfordringa BF måtte ta tak i da de 
møtte til høring i Stortinget i går.

Det var Kirke-, utdannings- og fors-
kningskomiteen som hadde invitert orga-
nisasjoner med interesser i meldinga til å 
komme. De kunne levere et kort skriftlig 
notat på forhånd og de fikk anledning til 
en fem-minutters muntlig framlegging av 
hovedsynspunktene sine for komiteen. BF 
benyttet sjansen.

Det var nestleder Veronicha Angell 
Bergli som framførte Bibliotekarforbun-
dets synspunkter. I de fem minuttene hun 
hadde komiteens oppmerksomhet, la hun 
vekt på tre ting:

For det første: Forskningen tilsier at 
skolebibliotek er viktig.

I forskrift til Opplæringsloven heter 
det at «Skolen skal ha skolebibliotek 

med mindre tilgang til skolebibliotek er 
sikra gjennom samarbeid med andre 
bibliotek.» Skolemyndighetene har i dag 
ingen kvalitetskrav til skolebibliotek.

Nasjonal og internasjonal forskning 
viser at barn og unge som leser variert 
skjønnlitteratur på skolebiblioteket og i 
klasserommet utvikler et engasjement 
for lesing og deler sine leseropplevel-
ser. Studier viser også at godt utbygde 
skolebibliotek og partnerskap mellom 
lærere og bibliotekarer er avgjørende 
for å utvikle en kultur for lesing i skolen.

Velutvikla, velfungerende skolebi-
bliotek med kvalifiserte og motiverte 
bibliotekansatte leder til gode og entusi-
astiske lesere, informasjonskompetente 
elever og et kvalitativt godt samarbeid 
mellom lærere og bibliotekarer.

Gode skolebibliotek gir målbare po-
sitive læringseffekter!

For det andre: En virkelighetsbeskri-
velse av dagens tilstand.

For å kunne fremme leseglede og 
læring på alle trinn og for best å løfte 
alle elever, slik stortingsmelding har 
som målsetning, trengs det gode og 
robuste skolebibliotek. Det er dessverre 

ikke situasjonen i dag. For å få til dette 
i Norge trengs det en vesentlig utbyg-
ging og utdanningspolitisk satsning på 
skolebibliotek og skolebibliotekarer.

Jeg vil bruke litt tid på boks 5.1 på 
side 50. Vi spurte kunnskapsdepar-
tementet som kunne fortelle oss at 
boksen gjelder Løkenåsen skole i Lø-
renskog kommune. Dette hadde falt ut 
av meldingen ved en feil.

Løkenåsen skole har et elevgrunnlag 
med stort spenn i sosiokulturell bak-
grunn. Og med egne innføringsklasser 
for ungdomsskoleelever. En ekstra 
innsats til språk og leseopplæring har 
derfor vært en prioritet. Det at skolen 
har en hel bibliotekarstilling kom til 
ved at skolen omdisponerte ressurser i 
forbindelse med innføringsklassen samt 
en omdisponering i ordinært budsjett. 
Skolens satsning på skolebiblioteket 
er dessverre verken representativt for 
egen kommune eller nasjonalt. I Lø-
renskog kommune er det kun 2 av 12 
skoler som har bibliotekar i tilnærmet 
hel stilling, Løkenåsen inkludert. I de 
10 øvrige varierer skolebibliotekarstil-
lingen fra 4 timer i uken til 50 % stilling. 
Erfaring viser at skolebibliotektilbudet i 

• Regjeringen har levert Stortingsmeldinga "Lærelyst - tidlig  
innsats og kvalitet i skolen".

• Stortinget har den til behandling, først i Kirke-, utdannings- og  
forskningskomitéen i mai, så i plenum i juni. 

• Komitéen inviterte til høring 4. mai.
• Skolebibliotek er omtalt i meldinga, positivt men lite forpliktende. 
• Dette påpekte BF, og kom med konkrete forslag.
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kommunen varierer mye over tid. Bud-
sjett, hvem som er rektor o.l spiller inn 
på tilbudet som blir gitt. Dette er kjent 
over hele landet, men Lørenskog og 
Løkenåsen er langt fra representativt 
for situasjonen nasjonalt.

I tilbakemeldinger vi får fra skolebibli-
otekarer, ønsker de seg en standard for 
hva et skolebibliotek minimum skal tilby. 
Ingen er tjent med at tilbudet varierer 
så mye mellom skoler og kommuner.

Videre ønsker de at oppdatert un-
dervisning i bibliotekbruk blir en del 
av lærerutdanninga. Nyutdanna lærere 
gir tilbakemelding om at de vet lite om 
hvordan man kan bruke biblioteket som 
en del av undervisningsopplegget sitt.

For det tredje: Forslag til konkrete 
tiltak

Vi anerkjenner at grunnskolen er 
et kommunalt ansvar, men erfarings-
messig vet vi at et reelt løft krever 
lovendringer og statlige insentiver. Her 
kommer noen områder som må styr-
kes ytterligere for at skolebibliotekene 
bedre skal kunne sikre en viktig rolle i 
elevenes opplæring:

Bibliotekarforbundet mener det er 
viktige å sikre den bibliotekfaglige 
kompetansen i skolebibliotekene. Dette 
bør gjøres ved å øke antall studieplasser 
ved skolebibliotekstudiet ved Universi-
tetet i Agder, samt tiltak for bibliotekar-
kompetanse i grunnskolen.

Lovfesting av tverrfaglig samarbeid 
mellom folkebibliotek og skolebibliotek. 
I våre nordiske naboland er dette lov-
festet. Et formalisert samarbeid mellom 
skole- og folkebibliotek vil være med 
på å sikre gode skolebibliotek for alle.

Skoleeiere må få stimulanser til å 
styrke kompetansen og bemanningen 
i skolebibliotekene. I Sverige har regje-
ringen avsatt en egen pott for å øke be-
manninga ved skolebibliotekene. Målet 
er å øke skolebibliotekenes muligheter 
til å støtte elevenes læring, stimulere 
til leselyst og fremme språkutvikling. 
Denne modellen bør innføres i Norge 
og det bør derfor avsettes 30 millioner 
– som i Sverige – fra Kunnskapsde-
partementets budsjett til stimulerings-
midler. Skoler med svake resultat eller 
spesielle utfordringer, bør kunne søke 
om midler fra en slik sentral pott til 
bemanningsøkning

En egen tilskuddsordning til leselyst-
tiltak hvor deler av midlene brukes til 

å styrke skolebibliotekenes arbeid må 
innføres som et eget tiltak i meldingen, 
ikke bare vurderes slik det nå står.

BFs poeng gjentatt og understreket
Veronicha Angell Bergli avsluttet sitt 

innlegg slik:
– I dag har verken skolebibliotek 

eller skolebibliotekaren den rollen i 
skolen som de bør ha. Bibliotekarfor-
bundet håper komiteen tar med seg 
våre innspill i det videre arbeidet og at 
skolebiblioteket og skolebibliotekarenes 
rolle blir styrket og vektlagt i den videre 
behandlingen.

Nestleder Mari Moen Holsve i Norske 
barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) 
hadde sine fem minutter rett etter 
Bibliotekarforbundet. Hun snakket på 
vegne av NBU, Leser søker bok, Foren-
ingen !Les og Norsk bibliotekforening. 
Holsve snakket også om skolebibliotek, 
og gjentok og understreket flere av 
poengene BF hadde kommet med. Ko-
miteen bør derfor ha merket seg dette, 
i en høringsdag hvor de lyttet til en lang 

rekke lobbyister fra organisasjoner som 
vil ha skolepolitikken endret i retninger 
de mener er riktig.

I denne omgang har i hvert fall bi-
bliotekarene markert sine synspunkter. 
Nå gjenstår å se om Kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen baker 
inn noen av BFs poeng i innstillingen 
de skal levere innen 6. juni. Så blir det 
debatt om denne stortingsmeldingen, 
og komiteens innstilling, før Stortinget 
tar sommerferie.

Hele høringen ligger tilgjengelig på 
Stortingets Nett-TV. 

Mange som både hørte på og snakket om skolebibliotek i Stortinget 4. mai. Fra venstre Lise Arinda 
Ruud og Jamila Tokerud Bahri (bibliotekstudenter i praksis), Veronicha Angell Bergli (BF), Mari 
Moen Holsve (NBU), Eva Rekve (Leser søker bok), Vibeke Røgler (Foreningen !Les), Silje Tretvoll 
(Foreningen !Les), Kristin Storrusten (NBF). (Foto: Erling Bergan) 
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Falske nyheter sjokkerte mange under den amerikanske valgkampen i høst. Det er uansett 
ikke noe nytt. En av de mest berømte falske nyhetene er at Martin Luther i 1517 slo opp 95 
teser på kirkedøren i Wittenberg.

Falske nyheter inntar nettet

– Det er bløff fra ende til annen, sier 
Jan H. Landro. Han ledet samtalen 
denne kvelden i mars. Det var vest-
landsavdelingen av Norsk PEN sammen 
med Bergen offentlige Bibliotek, som 
inviterte til arrangementet «Falske ny-
heter – en trussel mot ytringsfriheten? 
Samtale om løgn og sannhet i det nye 
medielandskapet». 

Bevisst villedende informasjon
– Dårlig journalistikk er ikke falske 

nyheter. Journalister er noen ganger 
upresise og de kan gjøre feil, men dette 
er ikke falske nyheter, understreker VG-
redaktør Gard Steiro.

– Det er i hovedsak desinformasjon i 
form av nyhetssaker, og det er bevisst 
villedende informasjon.  Falske nyheter 
er ikke bare usanne. Mer problematisk 
er de som er villedende på grunn av 
måten sakene blir valgt og fremstilt. 
Mye er ikke nødvendigvis usant, men 
du får et inntrykk av hvordan verden er 
gjennom å lese disse sakene, og det 
er det som er feil, fortsetter filosof Ole 
Hjortland. 

Alle kan spre innhold på nett
– Grobunnen for falske nyheter er 

først og fremst at distribusjonsmono-
polet som mediene har hatt er borte. 
Enhver kan spre informasjon på nettet 
gjennom sosiale medier, sier Steiro, og 
påpeker at de tradisjonelle mediene kan 
ha bidratt til utviklingen ved å ha vært 
for lite åpne, samt hatt vansker med å 
ta kritikk og erkjenne feil. 

Men det er ikke først og fremst 
redaksjoner som produserer falske 
nyheter. De kommer ifølge Steiro heller 
fra politiske partier, etterretningsorgani-
sasjoner og selskaper som bevisst sprer 
uriktig informasjon for å tjene penger på 
annonsebørser. I Norge er utbredelsen 
fortsatt svært begrenset.

– Det er ikke klart at det finnes åpen-
bare nettsider som produserer falske 
nyheter i den forstand at alt det de 

sier er usant, men det finnes mange 
nyhetssider av typen ektenyheter.no, 
som reproduserer nyheter de finner på 
andre nettsider, typisk med innhold de 
selv er enig i, og presenterer det med 
noe redaksjonell vridning sammen med 
noe som er direkte usant, sier Hjortland. 

Samtidig får tradisjonelle medier kri-
tikk fra ytterpunktene i norsk politikk.

– De stoler ikke på våre fakta. Hva 
kunnskap er kan diskuteres, men noe er 
fakta eller ikke. Dersom vi ikke kan enes 
om noe er sant eller usant, da vil ikke 
samfunnsdebatten fungere, sier Steiro.

Det offentlige ordskiftet i fare
Tre uker før valget i USA var de fem 

mest delte innleggene på Facebook fal-
ske nyheter. De sprer seg raskt og blir 
fort ustoppelig. En kan ifølge Hjortland 
likevel ikke si at denne type nyheter truer 
ytringsfriheten.

– Internett gir alle en plattform der 
de kan dele sine meninger, så det er 
heller ytringsfrihet i ekstrem forstand. 
Men det er et annet viktigere spørsmål 
og det er om falske nyheter er en trus-
sel mot en offentlig meningsutveksling 
som skal støtte informerte beslutninger 
i et demokrati, og der er nok svaret ja, 
sier han. 

– Da debatten om falske nyheter 
oppstod i USA førte det til en voldsom 

Norsk PEN og Bergen offentlige bibliotek tok debatten:

Tekst: 
Aud Gjersdal, frilansjournalist

• Oppblomstring av falske nyheter fører også til en økende  
interesse for kildekritikk. 

• I mars inviterte Norsk PEN sammen med Bergen  
offentlige bibliotek til debatt.

• Temaet var "Falske nyheter – en trussel mot ytrings- 
friheten? Samtale om løgn og sannhet i det nye  
medielandskapet». 
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vekst for en del medier. Mange i USA 
håper at dette er en renessanse for den 
tradisjonelle journalistikken, sier Steiro, 
som håper at debatten i Norge fører 
til at folk viser mer kildekritikk, også til 
tradisjonelle medier. 

Samtidig som en gruppe strømmer 
til mediene, så er der en annen gruppe 
som ikke nås hverken av tradisjonelle 
medier eller faktasjekking. De leser 
f.eks bare veggen sin på Facebook, og 
da får vi en ekkokammer-effekt. Det er 
viktig å nå disse.

– Utdanning i kildekritikk må inn, sann-
synligvis i skoleverket, hvor man lærer 
seg å lese resonnementer, lete etter 
kilder, og ikke minst kjenne til en del 
psykologiske effekter, som for eksempel 
bekreftelsestendens, hvor du helst vil 
lese det en allerede er enig i. Da er du 
selv med på å forme et ekkokammer, 
og du får aldri motbevis mot de hold-
ninger du har, og det underminerer en 
god dialog i et demokrati, understreker 
Hjortland.

– Facebook er i dag den største ny-
hetskanalen. Når algoritmene tar over 
utvelgelsen, forsterkes den effekten, 
supplerer Steiro.

Strategi mot falske nyheter
Opplæring i kildekritikk er en viktig 

strategi mot falske nyheter. Samtidig må 

mediene også bidra.
– Mediene må gå i seg selv og se hva 

vi kan gjøre. En viktig del av det er et 
reelt mediemangfold med redaksjoner 
drevet etter presseetiske standarder 
og som kan formidle journalistikk, sier 
Steiro og forteller videre om et nytt 
organ for faktasjekking, Faktisk.no, som 
kommer i mai. Faktisk.no skal bestå 
av en nyhetsredaksjon som skal fak-
tasjekke ordskiftet i både tradisjonelle 
og sosiale medier. En av oppgavene er 
å avsløre falske nyheter. Analysene blir 
åpent tilgjengelig, og kan brukes fritt 
av alle. Hjortland anser Faktisk.no som 
lovende, men understreker at det mest 
interessante ikke er konklusjonen, men 
prosessen faktasjekkerne går gjennom 
for å avdekke hva som er tilfelle eller 
ikke.

– Noe av fenomenet falske nyheter 

kan bekjempes ved faktasjekk, men ikke 
alt. Ganske mange falske nyhetssteder 
trykker i hovedsak bare gamle saker de 
finner andre steder, og som egentlig ikke 
er usanne. Logikksjekking er like viktig 
som faktasjekking, sier Hjortland.

– Faktasjekkerne kan gå inn i statistikk 
og kanskje i større grad enn å avsløre 
det som er usant, nyansere bildet, av-
slutter Steiro. 

Deltakerne (fra venstre): Jan H. Landro, Ole Hjortland (UiB) og Gard Steiro (VG). (Foto: Aud Gjersdal)

Det finnes mange nyhetssider av typen ekte-
nyheter.no, som reproduserer nyheter de finner på 
andre nettsider, typisk med innhold de selv er enig 
i, og presenterer det med noe redaksjonell vridning 
sammen med noe som er direkte usant.”
”
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Sponsorsamarbeid i bibliotek har vært et nasjonalt pilotprosjekt som har beveget seg langt 
utenfor folkebibliotekenes komfortsone.

Kontroversielt prosjekt 
ble suksess

Siden januar 2015 har bibliotekle-
derne i Gjøvik bibliotek og litteraturhus, 
Lillehammer bibliotek og Fyrverkeriet 
bibliotek, Vestre Toten deltatt i pro-
sjektet Sponsorsamarbeid i bibliotek. 
Prosjektet har vært støttet av Nasjo-
nalbiblioteket og ledet av Oppland 
fylkesbibliotek.

Bedre bibliotektjenester
- Formålet med prosjektet var å gi 

innbyggerne bedre og utvidede bibliotek-
tjenester gjennom samarbeid med privat 
næringsliv og det har vi klart, sier Øystein 
Stabell, prosjektleder og rådgiver ved 
Oppland fylkesbibliotek.

Prosjektdeltakerne har systematisk job-
bet seg frem til treårskontrakter med en 
hjørnestensbedrift i sine kommuner.

Ikomm og ny teknologi
Lillehammer bibliotek inngikk høsten 

2016 en treårskontrakt med IKT-bedriften 
Ikomm. Sammen har de skapt den digi-
tale læringsplassen Kuben i bibliotekets 
lokaler.

Kuben skal ha fokus på å hjelpe de 

unge til ikke bare å være konsumenter, 
men også produsenter med teknologien 
som verktøy

Metallco og gjenbruk
Gjøvik bibliotek og litteraturhus inn-

gikk i januar 2017 en treårig kontrakt 
med gjenvinningskonsernet Metallco. 
Samarbeidet har så langt resultert i 
gjenbruksverkstedet OppAtt i biblio-
tekets lokaler, som ble åpnet 24. mars 
2017. Verkstedet er formet som en buss 
og er bygd med delene av en buss som 
er levert til gjenvinning.

Målet er at ulike workshop i tilknyt-
ning til verkstedet OppAtt skal lære 
barn og unge, gjennom aktiv deltakelse, 

Tekst: 
Olav Birketveit 
Oppland fylkesbibliotek

• Kan folkebibliotek samarbeide med sponsorer?
• I Oppland har et toårig prosjekt undersøkt om det  

er mulig. 
• Formålet har vært å "gi innbyggerne bedre og ut-

videde bibliotektjenester og øke bruken av biblioteket 
gjennom samarbeid med det private næringsliv."

• Dette har fungert, hovedsaklig ved at bibliotek og  
bedrifter sammen har skapt nye konsepter. 

Samarbeid mellom bibliotek og privat næringsliv
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nytten og gleden ved gjenbruk og 
gjenvinning.

Intek Enginering AS og verksted
Fyrverkeriet bibliotek i Vestre Toten 

kommune har våren 2017 inngått en 
treårig kontrakt med Intek Engineering 
AS. Intek er en høyteknologisk bedrift 
lokalisert i Vestre Toten kommune med 
automatisering og robotikk som sine 
fremste fagfelt. I samarbeid åpner biblio-
teket og Intek Verkstedet på biblioteket 
19. mai 2017.

Formålet med Verkstedet er å fremme 
kunnskap, nysgjerrighet og teknologikom-
petanse i befolkningen, med spesielt vekt 
på barn og ungdom.

Hovedverdien av prosjektet
Den største verdien av prosjektet 

mener vi er at bibliotekene og sam-
arbeidspartnerne sammen har skapt 
konseptene. De har vist at når man 
kobler bedriftenes kompetanse med 
bibliotekarenes, så skapes unike kon-
septer som ingen av partene hadde 
fått til alene. En gang i måneden, i tre 
år framover, vil biblioteket og bedriftene 
møtes for å utvikle tilbudet til det beste 
for innbyggerne.

- Prosjektet har bevist at når biblio-
tekarer profesjonaliserer og systemati-
serer arbeidet med partnerskap så ser 
bedriftene hvor utrolig viktig folkebiblio-

teket er for lokalsamfunnet og de ser 
nytten av å bidra med sin kompetanse 
til å gjøre biblioteket enda bedre og 
viktigere, forteller Stabell.

Innovasjon
Prosjektleder Øystein Stabell deltok på 

Norsk Innovasjonskole som en av fire an-
satte i fra Oppland fylkeskommune i 2015-
2016. Leder for Oppland fylkesbibliotek, 
Tone Nyseter, mener prosjektet Sponsor-
samarbeid i bibliotek er nyskapende og 
helt klart har gitt innovative resultater for 
de kommunene som har deltatt.

- Det har aldri tidligere vært gjort noe 
liknende i norske folkebibliotek, og det 
er gledelig at erfaringene fra deltakelse 
på innovasjonsskolen har båret frukter. 
Prosjektet har vært en udelt suksess, og 
har ført til bedre og spennende tjenester 
for innbyggerne, sier hun. 

Øverst til venstre: Biblioteksjef Berit Strømshoved 
ved Lillehammer bibliotek intervjues av prosjektleder 
Øystein Stabell, på prosjektets nettside bibsam.no. 

Øverst til høyre: Sluttrapporten fra prosjektet.

Nederst til venstre: Biblioteksjef Berit Strømshoved ved 
Lillehammer bibliotek, Leder av Fyrverkeriet bibliotek 
(Vestre Toten kommune) Mona Myrland, og biblioteksjef 
Kristin Aldo ved Gjøvik bibliotek og litteraturhus. (Foto: 
Oppland fylkesbibliotek)

Nederst til høyre: Fyrverkeriet bibliotek. (Foto: Kultur-
nett Oppland)
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Biblioteket som offentlig rom 
– og blå føtter
Bibliotekets funksjon som offentlig rom er ikke forenelig med bruk av skotrekk, hevder Mor-
ten Olsen Haugen i denne kronikken, som også stod i Trønder-Avisa 5. mai. Haugen mener 
skotrekk er et signal om at du ikke er hovedperson i rommet du besøker, at du med sko-
trekk på føttene er gjest, klient, eller et unntak som må rette deg etter andres behov. 

Jeg får ofte høre ofte om bibliotek som 
åpner i nye lokaler og som "innflyttings-
gave" møter krav fra byggherren om at 
besøkende skal bruke blå skotrekk for å 
skåne bygget. 

Dette blir grunnleggende feil. Skotrekk 
er et signal om at dette rommet ikke er 
for deg. Og derfor kan vi ikke ha det slik 
i biblioteket. Biblioteket er til nettopp 
for deg. Det er spesielt udemokratisk 
å innføre tiltak som umyndiggjør deg i 
møte med biblioteket. 

Kombinasjonsbibliotek
Skotrekk foreslås som regel i bibliotek 

som er samlokalisert med skoler, og 

Tekst: 
Morten Olsen Haugen
Fylkesleder i Trøndelag BF

som skal være "kombinasjonsbibliotek" 
– både skolebibliotek og folkebibliotek. 
Kombinasjonsbibliotek er populære; 
delvis fordi den legger opp til sambruk 
av noen felles rom, men mest fordi 
den gir skolen bedre tilgang til biblio-
tekets samlinger og kompetanse. Fra 
bibliotekhold ser vi absolutt verdien av 
å styrke bibliotektilbudet til skolen, men 
biblioteket må også legges til rette for 
allmennheten. 

Tilrettelegging for allmennheten kan 
bety egen inngang til biblioteket som 
ikke går over skoleplassen eller gjennom 
skolens korridorer, tydelig innredningen 
av biblioteket og en ryddig tidsplan 
gjennom uka, slik at skolen vet hvilke 
tidsrom som er avsatt til klassebesøk, 
og allmennheten vet hvilke dager de 
kan besøke biblioteket uten å havne i et 
skolebibliotek.  

Bevegelsesfriheten
Min innfallsvinkel er at blå skotrekk i 

utgangspunktet er et inngrep i perso-
ners bevegelsesfrihet, men at det likevel 
finnes situasjoner hvor et slikt inngrep 
er berettiget. Det er ulike grunner til at 
noen offentlige bygg velger å innføre 
pålegg om innesko, kombinert med bruk 
av skotrekk for gjester. Effektivt renhold 

og bedre inneklima er de vanligste grun-
nene. Barn som oppholder seg mye i lek 
og aktivitet på gulvet, har åpenbart også 
godt av et rent gulv.

Rom av ulike slag
Dagliglivets rom kan inndeles i fire 

hovedkategorier etter funksjon og type. 
Private rom utpreger seg ved at 

noen er eier av rommet og har rollen 
som vert, mens andre er gjester. Som 
private hjem. Her spør vi om reglene 
("skal jeg ta av meg skoa?"), og aksep-
terer at noen bestemmer over oss. 

Handelsrom har også en tydelig 
eier og vert, men eieren aksepterer ulik 
adferd fra gjestene, fordi formålet med 
rommet er å gjennomføre flest mulig 
salg. Eieren forstår at kunder/gjester 
som trives har betydning for salget. 

Rom for spesielle funksjoner er 
annerledes. Funksjonen definerer spil-
lereglene; det må vises spesielle hensyn 
i rom som brukes til matproduksjon eller 
stell av syke. Barnehager og skoler er 
også i denne kategorien. Typiske for 
slike rom er at de som oppholder seg 
her er «klienter» eller «behandlere» – i en 
svært vid betydning av ordene. 

Offentlige rom er også annerledes. 
Selv om det finnes regler om oppførsel, 

• Nye biblioteklokaler kan møte krav fra byggherren om at besøkende  
skal bruke blå skotrekk for å skåne bygget.

• Bibliotekenes rolle som "offentlig rom" ble understreket ved revisjonen  
av bibliotekloven i 2013.

• Bibliotekets funksjon som offentlig rom er ikke forenelig med bruk av  
skotrekk, hevder Morten Olsen Haugen. 
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er det typisk for de offentlige rommene 
at vi alle oppholder oss her som like-
verdige. I det offentlige rom er vi ikke 
"kunder" eller "klienter", men "borgere". 

Glassgater i kjøpesentra
Det offentlige rom er en truet art. 

Samfunnet overlater stadig mer av by-
planleggingen til private aktører. Vi sitter 
ikke lenger på torget i våre småbyer, 
vi sitter i glassgatene i kjøpesentrene. 

Rådhuset er kanskje det ypperste ek-
sempelet på et rom og en bygning som 
burde være et offentlig rom. Her skapes 
politikk, og her forvaltes samfunnet. Her 
burde vi kunne møtes som likeverdige 
borgere. Noen steder fungerer dette; 
men rådhuset er samtidig noens ar-
beidsplass, og noen av de besøkende 
til rådhusene faller innenfor kategorier 
av klienter, slik at det er nødvendig med 
sikkerhetstiltak og adferdsregulering. 
Men ingen besøkende til ordføreren må 
ta på skotrekk?

Hvis du lurer på grensedragningen 
mellom et spesialrom og et offentlig 
rom, kan du tenke på skolens gymsal. 
De fleste av årets dager er dette et spe-
sialrom, og ingen kan bruke utesko her. 
På syttende mai er rommet forvandlet 
til offentlig rom, med talerstol, flagg og 

pynt. Det er ingen som mener at du 
må ta på deg blå skotrekk for å feire 
grunnloven!

Paragraf 1 i loven
Bibliotekenes rolle som "offentlig rom" 

ble understreket ved revisjonen av bi-
bliotekloven i 2013. Da ble det inntatt 
i lovens formålsparagraf at "folkebiblio-
tekene skal være en uavhengig møte-
plass og arena for offentlig samtale og 
debatt." Som offentlig rom og møteplass 
ivaretar biblioteket mange funksjoner i 
samfunnet: en nøytral debattarena, en 
fri møteplass, et sted for å møte hele 
bredden og mangfoldet av befolkningen, 
et sted for felles aktiviteter.  

Biblioteket er et rom hvor du er en fri 
borger i et offentlig rom, et rom hvor alle 
er likeverdige og alle er hovedpersoner. 
I et slikt rom skal alle kunne utfolde sine 
rettigheter som borgere: å "søke, motta 
og meddele opplysninger og ideer 
gjennom ethvert meddelelsesmiddel", 
som det heter i menneskerettighetser-
klæringen. 

Uforenlig med skotrekk
Bibliotekets funksjon som offentlig 

rom er ikke forenelig med bruk av sko-
trekk. Skotrekk er et signal om at du ikke 

er hovedperson i rommet du besøker. 
Med skotrekk på føttene er du gjest, 
klient, eller et unntak som må rette deg 
etter andres behov. 

I dette innlegget har jeg ikke lagt 
vekt på praktiske sider, som at sko-
trekk krever en annen innredning av 
inngangspartiene; hvor det settes av 
plass til stoler for å sitte ned og ta på 
seg plasttrekkene. Jeg bruker heller ikke 
mye tid på å nevne at rister og matter 
ved dørene kan fange opp det meste av 
søle og skitt fra sko. 

Noen byggherrer vil kanskje innvende 
at "det er ikke ment slik". Det kan hende 
at de tror de inviterer til dugnad om å 
spare det nye gulvet for slitasje. Det er 
sikkert godt ment, men gode intensjo-
ner er ingen garanti for at budskapet 
blir oppfattet på samme måte av mot-
takerne.  
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Har du fått endret lønna di i det siste? 
Har du fått ny lønn etter lokale forhand-
linger? Eller har du kanskje også skiftet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

Meld inn ny lønn!

Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet. 
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater 
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får 
du  opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkes-
aktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til 
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn. 

Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på 
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi 
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk 
som tillitsvalgte kan bruke når de forbereder forhandlinger. Til 
adresselister for utsending av Bibliotekaren og Nyhetsbrev. 

Takk for hjelpen! 

Godtgjøring for forhand-
ling på "feil" arbeidsplass.

Har du som BF-medlem forhandlet for Bibliotekarfor-
bundet på en annen arbeidsplass enn din egen? Da kan 
du ha krav på godtgjøring fra BF! 

Send inn protokollen til bf@bibforb.no og vi vil foreta 
utbetaling. Har du spørsmål, tar du kontakt med BFs 
sekretariat. 

Svenske skolebibliotek 
i blindsonen

I 2015 opprettet den svenske regjeringen «Skolkommissionen», 
en bredt sammensatt komité som skulle heve den svenske skolens 
kunnskapsresultat, forbedre kvaliteten på undervisningen og gjøre 
ulike skoler mer likeverdige. 20. april leverte de sin utredning, med 
tittelen «Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och li-
kvärdighet». (SOU 2017:35)

Utredningen foreslår innsats på tre hovedområder: kompetanse-
heving, ledelse og statlig støtte. Til tross for at tittelen oppfordrer til 
samling for skolen, kan det forventes at flere av forslagene resulterer i 
politisk uenighet. Blant annet har den forrige svenske utdanningsminis-
teren Jan Björklund allerede omtalt utredningen som en stor skuffelse.

På grensen til inkompetanse
DIK-förbundet – der de fleste svenske bibliotekarer er organisert 

– har heller ikke latt seg begeistre. De skriver:
«Ur DIK:s perspektiv noterar vi något som vi återkommande har 

uppmärksammat genom åren. När skolans professioner (läs lärare 
och skolledare) slår sina kloka huvuden ihop med skolforskare, så 
uppstår mer eller mindre medvetna blinda fläckar. En sådan blind 
fläck är skolbibliotekens och skolbibliotekariernas betydelse för att 
stärka elevernas lärande. Ordet ”skolbibliotek” nämns endast tre 
gånger på betänkandets mer än 460 sidor. Ordet ”skolbibliotekarie” 
nämns en enda gång. Det är symptomatiskt att kommissionen ägnar 
betydligt mer uppmärksamhet åt lärares tillgång till högskolebibliotek 
än skolelevernas tillgång till skolbibliotek. Det är en felfokusering på 
gränsen till inkompetens. Särskilt mot bakgrund av den forsknings- och 
kunskapsöversikt som Kungliga biblioteket nyligen publicerade som 
visar skolbibliotekets betydelse för elevers lärande.»

DIK-förbundet vil ha en sterkere prioritering av skolebibliotek, fra 
både politikere og skoleledere. De mener at det må til for å lykkes 
med det som Skolkommissionen fikk i oppdrag å finne løsninger på: 
heving av kunnskapsresultatene, økt likeverdighet og forbedret kvalitet 
i skolens undervisning.

Flere blindsoner
Denne saken fra Sverige minner oss om at også norske politikere 

har en imponerende evne til å uteglemme bibliotek i mange sammen-
henger. Nå sist merket vi det da kunnskapsminister (sic) Torbjørn Røe 
Isaksens stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning presterte å 
utelate en hver omtale av bibliotekenes betydning for nettopp denne 
kvaliteten. Ministeren la lanseringa av meldinga til Realfagsbiblioteket 
ved Universitetet i Oslo, som understreket at bibliotek svært lett havner 
i blindsonen for politikerne. 

I Sverige har en stor offentlig utredning kommet 
med forslag til forbedret kvalitet i skolen. Sko-
lebibliotek er knapt nevnt og skolebibliotekarer 
nevnes kun en eneste gang. - En feilfokusering 
på grensen til inkompetanse, sier DIK-förbundet.

Tekst: Erling Bergan
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Vi skaper fremtidens biblioteksystem
Les mer på www.axiell.no

QURIA® 

Quria® er den første skybaserte digitale plattformen 

for bibliotektjenester, utviklet for å ta folkebiblioteket 

inn i fremtiden. Quria® er enkel i bruk, gjør de dagli-

ge arbeidsrutinene mer effektive og reduserer antall 

systemer de ansatte må ha tilgang til. Med Quria® har 

man full oversikt over hva som skjer på biblioteket, noe 

som gir et bedre servicetilbud til de besøkende. 

– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK
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Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

Du står med sverdet hevet, en beskyt-
tende vegg av stål mot fienden som 
kommer mot dere. Bak deg jobber de 
andre intensivt for å knuse det siste 
horrible bildet, i håp om at det skal 
spare dere alle for en skjebne ingen vil 
tenke på. Lyden av terninger som treffer 
bordet er det eneste som høres, før en 
stemme sier “Dere klarte det, deres siste 
desperate forsøk var det som skulle til 
for å knuse ondskapen som truet dere 
alle, og deres fiender forsvinner i et blaff 
av lys og røyk!”

Det dere nå leste var ca slik det var 
ved bordet da jeg var med og spilte et 
rollespill på MidgardCon II. På midten/
slutten av 80-tallet var det mange som 
trodde rollespill var inngangsporten til 
satanisme og galskap, heldigvis er den 
tiden over og nå begynner rollespill å bli 
mer synlig igjen. Show som “Stranger 
things” har gjort mange nysgjerrige på 
rollespill, og det er noe jeg er veldig glad 
for! Jeg har så vidt skrevet litt om rollespill 
her i mitt lille hjørne, og etter å ha hatt 
gleden av å få være med på å organisere 
MidgardCon II, så følte jeg at det var på 
tide å gjøre det igjen. 

I en verden hvor mange sitter og føler 
at de mangler en connection til andre, er 
rollespill viktigere enn noensinne! Man 
tager (som oftest) en bok, noe av det 
vi liker best her i verden, samler noen 
mennesker rundt et bord, og sammen 
skaper man historier. Morsomme, triste, 
mørke, lyse, kompliserte eller enkle. His-
torier som man er en del av mens man 
forteller dem. Man trenger ikke kjenne de 
andre rundt bordet heller for at historien 
skal skapes, faktisk trenger man strengt 

tatt ikke et bord, det fungerer godt over 
nettet også. 

Dette er jo gode ting i seg selv. Men 
hvorfor er dette noe bibliotekarer bør 
tenke på? Hvorfor i alle dager bør vi bry 
oss om at noen leker i en fantasiverden 
mens de ruller terninger eller trekker klos-
ser, eller bruker en annen mekanikk for 
å skape drama? Fordi det er et verktøy 
vi kan bruke! 

Rollespill tvinger deltakerne til å bruke 
fantasien, til å strekke ut en hånd til et 
annet menneske, til å tre ut av sine egne 
sko og inn i en annens. Dette høres fryk-
telig skummelt ut for noen, og det kan 
jeg forstå. For noen er det veldig lenge 
siden de lekte cowboy og indianer, eller 
politi og røver. Men jeg har enda ikke møtt 
noen som ikke lekte slike leker som barn. 
Likevel er det noe mange er redde for å 
gjøre som voksen. Det syns jeg ikke vi 
skal være. Jeg vil heller vi skal omfavne 
muligheten til å gjøre det igjen. 

Våre bibliotek er fulle av historier, 
skjønnlitteratur utgjør jo en stor del av 
våre samlinger. Men fortellerne er det 

ofte lenger i mellom. Rollespill gjør alle 
til fortellere, ordene har makt, og alle kan 
for en liten stund være en annen enn 
den vanlige "jeg". Dessverre finnes det 
lite rollespill i våre bibliotek, selv om jeg 
vet det er flere bibliotekarer som prøver 
å endre på dette. 

Til nå har jeg skrevet fine ting om delte 
fortellinger og at man kan knytte bånd 
til andre personer gjennom å spille rol-
lespill sammen, men hvorfor skal man 
bruke av sin dyrebare arbeidstid til å 
leke slikt på jobb? Jeg har flere forslag, 
selvsagt har jeg det! Mange bibliotek 
har språkkafeer og lignende, hva med å 
bruke rollespill der? Settingen kan være 
lagt til en verden lik vår, hvor spillerne 
må finne veien gjennom forskjellige 
situasjoner. Eller hvis man har flere frivil-
lige, hva med å la dem være flyktninger 
på vei til et tryggere sted, og man får 
en deltaker til å bruke sin egen erfaring 
til å levendegjøre verdenen. Eller den 
ungdomsgjengen som bare henger 
der og lager støy, hva med å spille 
Monsterheart med dem (bestikk dem 
med pizza første gangen, det er ingen 
hemmelighet at den målgruppa ofte må 
bestikkes for å være med på ting hos 
oss)? Monsterheart er et spill hvor spil-
lerne er monstre, men også tenåringer 
med all den dramaen det medfører, jeg 
anbefaler alle å sjekke det ut! 

Kanskje dette er drømmer fra min 
side, et ønske om å spre en hobby som 
gir meg så mye glede. Men jeg tror ikke 
det, jeg tror helt og fullt at vi kan bruke 
rollespill til noe fornuftig i våre bibliotek. 
Det er tross alt kun fantasien som setter 
grenser! 

Natural 20
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h i s t o r i e  ·  k u l t u r  ·  f o l k e l i v

Opplev våren  
i Roma & Toscana
11.–18. APRIL  
FRÅ 14 975,-

Litteratur-  
& musikktur  
til New York
MED RAGNAR  
HOVLAND  
& TOVE BAKKE 
BOKBAD MED 

SIRI HUSTVEDT
29. APRIL – 5.  MAI   
FRÅ 22 950,–

Eventyrlege Island 
MED SYLFEST  
LOMHEIM
9.–14. MAI & 23.–28. AUG 
FRÅ 15 975,–

Irland & Nord-Irland
3.–11.  JUNI 
FRÅ 14 990,-

USA Midtvesten: 
I utvandrarane  
sine fotefar 
22. JULI  – 1.  AUG  
FRÅ 21 995,–

Cruise på Volga
MED HANS-WILHELM  
STEINFELD
15.–22. AUGUST

FRÅ 24 950,-

Shetland, Orknøyane  
& Skottland
MED TORGRIM  
TITLESTAD
30. AUG – 6.  SEP

FRÅ 17 950,-

Moskva  
& St. Petersburg
MED HANS-WILHELM  
STEINFELD
1.–8. SEP 
FRÅ 27 950,– 

Færøyane
MED SYLFEST LOMHEIM
4.–8. SEPTEMBER 
FRÅ 14 990,–

New York  
& Washington
MED EVA BRATHOLM 
15.–23. SEP  
FRÅ 25 995,–

San Francisco,  
Los Angeles  
& Las Vegas 
MED EVA BRATHOLM 
23. SEP – 3.  OKT 
FRÅ 28 950,-

Roma 
MED FRANK  
AAREBROT
21.–25 SEP  
FRÅ 14 950,–

Normandie
22.–29. SEP 
FRÅ 15 950,–

Georgia
MED HANS-WILHELM  
STEINFELD
22.–30. SEP  
FRÅ 28 950,-

Guatemala 
MED PETTER SKAUEN
21.  OKT – 1.  NOV  
FRÅ 29 950,- 

Musikktur  
til New Orleans 
MED FRODE ALNÆS 
4.–11.  NOV  
FRÅ 23 950,-

Fottur på  
Gran Canaria
8.–15. NOV 
23.-30. NOV 
1.–8. FEB 2018 
FRÅ 12 950,-

2017-2018

TLF. 918 20 304   ·   post@fotefartemareiser.no   ·   www.fotefartemareiser.no    ·   

PÅ  B I LETA ,  ØVST  FRÅ  VENSTRE :  SYLFEST  LOMHE IM,  EVA  BRATHOLM,  FRANK  AAREBROT,  RAGNAR  HOVLAND,  TOVE  BAKKE ,  FRODE  ALNÆS  PETTER  SKAUEN ,  TORGR IM T I TLESTAD 

500 kroner rabatt til medlemmer i 
Bibliotekarforbundet på alle reisene.
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Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen 
biblioteksektoren.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler 
tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over 
alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. 

Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.

Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.

Stipend til studentmedlemmer

YS Hytteinnbo er en spesialpriset innboforsikring  
for deg som er medlem i Bibliotekarforbundet.
Forsikringen gjelder hytter i Norge og koster 468 kroner  
per år for en innbosum på hele 750 000 kroner.

YS Hytteinnbo dekker utgiftene du kan få  
som følge av blant annet 

• skader på hytteinteriøret etter besøk av gnagere
• tyveri av sykkel (opptil 30 000 kroner)
• tyveri av innbo
• uhellskader på innbo

Har du hytte?

Kjøp forsikringen på gjensidige.no/ys eller ring 
03100 og si at du er medlem av et YS-forbund.
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Barn på flukt trenger 
din hjelp NÅ

Send FLUKT til 2454 og gi kr 200,- 

Send FADDER til 2454 og gi 250,- pr. måned
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Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom 
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste 
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no
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De flykter for 
livet over 
Middelhavet
SEND SMS FLUKT 
TIL 2272 (200 kr)

Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til 
stipend. 

Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde 
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studie-
turer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i stats-
sektoren oppfordres spesielt til å søke. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter 
vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og 
hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren/Del din kunnskap kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer
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Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     finnmark@bibforb.no

Troms
Astrid Johanna Sømhovd (kontaktperson)
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Telefon:   93 46 46 50
Epost:      troms@bibforb.no

Nordland
Cecilie Odding
Narvik videregående skole
Telefon:    90 09 53 58
E-post:     nordland@bibforb.no

Trøndelag
Morten Olsen Haugen
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal
Claus Christian Hansen
Sunndal folkebibliotek
Telefon: 94 19 49 63
E-post:  moreogromsdal@bibforb.no

Sogn og Fjordane
Anja Angelskår Mjelde
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Telefon:   99 25 73 56
Epost:     sognogfjordane@bibforb.no

Forbundsleder: Margunn Haugland
Kontorleder:  Petter Bruce
Rådgiver:  Hege Bergravf Johnsen
Rådgiver:  Kieth Lau Andersen
Redaktør:  Erling Bergan

Hordaland
Ritha Helland
Bergen offentlige bibliotek
Telefon:    41 58 11 74 
E-post:     hordaland@bibforb.no

Rogaland
Linda Johnsen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon: 94 13 62 77
Epost:       rogaland@bibforb.no

Agder
Sigrid Nesland
Åmli bibliotek
Telefon: 95 73 51 50
E-post:  agder@bibforb.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     telemark@bibforb.no

Vestfold
Susanne Birgitte Bolstad
Telefon:  95 12 28 66
E-post:  vestfold@bibforb.no

Buskerud
Jannicke Røgler
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   99 01 42 88
E-post:    buskerud@bibforb.no

Leder  
Margunn Haugland
Mobil:     99 01 44 19
E-post:     margunn.haugland@bibforb.no

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.angell.bergli@ffk.no

Hedmark og Oppland
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon:   97 75 02 68
Epost:      hedmarkogoppland@bibforb.no

Østfold
Vegard Krog Petersen
Sarpsborg bibliotek
Telefon:    95 88 88 42
E-post:     ostfold@bibforb.no

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon:    99 01 15 32
E-post:     akershus@bibforb.no

Oslo
Sondre Molteberg Dalen
Høgskolen i Oslo og Akershus
Telefon:    94 48 90 38
E-post:     oslo@bibforb.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

Styremedlemmer
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Monica Roos, Høgskolen i Bergen
Anne Husøy, Fræna folkebibliotek
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold

Varamedlemmer
Linda Rasten, Vestby bibliotek 
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
Jan Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek 
Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek 

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11,
  Oslo

  
Telefon:  48 02 09 00
E-post:  bf@bibforb.no
Nettside:  www.bibforb.no
Facebook:  /Bibliotekarene
Twitter:  @Bibliotekarene

Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
utdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat: 
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



"Når vi sitter i friminuttene sitter mange i 
gangen med mobilen, men viss vi hadde 
hatt et bibliotek kunne vi sittet å lest eller 
gjort lekser på en stille plass. Lærerne 
klager på at vi sitter så mye på mobilen 
så hvorfor ikke gjøre noe med det?"

Frøya N. Waldron (13) i innlegget "Gi 
oss skolebibliotek!" i Fanaposten  6. 
mai 2017.

- Arbeidet med kulturmeldinga er en jobb 
verken kulturbyråkrater eller politikere bør 
lage på egen hånd. Kulturmeldinga skal vi 
være sammen om, sa kulturminister Linda 
Hofstad Helleland da hun 3. mai åpnet 
oppstartskonferansen for ny kulturmelding. 
Hundrevis av kunstnere og kulturarbeidere 
fylte Det Norske Teatret i Oslo, til det jeg 
trodde skulle bli en kamuflert valgkampåp-
ning for Høyres kulturpolitikk. Hvorfor skulle 
de ellers starte et langsiktig arbeid med en 
stortingsmelding, rett før et stortingsvalg 
som med stor sannsynlighet fører dem ut av 
regjeringskontorene?

Kulturministre er sjelden spennende å høre 
på, og Helleland er intet unntak. Det er van-
skelig å være uenig i noe særlig av det hun sa 
i velkomsttalen sin. At kultur er viktig kan sies 
på hundre måter, og de fleste fikk vi høre på 
denne konferansen. Det var statsråd Helleland 
og kulturrådsdirektør Kristin Danielsen som 
delte de fleste flosklene søsterlig seg imellom. 

Men inn på scenen kom Eirik Newth, med 
blikk på de store samfunnstrendene vi må 
forholde oss til. Teknologien stopper ikke 
opp, det kommer endringer, sjøl om vi ikke 
vet hva som kommer. Hvor vanskelig det kan 
være mente han å være et godt eksempel på 
selv, da han tippa at iPhone ville bli en flopp 
da den ble lansert i 2007. Likevel leverte han 
nå nye framtidsanalyser som fortjener å bli 
lyttet til: Det viktige er å bygge holdeplasser 
for den teknologiske ferden framover, ikke 
endestasjoner. Han viste til DAB som en slik 
meningsløs satsing, siden DAB vil måtte bli 
radioens endestasjon. 

Newth la også vekt på demografiske end-
ringer, eldrebølgen, sentralisering. Folk trekker 
dit ressursene er, og i tiårene framover er det 
verken jordbruk, bergverk, fisk eller olje som 
er den store ressursen. Det er mennesker. 
Folk flest bor i byer og regionsentra. Kultur-
politikken, som all annen politikk, må forholde 
seg til fortsatt sentralisering. 

Etter Newth kom BI-professor i kulturpoli-

Kulturvalgkampåpningen 
som ble litt annerledes

tikk Anne-Britt Gran, som også er sekretær 
for regjeringens Næringspolitiske råd for 
kulturelle og kreative næringer. Hun snakket 
om at tidsepoken for kunst og kultur som egen 
sektor i armlengdes avstand fra næringsliv, 
reiseliv og sponsing, er i ferd med å ebbe ut. 
Sektorens grenser utviskes. Kulturmeldingen 
må være tverrdepartemental, tida for politiske 
siloer er over, sa hun. Slikt klinger nok godt i 
Hellelands ører, og det gjorde nok også den 
etterfølgende panelsamtalen om "næringslivet 
som kulturaktør".

Men så kom Mustafa Can. Som et ham-
merslag mot regjeringa. Han langer ut mot 
regjeringspartiene, til stormende jubel fra 
salen. - Kulturens dödgrävare, sa Can, som 
kritiserte kulturministerens Facebook-posting 
i vinter: "Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj 
og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar 
Bjørndalen. Dugnad og grøt." - Hvis dette 
er hva dere skal tilby omverden, da har dere 
ryddet veien mot en kulturskumring. Det er 
ingen uskyldig uttalelse, sa Can, og tordnet 
videre: - Det er signalpolitikk, populistisk. Er 
dette smått reaksjonære og bondske blunket 
et innlegg for å forsvare norske verdier og 
tradisjoner? Hvorfor skryter hun ikke av Toril 
Moi eller Kjell Askildsen eller likestillingen eller 
velferdsstaten, spurte Can.

Dermed ble det igjen litt interessant å 
fundere på hva en ny kulturmelding skal 
inneholde. 

Og Helleland må restarte Høyres kulturvalg-
kamp på annet vis. Uten festbremsen Can. 
Greit nok det. 
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