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På bibliotekmøtet i Sandefjord inviterer 
Bibliotekarforbundet tre relativt nye 
stemmer i den bibliotekariske of fentlig-
heten til å gi noen svar på spørsmålet: Blir 
vi utdannet til framtidas behov? Elisabeth 
Reinertsen, Anders Grønning og Glenn 
Bjerkenes er henholdsvis snart utdanna, 
nettopp utdanna og med fem års farts-
tid. Velkommen til BF-arrangementet 
"Nye stemmer" torsdag 15. mars kl 15-16 
i Sandefjord!

Blir vi utdannet 
til framtidas behov?

NYE STEMMER PÅ BIBLIOTEKMØTET

bibliotekarutdanning. Er bibliotekarutdanninga re-
levant? Hvilke kvalifikasjoner trenger bibliotekansatte? 
Er utdanninga tilpasset framtidas behov? 

I 2014 skrev sjefene for Storbybibliotekene at «Bi-
bliotekutdanningen er ikke tilpasset framtidas behov» 
og «Det er vår klare anbefaling at bibliotekutdanningen 
må oppdateres». 

På BFs tillitsvalgtkonferanse i 2016 sa ABIs institutt-
leder Tor Arne Dahl at «Jeg har problemer med å ta inn 
over meg at de ikke skal være tilpasset framtidas behov».

Nå vil Bibliotekarforbundet belyse dette på en annen 
måte, ved å gi ordet til tre med ferske erfaringer fra bi-
bliotekarutdanninga i Oslo.

DE TRE INNLEDERNE: 
 y Anders Grønning, Skolebibliotekar ved Asker vide-

regående skole. Bibliotekarutdanning fra 2017.
 y Elisabeth Reinertsen, Tredjeårsstudent ved 

bibliotekarutdanningen i Oslo. Tidligere leder av 
studentforeningen Alexandria. Vara til forbunds-
styret i BF.

 y Glenn Bjerkenes, Hovedbibliotekar ved UB i Oslo. 
Bibliotekarutdanning fra 2013. Leder av NBF Fjern-
lån og Referanse. Medlem av forbundsstyret i BF. 

STED:
 y Bibliotekmøtet i Sandefjord 

 
TID:  

 y  Torsdag 15. mars kl 15:00 – 16:00.

ANDER S 
GRØNNING

E LISABE TH
REINERTSEN

GLENN
BJERKENE S
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Tjenester som er pålagt ved lov blir naturlig høyere prioritert enn 
andre oppgaver. Har du ansvaret for en tjeneste som ikke er lovhjem-
let, risikerer du kutt hver gang budsjettet skal vedtas. 

Hvordan legitimere 
skolebibliotek?

skolebibliotek. Dagens og fremtidens 
realiteter i kommuneøkonomien tilsier tøf-
fere prioriteringer for politikerne. Når man 
skal slåss om penger for sin tjeneste og sine 
brukergrupper blir det desto viktigere å 
være godt skodd med argumenter. Viktige 
steder å hente argumenter fra er lovverk, 
forskrif t, forarbeider, håndbøker, standar-
der og regelverk. 

OPPL ÆRINGSLOVEN
Det er gode grunner til å følge med i arbeidet 
Kunnskapsdepartementet satte i gang høs-
ten 2017. Et lovutvalg skal foreta en helhetlig 
gjennomgang og vurdering av regelverket 
på grunnopplæringens område. Lovutvalget 
skal blant annet foreslå ny opplæringslov, 
forskrif tshjemler og føringer for innholdet i 
forskrif tsreguleringen. Utvalget har frist til 
1. desember 2019 med å levere sin utredning. 

I dagens opplæringslov hjemles skole-
bibliotek i §9-2. Den sier at «elevane skal ha 
tilgang til skolebibliotek». Disse seks ordene 
utdypes noe mer i forskrif ten til opplærings-
lovens kapittel 21 som definerer nærmere 
hva tilgang betyr:

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre 
tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom sam-
arbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje 
ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for 

elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast 
aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal 
vere særskilt tilrettelagt for skolen.  

NIFU Rapport 4/2014 Evaluering av Pro-
gram for skolebibliotekutvikling 2009-2013 
anbefaler at Kunnskapsdepartementet 
vurderer om opplæringsloven bør være ty-
deligere på at skoler skal ha skolebibliotek 
der skolebibliotekar har bibliotekfaglig 
kompetanse og bemanning i skolens åp-

INNHOLD, K VALITET OG OMFANG

ningstid. Likeledes at det defineres hvilke 
krav det nasjonalt settes til utrusting av et 
skolebibliotek, samt en tydeligere presise-
ring av at skolebibliotek og folkebibliotek 
skal samarbeide om utbygging av skolebi-

tekst
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet

jannicke røgler
BF-leder

Skal vi kunne håpe på 
mer innhold om sko-
lebibliotek i lovteksten 
må vi hele tiden vise 
hvorfor skolebibliotek 
er viktig. En måte å 
vise viktigheten av en 
tjeneste er gjennom 
statistikk og analyse.

bliotek og integrering av skolebibliotek i det 
pedagogiske arbeidet for å nå de nasjonale 
resultatmålene.  

Hverken loven eller forskrif ten sier noe 
om innholdet, kvaliteten eller omfanget 
på tjenesten. Skolebibliotekene har behov 
for en utdyping og økt forpliktelse i både 
lovtekst og forskrif t for bedre å legitimere 
egen virksomhet, nettopp det NIFUs rapport 
anbefaler. 

ARGUMENTER MED STATISTIKK
Skal vi kunne håpe på mer innhold om 
skolebibliotek i lovteksten må vi hele tiden 
vise hvorfor skolebibliotek er viktig. En 
måte å vise viktigheten av en tjeneste er 
gjennom statistikk og analyse. Dessverre er 
skolebibliotekstatistikken for grunnskolen 
mangelfull, dels fordi mange ikke leverer 
statistikk og dels fordi den på flere områder 
er utdatert. Statistikken skal nå revideres, 
men et spørsmål man kan stille seg er om 
det ikke hadde vært mer naturlig og la Ut-
danningsdirektoratet ta denne oppgaven. 
Det er i dag Nasjonalbiblioteket som har 
ansvaret for innsamling av statistikk for 
skolebibliotekene. Som Kunnskapsdepar-
tementets fagdirektorat for utdanning, er 
det mer naturlig om Utdanningsdirektoratet 
hadde dette ansvaret.  

Det var 2858 grunnskoler i 2016. Statistik-
ken for grunnskolen fra 2016 bygger på 1904 
skoler som har rapportert at de har eget 
skolebibliotek eller er kombinasjonsbiblio-
tek med folkebibliotek. I tillegg rapporterte 
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137 skoler at de hadde bibliotek, men de rap-
porterte ikke inn data for drif ten. 228 skoler 
rapporterte at de ikke hadde bibliotek. 556 
skoler, eller 20% av skolene svarte ikke på 
undersøkelsen (kilde: bibliotekutvikling.no). 
Kanskje skoleeierne hadde følt en større for-
pliktelse om kravet til levering av statistikk 
hadde kommet fra Utdanningsdirektoratet. 
Dessverre er heller ikke alle skolene like opp-
tatt av å sikre best mulig kvalitet på dataene. 
Det gjør at skolebibliotekstatistikken har 
begrenset betydning som beslutning- og 
planleggingsverktøy.

Tilsammen jobbet det i følge 2016-sta-
tistikken 549 personer med bibliotekfaglig 
bakgrunn tilsvarende minst en halvårsenhet 
i skolebibliotekene. Akershus, Hordaland og 
Rogaland har flest personer med bibliotek-
fag i fagkretsen. Telemark, Sogn og Fjor-
dane, Nordland og Finnmark hadde færrest. 
I gjennomsnitt har disse 549 personene tre 
timer per uke å bruke på skolebibliotekar-
beid. Det sier seg selv at det med så lite tid, 
blir det et svært begrenset tilbud til den 
enkelte elev. 

HÅNDBOK I SA MLINGSUT VIKLING
Et av ønskene jeg fikk da jeg skulle i gang 
med revideringen av håndbok i samlings-
utvikling, CREW var å lage et eget kapittel 
for skolebibliotek. Mange skolebibliotek 
består dessverre av mye utdatert litteratur. 
Hvor mange klassesett av «Pelle og Prof fen» 
som fremdeles finnes på skolebibliotekene, 
kan man bare lure på. Håndbok i samlings-
utvikling er et middel til å profesjonalisere 
samlingsutviklingen. Bestanden av bøker 
per elev var i 2016 på hele 23 bøker. En viktig 
årsak til det høye tallet skyldes antagelig 
mange klassesett, men en annen viktig årsak 
er mye utdatert litteratur i hyllene. Omløps-
tallet viser bruken av samlingen. Den var 0,63 
for hele boksamlingen i skolebibliotekene. 
Tilsvarende tall i folkebibliotekene var 1,1. 
Når omløpstallet er lavt er det en viktig 
indikasjon på at samlingen er dårlig tilpas-
set brukergruppa. Kassering er det enkleste 
tiltaket for å øke omløpet.           

IF L A S RE TNINGSLINJER 
FOR SKOLEBIBLIOTEK
International Federation of Library Asso-
ciations and Institutions kom i 2015 med 
revidert utgave av sine retningslinjer for 
skolebibliotek. Retningslinjene forelå i norsk 
versjon høsten 2016. Retningslinjene bygger 
på IFLA/UNESCOs skolebibliotekmanifest 
som har følgende visjon for skolebibliote-
kene «skolebiblioteket skal være en kraf t 
for endring og forbedring av undervis-
ning og læring i hele skolesamfunnet - for 

lærere så vel som for elever». Målet for 
alle skolebibliotek er å bidra til å utvikle 
informasjonskompetente elever som er 
ansvarlige og etiske deltakere i samfunnet. 
Retningslinjene omhandler alle områder ved 
skolebibliotekdrif ten og vil være til god nytte 
for en skolebibliotekar både i utførelsen av 
jobben og som verktøy for å argumentere 
for skolebibliotek. 

A MERIK ANSKE STANDARDER 
FOR SKOLEBIBLIOTEK
I USA har American Association of School 
Librarians (AASL) nylig lansert et nytt sett 
av nasjonale standarder for skolebibliotek. 
Standardene gjør det mulig for skolebiblio-
tekarene å profesjonalisere egen praksis og 
faglige utvikling. Arbeidet med standardene 
er basert på intervjuer med 1300 skole-
bibliotekarer og andre sentrale personer 
innenfor utdanningsfeltet.  De nasjonale 
skolebibliotekstandardene er utviklet for 
elever, skolebibliotekarer og skolebibliotek. 
Settet med standarder er omfattende, men 
har en praktisk utforming til støtte for de 
ulike målgruppene. 

legitimitet. For å fremme skolebi-
bliotek må man være godt skodd med 
argumenter, påpeker Jannicke Røgler. 
(Foto: Erling Bergan)

Forhåpentligvis vil denne gjennomgan-
gen være til hjelp når du skal argumentere 
for egen skolebibliotektjeneste. Lykke til 
med synliggjøringen og utviklingen av en 
profesjonell skolebibliotektjeneste. 

REFER ANSER
 y AASL standarder. 
 y IFLAs retninglinjer for skolebibliotek. 
 y Mandat til arbeidet med opplærings-

loven.
 y NIFU rapport 4/2014. 

(For lenker til referansene, se nettpubli-
sering av denne artikkelen på BFs nettsider 
bibforb.no) 



BIBLIOTEKAREN  1/20186   

SKOLEBIBLIOTEK

I 2016 ble hun tildelt Bibliotekprisen for Buskerud. Og for noen måne-
der siden var Gulskogen skolebibliotek en av tre nominerte til Årets 
bibliotek. Marit Gautneb gjør åpenbart mye riktig. 

Marit leser høyt

kom inn!  Vi ankommer Gulskogen en fre-
dag formiddag. Skolen ligger 2-3 kilometer 
fra Drammen sentrum, på en flate mellom 
jernbanen, boliger og et industriområde. 
Skolens arkitekt har plassert bygningskuber 
i forskjellige farger utover området, bundet 
dem sammen med overbygde passasjer i 
andre etasje og holdt en lang "gågate" åpen 
under dette. 

Det står Gulskogen skole med store bok-
staver på veggen, så jeg må være nær. Men 
i hvilken kube ligger skolebiblioteket? Jeg 
begynner å gå innover mellom bygningene, 
og plutselig kommer Marit Gautneb ut av 
en dør, med et stort smil og utstrakt hånd. 

- Hei! Biblioteket er her. Kom inn! 
Biblioteket har store vindusf later ut 

mot "gågaten". Elevene ser godt hvor det er. 
Og bibliotekaren ser meg når jeg kommer. 
Dette er ingen avsides krok i skolen. Biblio-
teket er sentralt plassert.  

- Vi har fine lokaler med mye lys. Men det 
er for dårlig blending mot sola. Jeg bruker 
smarttavle til å vise billedbøker hver dag når 
jeg leser høyt, men det er vanskelig å se når 
sola skinner inn her, sier Marit. 

EN BYSKOLE I DR A MMEN
I følge Statistisk sentralbyrå hadde vi 2848 
grunnskoler i landet i 2017. Av disse hadde 
187 mer enn 500 elever. I Drammen kom-
mune har 5 av de 23 grunnskolene mer enn 
500 elever. Gulskogen er en av disse, med 

sine 600 elever. 
Gulskogen skole er den eneste 1.-10.-sko-

len i Drammen kommune. Marit forteller 
at bydelen har litt over 30 % flerspråklige 
innbyggere, og kanskje litt større sosiale 
og økonomiske forskjeller enn landsgjen-
nomsnittet. 

- Vi har velkomstklasse fra 1. til 4. klasse, 
for flyktninger og barn av arbeidsinnvan-
drere. Vi har 40-50 elever i denne klassen 
nå. For biblioteket er det spennende med 

Marit er likevel raskt ute med å korrigere 
eventuelle stereotypier vi måtte få om by-
delen og skolen:

- Skoleresultatene ligger på og over 
landsgjennomsnittet, spesielt i norsk. Det 
er gøy. 

GODE LOK ALER
Skolen er 16 år gammel, biblioteket var plan-
lagt fra starten av og ligger i samme lokaler 
som da skolen åpnet. Marit Gautneb var ikke 
med på planlegginga av skolen, men ble 
tilsatt som skolebibliotekar da den åpnet. 

- Rommet og hyllene var her, men jeg 
måtte fylle det med innhold. Selve biblio-
tekrommet fungerer godt. Jeg synes det 
er det fineste rommet på skolen. Og når 
du sammenligner med andre bibliotek i 
grunnskolen er det veldig bra.

Biblioteket er avlangt, med to etasjers 
høyde under taket. En lang trapp går opp 
midt i lokalet, til en halvetasje oppe. 

- Elevene liker å gjemme seg der oppe, 
sitte i trappa, under trappa, i vinduskarmen. 
Annen etasje er lærernes arbeidsplasser 
og gruppearbeidsplasser. Men vi har lyst 
til å gjøre noe mer ut av dette. Vi har noen 
planer. 

BIBLIOTEK S YSTEM LITE VIK TIG
Skolebiblioteket bruker Bibliofil, slik folkebi-
blioteket i kommunen gjorde inntil nylig. Nå 
har Drammensbiblioteket skif tet til Quria, 
noe som skaper litt usikkerhet. 

- Vi har vært knyttet til Drammensbiblio-
teket med Bibliofil, og de sier at de skal følge 
opp skolebibliotekene. Det får jeg virkelig 
håpe. Jeg har ikke noe imot å bytte. Men til 
vårt bruk fungerer Bibliofil helt supert. 

PÅ SPORET AV SKOLEBIBLIOTEKSUKSESS

elever som ikke kan et ord norsk når de be-
gynner på skolen. Velkomstklassen kommer 
på biblioteket en gang i uka, sammen med 
lærerne. Jeg leser høyt og de får låne bøker.

- Det funker?
- Ja, veldig. Vi må lære dem å bla i bøker. 

Mange har ikke tatt i en bok før. Det gjør oss 
bevisst på våre innlærte ferdigheter, hva vi 
kan og hva vi tar som en selvfølge. 

marit gautneb
Skolebibliotekar

Norsklærerne på ung-
domstrinnet har blitt 
flinke til å komme hit 
med elevene, sette seg 
ned og lese sammen 
med dem, være et 
lesende forbilde. Det 
har jeg veldig tro på.

tekst
Erling Bergan
Redaktør
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- Er valg av biblioteksystem viktig for 
dere?

- Nei, det spiller liten rolle. Vi har en 
oversiktlig samling. Det gjelder å holde den 
stabil, få inn nytt og kassere gammelt, det 
er omløp, ting blir lest i filler, så vi må fylle 
på hele tiden. Vi må registrere og få det ut, 
bare vi har et system for registrering, utlån 
og søk som fungerer godt, så er det greit nok. 
Det er formidlinga som er viktig her, det er 
formidlinga som står i fokus. Registrering 
og merking gjør jeg på absolutt enkleste 
måte. Det er om å gjøre å få det ut til lånerne. 
Bøkene skal jo ikke være her inne, de skal ut 
og leses. Det er formidlinga som står mitt 
hjerte nærmest.

- Og da er du vel avhengig av et godt 
samspill med lærerne?

- Ja, og det går bra. Jeg har noen veldig 
dyktige lærere som jeg samarbeider med, 
som er veldig engasjert, som hjelper meg 
å spre ting ut blant de andre lærerne. Og så 
har jeg rektor hundreogfemti prosent på 
min side. Han snakker opp viktigheten av bi-
blioteket. Avdelingslederne betyr også mye. 
Noen lærere ser verdien av biblioteket veldig 

godt, norsklærerne på ungdomstrinnet har 
blitt f linke til å komme hit med elevene, 
sette seg ned og lese sammen med dem, 
være et lesende forbilde. Det har jeg veldig 
tro på. Vi skal ikke stå med andre ting her 
inne, men lese sammen med elevene. Det er 
viktig. Elevene ser dette, og den opplevelsen 
er viktig. 

FA SEN NÅR DE TRENGER 
BIBLIOTEKE T 
Vi blir avbrutt av noen som gløtter på døra 
inn til biblioteket. Marit snur oppmerksom-
heten instinktivt mot elevene som kikker inn. 

- Hei! Kom inn. Hva lurer du på? Bøker du 
skal levere kan du legge der, hvis du ikke skal 
låne noe nytt da?

Marit er imøtekommende overfor alle 
som kommer og kommuniserer åpenbart 
godt med elevene. Det gjør hun nok med 
personalet også, siden biblioteket har lyk-
kes så godt. 

- Jeg er med på alle pedagogiske møter 
ved skolen, alle morgenmøter, all utviklings-
tid. Men jeg styrer det litt selv. Når de skal 
sette karakterer er jeg ikke med. Jeg prøver å 

i sit t ret te element: - Det er noe spesi-
elt med aldersspennet fra 6 til 16 år, sier 
skolebibliotekar Marit Gautneb. (Foto: 
Erling Bergan)

 y Bydel i Drammen med 5023 
innbyggere 

 y Gulskogen skole er en kombi-
nert barne- og ungdomsskole

 y Skolen har 600 elever, hvorav 
30 % fremmedspråklige

 y Skolebiblioteket  var planlagt 
sentralt i bygget fra starten 
i  2001.

 y Marit Gautneb har vært skole-
bibliotekar helt fra starten. 

GUL SKOGEN
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snakke opp noen bøker innimellom, ta med 
meg bøker på personalrommet til lunsj for å 
få i gang samtaler. Og så er vi med i skolens 
virksomhetsplan. Det er viktig at biblioteket 
er festet til skolens planer.     

- Er det formelle møter eller kontakten 
utenom som er viktigst?

- Begge deler er viktig. Men jeg ser at jeg 
må ta tak i lærerne når de er i fasen hvor de 
trenger biblioteket. Lærerne må avtale med 
meg når de skal ha et prosjekt. De ser at de 
får igjen så mye mer når jeg er litt forberedt. 
Selv om jeg bare får en time før de kommer, 
rekker jeg å plukke ned bøker og materiale 
og ha noe klart. Hvis de kommer kastende 
på meg, blir det mer tilfeldig hva vi får til. 

- Kommer klassene regelmessig på 
biblioteket?

- 1. – 7. klasse er her fast en gang i uka, 
der har vi etablert noe som ruller og går. 
For 8. og 10. klasse har jeg lest høyt fra en 
bok av Sigbjørn Mostue en gang i uka i hele 
høst. I tillegg leser lærerne litt i timene når 
de får tid til det. Så når forfatteren besøker 
oss i februar, skal alle ha lest "I morgen er 
alt mørkt", første bind i trilogien Brages 
historie. 

MER HØY TLE SNING
Med 16 års fartstid i skolebiblioteket lurer 
vi på om det er noen forskjell på måten hun 
jobber på nå sammenlignet med de første 
årene hun var her?

- Ja, jeg leser mye of tere høyt. Jeg tør å 

gjøre det mye mer. Det har blitt mye mer 
fokus på høytlesing de siste årene, det ser 
ut til å ha fått en ny vår. Nå leser jeg høyt 
nesten hver eneste dag, og sikkert 4-5 gan-
ger om dagen. 

lese selv, så blir de med på historien. Jeg fan-
ger opp leserne som ikke selv klarer å tilegne 
seg den. Så kan det hende at noen av dem 
kommer og spør om jeg har en annen bok, 
en som er lettere. Og da har jeg selvfølgelig 
det. Jeg kan få dem i gang, så de kan forstå 
at lesing er spennende. Det er viktig å finne 
en bok som passer å lese høyt, som alle synes 
er spennende. Da får jeg med hele gruppa. 

VIRK SOMHE TEN BE STEMMER
- Samarbeider du med folkebibliotek?

- Tidligere var jeg på bokmøter på fol-
kebiblioteket i Drammen. Jeg kan bestille 
klassesett via budruta deres. Jeg har fått 
god hjelp av fylkesbiblioteket til LESDET!-
prosjektet. 

- Hva med andre skolebibliotek?
- Gulskogen er det eneste skolebibliote-

ket i Drammen med fagutdanna bibliotekar. 
De andre har lærere som har noen timer i 
uka. Jeg deler jo det jeg har med dem. Men 
vi jobber så ulikt. At vi ble nominert til Årets 
bibliotek har imidlertid satt i gang noen bøl-
ger. Rektor og jeg har vært på rådmannens 
time og snakket om dette. Og denne uka var 
jeg på en ungdomsskole og snakket med en 
rektor som har lyst til å dra i gang noe. 

- Hvorfor er det bare Gulskogen som har 
fagutdannet bibliotekar.

- Ja, det kan du si. Det er virksomheten 
som bestemmer det. Da skolen ble bygget, 
var det en i prosjektgruppa som sa at denne 
skolen skal ha bibliotek og denne skolen skal 
ha en fagutdannet bibliotekar. Og så var jeg 
så heldig å få denne jobben. Biblioteket lig-
ger med vindu mot gata. Det er synlig. Så har 
det bare fortsatt å bli prioritert. Skolen får 
ikke noen ekstra midler til biblioteket, det 
er opp til hver virksomhet å prioritere dette. 

- Er det likevel noen felles skolebibliotek-
politikk i Drammen? 

- Det er ingen skolepolitiske beslutninger 
om skolebibliotek her i kommunen. Det 
er dessverre ikke noe satsingsområde for 
Drammensskolene. Jeg tror det er ganske 
likt dette i resten av Buskerud også.  

- Er det noe tett nettverk mellom skole-
bibliotek i grunnskolen i landet?

- NBF Skole gjør en kjempejobb politisk 
og organisatorisk. Men ellers: Nei. Jeg kunne 
sikkert gjort noe med, men orker ikke bruke 
energi på å dra i gang noe slikt. 

ULIK T VIDEREGÅENDE 
SKOLEBIBLIOTEK
Marit hadde permisjon fra Gulskogen i 
ett år for å jobbe på skolebiblioteket ved 
Drammen videregående skole. Hun ville 
prøve det litt. 

- Men jeg lengtet tilbake. Det er noe spe-

samarbeid med l ærerne . To lærere 
kommer med en gruppe niendeklas-
singer hver fredag. Her skal det leses. 
(Foto: Erling Bergan)

marit gautneb
Skolebibliotekar

Jeg leser mye oftere 
høyt. Jeg tør å gjøre 
det mye mer. Det har 
blitt mye mer fokus 
på høytlesing de siste 
årene, det ser ut til å ha 
fått en ny vår. Nå leser 
jeg høyt nesten hver 
eneste dag, og sikkert 
4-5 ganger om dagen.

- Hvilke ef fekter gir det?
- Det beste er å sitte og lytte sammen, 

å høre historier. Du får med deg de svake 
leserne som ellers ikke ville fått denne le-
seropplevelsen. Når jeg leser en spennende 
men litt krevende bok for 7.-10. klasse, en 
bok som mange elever ikke er sterke nok til å 
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sielt med aldersspennet fra 6 til 16 år. Du så 
eleven som kom inn her og nettopp hadde 
knekt lesekoden. Og så sitter storebroren 
her, hvor fint det er når de store tar sånn 
vare på de små når de kommer inn her. Vi 
har mange sånne møter her.

- Er det stor forskjell på videregående 
og grunnskole? Er det noe faglig fellesskap?

- Selv om det sikkert er noe å hente, er vi 
ganske forskjellige. Jeg er tettere på elevene 
her. Jeg kan få til nærmere samarbeid med 
lærerne. Vi sier at skolebiblioteket her er 
et arbeidsrom. Det er ingen som kan sitte 
her og spille på mobilen. Det er så mange 
arenaer på skolen hvor det er støy i friminut-
tene. Her er det jobb. Og jobben er å lese. 
Det er det vi gjør her. Grunnskolen driver 
med leseopplæring, det gjør ikke videregå-
ende. Derfor kan vi ha mer høytlesing og 
lystlesing.

- Hvis de setter seg ned for å sjekke 
mobilen?

- Nei, da ber jeg dem om å gå ut. Vi er 
ganske strenge. De som kommer hit skal 
oppleve roen ved å sitte og lese. Det er dette 
som skiller det fra folkebibliotek, eller Biblo 
Tøyen. Dette er ikke et fritidstilbud. 

MINDRE FAGLIT TER ATUR
Biblioteket har et mediebudsjett på 50.000 
kroner i året, pluss litt ekstra på høsten. 

i sit t ret te element: - Det er noe spesi-
elt med aldersspennet fra 6 til 16 år, sier 
skolebibliotekar Marit Gautneb. (Foto: 
Erling Bergan)

- Det skal holde til litteratur for 1. - 10. 
klasse. Så det er ikke noe halleluja. Men det 
er ikke verst. Vi har ingen tidsskrif ter, men 
abonnerer på tre aviser: Drammens Tidende, 
Af tenposten Junior og Af tenposten. Andre 
behov i biblioteket dekkes av andre bud-
sjettposter.

- Hvordan er det med faglitteratur i 
biblioteket?

 - Vi tar fram det vi har når det er temaer 
som for eksempel samefolkets dag, eller 
temaer om ulike religioner, kroppen, mate-
matikk eller universet. Men det virker som 
det er mindre faglitteratur på markedet 
nå. Det var mye mer da jeg startet. Elevene 
går mer på nettet for å skaf fe fakta. Og der 
får de mye som de ikke skjønner, selv om 
de også bruker en søkemotor som "Kvasir 
junior" som gir deg tref f på sider som er 
mer tilrettelagt for barn og ungdom. Men 
jeg kjøper inn det som er av faktalitteratur. 
For de minste er det viktig. 

MER LE SE TID
- Hvor trykker skoen for deg som skolebi-
bliotekar? Hvilke behov står øverst på ønske-
lista? Hva ville du gjerne prioritert høyere?

- Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å lese 
selv, som forberedelse til formidling. Jeg 
bruker skolens ferier. Tidligere hadde jeg 
noen dager på høst og vår, som jeg kunne 

bruke når bøkene kommer. Nye bøker kom-
mer dessverre ikke rett før sommeren, når 
det er bedre tid til lesing, de kommer på 
høsten og våren. Nå må jeg samle opp og 
bruke litt tid i sommerferien.  Og så bruker 
jeg høstferien og vinterferien. Men det er jo 
greit å ta litt ferie innimellom også. 

BIBLIOTEK O G FRITIDSTILBUD
- Du har full stilling, og da må vel mer lesetid 
bety mer personale?

- Nei, det er ikke realistisk. Men vi har 
noen løse tanker om å utvikle dette biblio-
tekrommet videre til også å være et fritids-
tilbud, utenom skoletida. Da må vi få flere 
folk, få inn noen unge som kan spill, som kan 
litt mer aktiviteter. Dette er jo en byskole. Vi 
vil ikke at de unge skal trekke til sentrum, vi 
vil ha dem her. Det er mange idrettstilbud 
på Gulskogen, men lite for de som ikke driver 
med det. Vi kan ha meråpent som bibliotek, 
pluss andre tilbud ved skolen. Vi har sjakk, 
koding, teknolego og annet andre steder 
i skolen. Kanskje vi samler alt dette her. 
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Men da må vi gjøre om rommet og kanskje 
tilknytte oss andre rom. Det er foreløpig løse 
tanker. Vi må søke midler til dette. 

VIL G JERNE BL A
- Er det vanskelig å få mobil- og nett-gene-
rasjonen til å lese papirbøker?

- Jeg synes ikke det. Jeg har spurt rundt 
og tror det bare er tre elever på skolen som 
har en Kindle. De er ikke så interessert i å 
lese elektronisk. Når de leser, vil de gjerne 
bla, tror jeg. De liker å kunne bla tilbake. Jeg 

leser selv bare elektronisk nå og synes det er 
noe herk å bla. Det overrasker meg stadig 
når jeg formidler en bok, hvor enkelt det er å 
få dem til å låne. Og så er det en helt annen 
sak om de leser. Det er mange som vil høre 
historien, men de synes det er vanskelig å 
lese selv. Det å formidle en historie, og få 
dem til å få lyst til å høre resten, det synes 
jeg er overraskende enkelt. Men alle kan 
ikke bli lesere, vi kan ikke omvende alle. 
Men hvis du får en formidling, så får du i 
hvert fall muligheten. Og vi omvender nok 
flere enn om vi ikke hadde formidlet. 

JEG ER BIBLIOTEK AR!
- Du er eneste fagutdannede skolebiblio-
tekar på skolen og i kommunen. Er det litt 
ensomt?

- Ja, det kan være litt ensomt noen gan-
ger. Men det er mitt valg. Samtidig liker 
jeg friheten med å jobbe alene. Jeg er nok 
litt utålmodig, det kan være vanskelig når 
det er større organisasjoner og mange skal 
bestemme. Jeg synes det er deilig å gjøre 
ting direkte. 

- Identifiserer du deg med bibliotek- 
sektoren eller skolen?

- Jeg er stolt av denne skolen. Det er flott 
å kunne jobbe her. Jeg er stolt av at vi har 
vanvittig gode lærere og gode relasjoner 
til elevene, med dem i sentrum. Men jeg 

mer åpent? Etter skoletid er det ingen 
andre fritidstilbud på Gulskogen enn 
idrett. Hva hvis skolen samler sine 
tilbud og åpner om kvelden? Marit har 
ideer og tar dem gjerne opp med kom-
munen. (Foto: Erling Bergan)

marit gautneb
Skolebibliotekar

Jeg skulle gjerne hatt 
mer tid til å lese selv, 
som forberedelse til 
formidling. Nye bøker 
kommer dessverre ikke 
rett før sommeren, 
når det er bedre tid 
til lesing, de kommer 
på høsten og våren. 

er ikke lærer, jeg har ingen pedagogisk 
utdanning. Jeg er bibliotekar, det er det 
ingen tvil om. Det gjør at biblioteket blir 
en annen arena enn klasserommet. Så det 
burde vært flere bibliotekarer i skolene, sier 
Marit Gautneb til slutt.  
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Ved Gulskogen skole i Drammen kan elever på 8. trinn ta lesing som 
valgfag. Det er ikke mange andre skoler i Norge som tilbyr. Elevene 
leser, diskuterer og anmelder ungdomsbøker. Vi har bedt elevene 
Martin, Benjamin, Olav og Trym fortelle om det originale valget. 

Med lesing som valgfag

leser og anmelder.  Jeg liker å lese fordi 
det trekker meg inn. Det er bedre enn film, 
jeg får lage mine egne bilder. Det blir mer 
spennende jo lenger inn i teksten du kom-
mer, sier Olav. 

De tre andre nikker, det er gleden ved å 
lese som ført dem til dette valgfaget. 

-Og så har jeg lyst til å kunne skrive 
bedre også, supplerer Benjamin. 

Og det passer bra. For i valgfaget LES-
DET! leser de ikke bare bøkene. De skriver 
anmeldelser av bøkene også. De er faste 
leverandører av bokanmeldelser til den 
årlige Uprisen - ungdommens egen kå-
ring av årets beste ungdomsbok, i regi av 
Foreningen !les. Hvert år deltar rundt 1000 
ungdommer i kåringen. 

SEK S GUT TER O G TO JENTER
Det er skolebibliotekar Marit Gautneb 
som er primus motor for prosjektet ved 
Gulskogen skole. 8 elever fra 8. trinn har 
valgt dette faget i år. Seks gutter og to 
jenter. Vi møter fire av guttene inne på 
biblioteket. 

Når vi kommer er lillesøstra til Trym der 
også. Hun er i begynnelsen av en lesekar-
riere og virker trygg og glad i samvær med 
storebroren på biblioteket. Så forsvinner 
hun ut med en bok og en venninne. Det 
skal leses!

- Hvorfor er det flere gutter enn jenter 
i dette valgfaget?

- Kanskje flere jenter selv finner en bok 
de liker og begynner å lese. De fleste gut-
ter, når de skal velge en bok på biblioteket, 
tar en bok som ser helt ok ut. Så leser de litt 
når de må lese i timen, i stedet for å sette 
seg mer inn i hvilken bok de ville like, sier 

kan skrive bedre anmeldelser. Og de har 
vært på Ungdomsbokgildet på Union Scene 
i Drammen, en konferanse hvor de også 
selv framførte bokanmeldelser. De hadde 
et lite manus med seg for sikkerhets skyld, 
men hadde trent bra på forhånd. 

- Der var dere virkelig dyktige! Med 300 
lærere og bibliotekarer til stede gikk dere 
en og en ut på scenen. Til og med rollespill 
hadde dere laget selv, basert på boka 
"Guttene" av Jessica Schiefauer, forteller 
skolebibliotekar Marit Gautneb.  

De har altså "tatt steg" som det heter 
på fotballspråket, med å lese opp og 
framføre egne bokanmeldelser for store 
forsamlinger. Men før dette må jo anmel-
delsen skrives. Og Martin innrømmer at 
det av og til kan være vanskelig å skrive 
om bøkene. 

- Det kan være vanskelig å få en start 
på det, å få en flyt. Men for meg er det 
lettere hvis jeg likte boka veldig godt, da 
får jeg mange tanker i hodet og kan jeg 
skrive mye. 

Å TØRRE Å SKRIVE
Han forteller at de har skrevet 2-5 anmel-
delser hver. Skolebibliotekar Marit Gaut-
neb skyter inn:

- Dere har jo blitt mye f linkere til å 
skrive. Det handler litt om å tørre å skrive 
det man tenker. Bare komme i gang, og ikke 
prøve å være flink, men å skrive fordi det 
er gøy. Og det har dere blitt mye flinkere 
til, sier hun. 

- Har dere forskjellige oppfatninger av 
den enkelte boka?

ELEVER TETT PÅ SKOLEBIBLIOTEKET

Benjamin. 
- Lesing er jo det viktigste vi må kunne 

når vi skal fortsette med utdanning, sier 
Olav.

FR A MFØRING I STORT FORM AT
Elevene i Lesdet!-valgfaget har vært på en 
konferanse i Oslo for å få vite hvordan de 

tekst
Erling Bergan
Redaktør

martin
Elev i valgfaget LESDET!

Det kan være vanskelig  
å få en start på det, 
å få en flyt. 
Men for meg er det 
lettere hvis jeg likte 
boka veldig godt, 
da får jeg mange 
tanker i hodet 
og kan jeg skrive mye.
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- Ja, vi opplever bøkene ulikt. Folk er 
forskjellige og har ikke samme meninger 
om en bok, sier Trym. 

- Hver anmeldelse betyr mye for forfat-
teren, de leser dette med stor interesse, 
forteller Marit. - Det er stort for en norsk 
forfatter å bli kåret til Uprisen.

Ungdom over hele landet leser altså 
ungdomsbøker av norske forfattere, skri-
ver anmeldelser og stemmer fram en bok 
som vinner prisen. Hver måned blir det en 
kåring av månedens beste anmeldelse. 
Her er det ungdommens stemme som 
betyr noe. 

OPPEGÅENDE LE SERE
Jeg spør guttene om den beste boka de 
har lest, uavhengig av Uprisen. Da nevnes 
både Killerinstinkt av Thomas Enger, Harry 
Potter-serien og Catcher in the Rye av J.D. 
Salinger. Den siste attpåtil på engelsk. Det 
er en oppegående gruppe lesere jeg har 
foran meg. 

- Hvordan går dere fram når dere skriver 
anmelselser?

- Hvis vi har en ide, så begynner vi å 

skrive. Er det noe vi blir usikre på, noe vi 
tror vi kan gjøre bedre, så spør vi Marit, 
sier Benjamin. 

- Ja, hvis vi står fast kan vi spørre Marit. 
Og når vi er ferdige pleier Marit å lese gjen-
nom det vi har skrevet. Vi kan også spørre 
andre elever som har det samme valgfaget 
om de kan lese gjennom, sier Martin.

- Har dere mislikt en bok så mye at dere 
har slaktet den noen gang?

- Nei, jeg har ikke lest noe som er skik-
kelig dårlig, sier Benjamin. 

- Det er ingen av bøkene jeg har lest som 
jeg ikke har likt. Det laveste jeg har gitt er 
terningkast 4 eller 5, sier Olav. Og heller 
ikke Trym har slaktet noen bok ennå.

- Men det kommer nok, sier Marit, og 
legger til: - Jeg synes dere har vært ganske 
snille. Det har vært slakt her før. Men da 
må man jo være god til å begrunne det. Det 
er noe med å være ærlig, og det er jo det 
Uprisen er til for. Det kommer nok.

ØKENDE P OPUL ARITE T
- Hva sier de andre i klassen om at dere har 
dette valgfaget?

ivrige lesere: De tar LESDET! som 
valgfag på 8. trinn. Da kommer de tett 
på skolebiblioteket. Fra venstre Trym, 
Olav, Benjamin og Martin. (Foto: Erling 
Bergan)

 y Valgfag for 8. klasse ved  
Gulskogen skole i Drammen

 y I år er det 6 gutter og 2 jenter 
som tar dette valgfaget

 y Elevene leser nye norske 
ungdomsbøker og skriver 
anmeldeser av dem etterpå. 

 y Anmeldelsene leveres til 
Uprisen, ungdommens egen 
kåring av årets beste ung-
domsbok.  

LESDE T!
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- De synes kanskje det virker litt kjede-
lig, bare å sitte og lese og skrive. Men det 
er kanskje de som ikke har lest en ordentlig 
god bok, sier Benjamin.

Marit forteller at alle som ville kom inn 
på dette valgfaget. De har satt en grense 
på 10 elever. Første året de arrangerte dette 
valgfaget – for tre år siden – var det bare 3 
elever, året etter var det 5, så de er fornøyd 
med 8 nå. 

- 8. trinn i år er veldig glad i å lese. Helt 
siden dere gikk i 1. klasse har dere vært på 
biblioteket en gang i uka. Da har vi lest for 
dere og hatt bokprat. Dere har blitt vant til 
å bruke biblioteket, sier skolebibliotekaren. 
Hun ser at interessen for dette kan gå litt 
opp og ned fra år til år. 

De fire guttene er fornøyd med skolebi-
bliotekaren sin. 

- Den beste bibliotekaren noensinne, 
tror jeg, sier Benjamin. 

- Hun har masse gode forslag til bøker 
og hvordan vi kan skrive anmeldelser, sier 
Olav. 

- Hun leser alltid bøkene med god 
innlevelse og drar oss inn i handlingen, 
sier Trym. 

Og da kommer lillesøstra hans inn i 
biblioteket igjen, glad og fornøyd med fer-

diglest bok. Lesekoden er åpenbart knekt. 

KILDEKRITIKK
Jeg lurer på om de fire guttene leser noe 
annet enn skjønnlitteratur. Og det gjør de 
hvis det er interessant eller kult eller noe 
jeg vil vite mer om. Og de leser aviser noen 
ganger. 

- Mest bøker eller nett?

benjamin
Elev i valgfaget LESDET!

Man må ikke alltid 
bare gå på topp- 
resultatene, men 
bla lenger ned. 
I norsk- eller samfunns-
fagtimene har vi lært 
mye om nettvett og 
passer på at vi har 
ordentlige kilder

- Fakta er vel mest på nett, sier Martin. 
På spørsmål om når de sist oppsøkte 

Store norske leksikon på nett, svarer de i 
forgårs og i forrige uke. På spørsmål om 
Wikipedia, er svaret i går og i dag. Ellers får 
de med seg nyheter og fakta med googling 
og snapchat. 

- Har dere sett noe på nett som dere 
ikke har stolt på?

- Ja, fake news, svarer Benjamin kjapt. 
- Er det vanskelig å kjenne igjen?
- Noen ganger. Det kan være tuklet med 

et bilde eller feil kilder. Man må ikke alltid 
bare gå på toppresultatene, men bla lenger 
ned. I norsk- eller samfunnsfagtimene 
har vi lært mye om nettvett og passer på 
at vi har ordentlige kilder, sier Benjamin 
til slutt. 



i p ose og sekk: De får både lese- og 
skrivetrening i valgfaget på skole- 
biblioteket. (Foto: Erling Bergan)
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Hun skulle gjerne hatt mer tid. Til bokprat i klassene. Til å kunne tilby 
opplegg med kildekritikk og litteraturinnhenting. Til å dekke den bred-
den et kombinasjonsbibliotek bør være. Vi har vært på Rommen skole 
og møtt den erfarne skolebibliotekaren Ann-Iren Bårdsnes.

Mellom barken og veden

et spørsmål om tid. Rommen skole og 
kultursenter er en barne- og ungdomsskole 
i Stovner bydel i Oslo. Skolen har sin historie 
helt tilbake til 1861, og har hatt FNs første 
generalsekretær Trygve Lie som elev. Sko-
lebygg og skolestruktur er endret mange 
ganger, og dagens skole åpnet i 2010 i store 
flotte lokaler. 

Rommen er i dag en 1-10-skole med 770 
elever, hvorav over 90 % har annen kulturell 
bakgrunn enn den tradisjonelt norske. Det 
er et mangfoldig miljø, spennende og utfor-
drende. Dette er så langt øst du kan komme i 
Groruddalen, et flott strøk med et ikke alltid 
like godt rykte.

Ann-Iren Bårdsnes tar imot oss like før 
stengetid. Hun har vært skolebibliotekar her 
i 20 år. Dette er hennes hjemmebane. 

VERBALFOR SL AG
- Vi ble kombinasjonsbibliotek som resultat 
av et såkalt verbalforslag i kultur- og utdan-
ningskomiteen i Oslo kommune i 2008. I en 
sak om styrking av bibliotektilbudet kom 
det med at det skulle forsøkes et samarbeid 
mellom Rommen skole og Deichmanske 
bibliotek. Det var FrP som ble tunga på 
vektskålen den gang. Vi hadde samarbeidet 
litt før, men nå skulle det altså bli et kombi-
nasjonsbibliotek. 

Mens Nye Rommen skole ble bygget var 

skolebiblioteket et reisende bibliotek, fordelt 
på tre steder. Det kunne være utfordrende. 
Allerede året etter innflyttinga – i januar 
2011 – kom Deichman inn med vikarer. Og 
med det kom det også noen nye utfordringer.

- Det har vært mange vikarer fra Deich-
man her, sier Ann-Iren, som gjerne hadde 
sett at det ikke ble skif tet så of te. 

PILOTPROSJEK T
Disse fire var likevel sammen i et pilotpro-
sjekt som Kulturetaten i Oslo kjørte noen 
år. Med en prosjektleder i spissen skulle 
de skaf fe erfaring med forskjellige samar-
beidsformer mellom skolebibliotekene og 
Deichman. Deltakerne har levert inn sine 
evalueringer, og for nærmere ett år siden 
ble disse drøf tet i et møte med alle de del-
takende skolene. Men sluttrapport fra dette 
pilotprosjektet foreligger ennå ikke. 

Hvordan fungerer kombinasjonsbiblio-
teket her?

- Bemanningssituasjonen spiller en stor 
rolle. Vi skulle hatt flere folk her og flere 
tilbud til ungene.I åpningstida etter sko-
letid kan det være strevsomt å være alene 
med opptil 50-60 elever. Noen gjør lekser, 
leser og samarbeider om skolearbeid. Men 
biblioteket er en sosial møteplass også. Det 
gjør det livlig, og det kan bli litt mye for en 
ansatt noen ganger.

Det burde vært mer organisert leksehjelp 
her, flere voksenpersoner som kunne hjelpe 
til. Det er flere eksempler her på barn som 
har vært sosialt utilpass og som blir integrert 
gjennom å være sammen med andre på 
biblioteket. Det er et stort behov. 

Vi blir avbrutt av noen elever som etter å 
ha sittet en stund ved datamaskinen reiser 
seg og sier ha det. Ann-Iren ser godlynt 
forundret ut.

- Skal du gå? Kan du ikke bli da? … Ok da, 
ha det!  

Hun forteller meg at eleven har begynt 
på en annen skole, men fremdeles kommer 
han ukentlig til biblioteket på Rommen for 

KOMBINASJONSBIBLIOTEK PÅ OSLO ØST

Rommen er den eneste grunnskolen i 
Oslo som har kombinasjonsbibliotek. De 
videregående skolene på Bjørnholt, Smestad 
og i Nydalen har også kombinasjonsbiblio-
tek, men det blir noe annerledes. 

tekst
Erling Bergan
Redaktør

ann-iren bårdsnes
Skolebibliotekar

Det er nok mange i 
området som ikke vet 
at biblioteket er her. 
Vi kunne markedsført 
det mer. Men det har 
kanskje sammenheng 
med at vi ikke vet hvor 
langsiktig ordningen 
med kombinasjons-
bibliotek vil være. 
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å sitte og lese.
Ny henvendelse til Ann-Iren. Noen barn 

spør om de kan spille fotballspillet FIFA litt 
til, selv om det snart er stengetid. Ann-Iren 
lar dem holde på en stund til, hun skal jo ikke 
gå selv heller enda. 

E T SOSIALT TILBUD
De setter seg ved X-boxen og stemmevo-
lumet stiger raskt. Etter hvert slutter en av 
barnas fedre seg også til dem. Stemningen 
er både god og høylytt.

- Skolebiblioteket er en viktig møteplass 
for sosialisering. Og foreldrene kommer også 
en del inn her. De kommer hit sammen med 
barna for å låne bøker, og de kommer for å 
hente barna.

- Er det sosiale tilbudet viktigere enn 
bibliotektilbudet her? 

- På ettermiddagstid etter skoletid er det 
sånn, men ikke på en vanlig formiddag. I sko-
letida kommer elevene sammen med lærer. 
De kommer til faste tider for å låne bøker. 
Det er det viktigste. Det er noen bestillinger 
til gruppearbeid, men det er mye mindre enn 
før. Det kan se ut som prosjektarbeid nesten 
ikke eksisterer lenger. Kanskje ungdomstrin-
net jobber mer med dette på egne pc-er i 
klasserommet. Her på biblioteket kommer 

det i hvert fall få sånne spørsmål. Tidligere 
brukte vi skoleavdelinga på Deichman til 
å supplere det vi hadde selv, vi kunne få 
tilsendt kasser med bøker om et emne. Men 
etterspørselen er liten nå. 

MELLOM BARKEN O G VEDEN
Vi spør hva slags samarbeid hun har med 
lærerne?

- Jeg må bruke det meste av tiden min her 
på biblioteket. Det gjør det litt vanskeligere 
å få tid til. Tidligere var jeg med på møtene 
deres, hadde mer tid med det andre perso-
nalet på skolen. Nå er jeg mellom barken og 
veden, mellom skolen og Deichman.   

- Hvor mye "folkebibliotekbruk" er det her?
- Litt for lite. Det er nok mange i området 

som ikke vet at biblioteket er her. Vi kunne 
markedsført det mer. Men det har kanskje 
sammenheng med at vi ikke vet hvor langsik-
tig ordningen med kombinasjonsbibliotek 
vil være. 

VIK ARIATER
Ann-Iren er helt og fullt ansatt på Rommen 
skole. Hun er med på samarbeidsmøte to 
ganger i året. Hun har ett skolebibliotek-
budsjett og ett Deichman-budsjett. Når 
stillingen Deichman rår over ikke er besatt, 

et sp ørsmål om tid. Kombinasjons-
bibliotek er krevende. Det er mye 
Ann-Iren Bårdsnes  gjerne skulle gjort 
med mer tid tilgjengelig. (Foto: Erling 
Bergan)

 y Rommen skole ligger i  
Groruddalen i Oslo

 y 1.-10.skole med 770 elever . 
 y Over 90 % har annen kulturell 

bakgrunn enn norsk.
 y Skolen har et kombinasjons-

bibliotek i samarbeid med 
Deichman

 y Ann-Iren Bårdsnes har vært 
skolebibliotekar her i 20 år.

ROMMEN
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håndterer Ann-Iren også dette budsjettet. 
Hyppig skif te av vikarer skulle hun gjerne 
unngått.

- Deichman har en vikar-pool. Vikarene 
er ansatt i Deichman-systemet og har to 
lørdager i måneden fast på en Deichman-
avdeling, ut over det er de vikarer på for-
skjellige avdelinger. Det er vanskelig for 
unge mennesker å etablere seg med et sånt 
ansettelsesforhold. 

Dette er hovedsakelig bibliotekarer, 
forteller Ann-Iren, som har hatt tre av dem 
med perioder på Rommen skolebibliotek. 

- De får ikke faste jobber?
- Det er flere av dem som har søkt faste 

jobber. Men det er ikke lett. Det var hele 108 
søkere til den ledige stillingen vi nettopp 
har besatt her. 

Kombinasjonsbiblioteket har behov for 

kompetanse på Deichman og systemene 
der. 

- Nå har jeg ett kurs i det nye Koha-
systemet på Deichman, og jeg lærer noe nytt 
hele tida når det er noen fra Deichman her. 

Ann-Iren brukte Mikromarc på skolebi-
blioteket fram til 2011, da det ble kombina-
sjonsbibliotek og alt måtte konverteres til 
Bibliofil. I fjor konverterte de videre til det 
nye Deichman-systemet Koha. 

M ANGE GODE ARR ANGEMENT
Jeg blir vist rundt i lokalet. Mellom reolene 
står noen flere meter høye arbeidslamper, 
både som lys og blikkfang. Det gir en flott 
stemning. Samlingene til skolebiblioteket og 
Deichman er ikke adskilt. Ann-Iren forteller 
at mange av barna går langs hyllene, kikker, 
drar ut en bok, blar, leser. 

- Vi har hatt mange forfattere på besøk 
her. Snart kommer Zeshan Shakar, forfat-
teren av boka "Tante Ulrikkes vei". Flere 
Rommen-elever bor i Tante Ulrikkes vei, 
like bortenfor biblioteket. Mahmona Khan 
kommer, og det gjør også Bjørn Rørvik, for-
fatteren av Bukkene Bruse-bøkene. Dette 
er arrangementer som er åpne for alle på 
skolen. 

Langs den ene veggen er det grupperom 
til lekser, gruppearbeid og kortspilling. Det 
er smartboard i alle rom. Aktivitetsskolen 
bruker lokalene to dager i uka. Sommerfugl, 
en klasse for elever med ulike grader av 
utviklingshemming, bruker også lokalene 
jevnlig. VI kikker inn i et rom som er fullt 
innreda som språklab, men den blir ikke 
brukt. De som kunne ha brukt den har ikke 
fått opplæring. 
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ALENE PÅ HVER VÅR TUE
Vi passerer en serie publikums-PCer. Noen 
elever spiller fotball-turnering. Det er etter 
skoletid og like før dørene til biblioteket 
stenger. 

Ann-Iren går bort til en annen PC og tar 
seg av noen innleveringer i Koha. 

- Samarbeider du med de andre skolebi-
bliotekene i Oslo?

- Vi hadde felles møter tidligere. Nå har 
jeg snakket med skolebibliotekaren på Stig 
om å få det i gang igjen. Vi trenger å møtes. 
Vi sitter jo alene på hver vår tue. 

- Hvordan skiller Rommen seg fra andre 
skolebibliotek i Oslo?

- Her er flere enn 90 prosent fra andre 
kulturer, fra en lang rekke nasjonaliteter. 
Vi har en stor mottaksklasse på 30 elever. 
Der jobber det også folk fra mange kulturer. 

Barna er raske med å lære seg norsk.

MER TID
- Hvor trykker skoen mest for deg i jobben? 
Hva trengs for å gjøre jobben bedre?

- Det skulle vært flere folk her. Jeg skulle 
ønske vi kunne ha tid til bokprat i klassene. 
Men da trenger jeg tid til å forberede meg, 
og det har jeg ikke sjanse til i dag. Men vi 
har bokuke for 5. året på rad i år og det er en 
flott tradisjon. Det er også stort potensial i 
å kunne tilby ting som kildekritikk, littera-
turinnhenting og å finne fakta. Det er mye 
vi som bibliotekarer kunne ha gjort, med for 
eksempel å hjelpe dem i smågrupper. Men 
vi har ikke tid.

- Så hovedproblemet er verken lokaler, 
inventar, datautstyr eller mediesamling? Det 
er simpelthen arbeidstid?

- Biblioteket er i all hovedsak bra det. Og 
vi er en del av Deichman-systemet, som gir 
oss tilgang til alt mulig. Det tar bare et par 
dager, så har vi alt levert på døra. Nei, det er 
arbeidstid vi har for lite av her.

Hun viser meg til slutt inn på kontoret sitt. 
Det er det plass til 4 ansatte. Når jeg er der er 
hun alene. Snart er de to. 

like før stengetid. Skolebibliotekar 
Ann-Iren Bårdsnes har mangfoldige 
brukere i sitt kombinasjonsbibliotek 
på Rommen skole.  (Alle foto: Erling 
Bergan)
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De jobber med skoleledelse og må tenke strategisk. De bruke res-
sursene for å fremme læringsutbytte og trivsel. Noen velger å satse 
på skolebibliotek. Kathrin Kvilstad har spurt tre rektorer om hva de 
mener gjør bibliotek viktig.

Hva tenker rektorer 
om skolebibliotek?

skolebiblioteket som honningkrukke. 
For at et skolebibliotek skal fungere, 
er bibliotekaren avhengig av støtte fra 
rektor og resten av ledergruppen. Men 
like viktig er det også at man har et godt 
samspill med elever og lærere. Å ha en 
rektor og ledergruppe som støtter skole-
bibliotekaren er ingen selvfølge. Derfor 
har jeg valgt å snakke med tre rektorer på 
videregående skoler i Rogaland Fylkes-
kommune som alle er gode støttespillere 
for bibliotekarene sine. De har alle tre 
vist at de er engasjerte og har en positiv 
holdning til skolebibliotek. Jeg lurer på 
hva disse rektorene tenker om skolebi-
bliotek, samarbeid mellom bibliotekar 
og ledelse, og hvilke forventninger har 
de til en skolebibliotekar? 

Jeg oppsøkte de tre rektorene på 
kontorene deres, for å få dem til å dele 
sine tanker rundt skolebibliotek. Av alle 
de tre rektorene blir jeg tatt godt i mot 
og tilbudt en kopp kaf fe før vi satt oss 
ned for å snakke sammen. Vi snakket 
om løst og fast, før jeg stilte det første 
spørsmålet: 

- Når du hører ordet skolebibliotek hva 
tenker du da?

B E N T E  J E L S A  er tydelig engasjert når 
hun svarer: 

- Skolebibliotekene har endret seg 
veldig siden 80-tallet, da jeg begynte å 
jobbe på Åkrahamn videregående. Da 

Jeg mener at skolebiblioteket er som 
en honningkrukke. Det er en plass hvor 
man kan søke kunnskap, inspirasjon og 
oppleve ting.

B J Ø R N  O L AV  L E A  som er rektor på 
skolen der jeg selv jobber, tenker seg litt 
om før han sier: 

- Når jeg hører ordet skolebibliotek ten-
ker jeg på en arena der elever skal synes det 
er godt å være. Både for å gjøre skolearbeid 
men også for fritidsaktiviteter. Jeg tenker 
skolebibliotek i en utvidet betydning, så 
jeg tenker blant annet makerspace inn 
i skolebiblioteket. For meg skal skolebi-
bliotek være en god samlingsplass, både 
for dem som trenger det og for dem som 
ikke trenger det.

TAR JEI BERGE: Biblioteket skal være en 
levende møteplass som er lett tilgjengelig 
for alle. Et naturlig sted for elever og lærere 
å henvende seg for informasjonsinnhen-
ting, oppgaveskriving og hjelp til kildebruk. 
Elevene skal oppleve at de får god hjelp på 
mange områder, i tråd med den vedtatte 
strategiplanen i Rogaland fylke: Strategi 
for en felles utvikling av IKT og bibliotek-
tjenestene i skolen 2017-2025

- Hvorfor er skolebibliotek viktig? Og hvorfor 
skal man satse på skolebibliotek?

UT VIDET KL ASSEROM, RESSURS, STED FOR FRITIDSAKTIVITETER...

tekst
Kathrin Kvilstad
Skolebibliotekar
Jåttå videregående skole

bente jelsa
Rektor

Bank er bank, og 
bibliotek er bibliotek. 
Innholdet forandrer seg, 
men grunnideen bak 
dem forandrer seg ikke.

var det bare en boksamling i et bortgjemt 
rom, hvor vi kunne hente ting. Senere ble 
det satset på skolebibliotek. Da jeg jobbet 
på Forus videregående var biblioteket 
mye i bruk. På Bergeland videregående 
valgte de å ikke kalle det bibliotek, men 
ressurssenter. Det hadde flere roller. De 
har grupperom og plass til å gjøre lekser. 
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BE NTE  JE L SA  tror at skolebibliotekene 
får en ny renessanse: Man må se nye mu-
ligheter. 

Man skal satse på skolebibliotek fordi 
det er et utvidet klasserom. Det er en viktig 
samfunnsinstitusjon som elevene skal lære 
å bruke. Det er også viktig at biblioteket 
følger med i tiden.

BJØRN OL AV LEA: Skolebibliotek er viktig 
fordi det er en sentral del av skolen. Skolen 

er en kunnskapsbedrif t, og skolebiblioteket 
er en viktig del av opplæringen. Jeg leser mer 
bøker enn ungene mine. Unge leser mindre 
bøker enn eldre, noe som sier at samfunnet 
er i endring. Derfor er det viktig at vi skole-
biblioteket er med på samfunnsendringene 
og tenker fremover. Samtidig som det er 
viktig at biblioteket blir markedsført som 
den ressursen det er. Det er viktig å satse på 
skolebibliotek fordi det er en del av kulturen 
vår, men også fordi det er en en arena hvor 
elevene blir sett når de er innom. Det skal 



være aktiviteter i biblioteket for alt dette 
gagner både elever og personell.

TAR JE I  BE RG E  mener at skolebibliotek 
har en miljøskapende funksjon: Skolebiblio-
tekene er viktige fordi de er en pedagogisk 
støttefunksjon, de støtter opp om elevenes 
læring, og bidrar til å utvikle elevenes infor-
masjonskompetanse. Biblioteket er også en 
ressurs for det pedagogiske personalet, slik 
at de kan holde seg faglig oppdatert. Man 

BENTE  JEL SA:
Bente Jelsa er rektor på Vågen videregående skole. Skolen har 850 elever 

og 160 ansatte. På skolen tilbyr de Musikk, dans og drama, Medier og kom-
munikasjon, Design og håndverk/Medieproduksjon og Kunst, design og 
arkitektur.  De har to fagutdannede bibliotekarer hvor den ene er i 100% 
stilling, og den andre er i 50% stilling.

På Vågen har de gjennomført en større ombygging i biblioteket. Fra å 
være et tradisjonelt skolebibliotek, har de nå bygget biblioteket om til et 
makerspace bibliotek. Det er det første i sitt slag i Norge. Bente har vært ak-
tivt med i planleggingen, og har gjennom handling og ord vist at hun synes 
at skolebibliotek er viktig. I forbindelse med at de skulle bygge makerspace 
på skolen, valgte hun og resten av ledelsen å spørre bibliotekarene om de 
ville ha makerspace i Biblioteket. Dette var bibliotekarene positive til og i 
planleggingsprosessen var de blant annet på studietur til Biblio Tøyen. 
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skal satse på skolebibliotek fordi det er en 
god investering i elevenes læring

- Hva tenker du er viktig for at samarbeidet 
mellom skolebibliotekar, rektor og resten av 
ledergruppen skal fungere?

BENTE JELSA: For at samarbeidet mellom 
ledelse og bibliotekaren skal fungere er det 
viktig med åpenhet. Dialog. Vilje til å ta 
tak i ting. Vi på Vågen har valgt å inkludere 
bibliotekarene i IKT- strategigruppen. Vi vil 
ha dem med på laget, og finne ut hvilken 
retning vi ønsker å gå. Bibliotekarer har 
mer kompetanse enn bare bøker. De er 
en kjemperessurs. Som rektor kan jeg gi 
tydelig signal om at skolebibliotek er viktig 
institusjon. 

BJØRN OL AV LE A mener at det er viktig at 
skolebibliotekar og ledelse er dynamiske og 
går i en retning: For at samarbeidet mellom 
ledelse og bibliotekar skal fungere er det 
viktig med åpne gode forhold. Det er viktig 
at vi ser hverandre, og er enig om arena. 
Skolebibliotek er en konservativ plass, hvor 
kunnskap ligger i bunn. Vi må være med på 
utviklingen, men vi kan skynde oss langsomt. 
Som rektor er det viktig at jeg er synlig og 
støttende, og viser ansikt i biblioteket. I 
tillegg er det viktig at jeg fronter skolebiblio-
teket i alle fellesarenaer der det er naturlig, 
både i elevrådet, på ledermøter, fellesmøter 
og på møter med tillitsvalgte. 

TAR JEI BERGE: Det er viktig å ha en god 
dialog, et samarbeid skal jo alltid fungere 
begge veier. Som leder er det viktig at jeg 
omtaler, bruker og viser fram biblioteket i 
alle arenaer der det er naturlig.

Hva forventer du av skolebibliotekaren?

BENTE JEL SA: Det er viktig at biblioteka-
rene er nysgjerrig, har lærelyst. De må være 
glad i jobben sin. Glad i elever og lærere. De 
må være seg bevisst rollen de har. De har en 
viktig rolle, og det må vi fortelle dem.

BJØRN OL AV LE A mener at det er viktig at 
bibliotekaren skaper arenaer for å få kontakt 
med elevene på en naturlig måte.: Av biblio-
tekaren forventer jeg serviceinnstilling og 
at elevene blir satt først. Jeg forventer også 
at bibliotekaren er synlig i skolesamfunnet 
både ovenfor lærerne og elevene. Det er også 
viktig at bibliotekaren ser elevene, oppsøker 
dem og er nærværende. Biblioteket skal være 
på tilbudssiden og vise igjen i skolen. Det er 
også viktig at bibliotekaren er oppdatert på 
fagområdet og litteratur.

TAR JEI BERGE: Jeg forventer det samme 
av bibliotekaren som av alle andre ansatte. Å 
være her for elevenes læring, være engasjert, 
entusiastisk og synlig i skolehverdagen.  
Biblioteket hos oss har en miljøskapende 
og inkluderende funksjon, med julequiz, 
påskekrim og andre aktiviteter.  Jeg forven-
ter også at bibliotekaren er en bidragsyter til 
undervisningen, ved for eksempel å under-
vise i kildebruk.

De tre rektorene jobber på forskjellige 
skoler som har ulike behov, fordi de tilbyr 
ulike studieretninger. Men felles for alle tre, 
er at de er opptatt av at skolebibliotekaren 

BJØRN  OL AV  LE A:
Rektor på Jåttå videregående skole. 

Skolen har 860 elever og 215 ansatte og 
tilbyr undervisning i Byggfag, Elektrofag, 
Restaurant- og matfag, Helse og opp-
vekst, Påbygg, Idrettsfag og Tilrettelagt 
opplæring. På Jåttå er det ansatt en 
fagutdannet bibliotekar i 100% stilling. 

Lea har vist seg som en positiv rektor, 
fordi han ved f lere anledninger gjen-
nom ord og handlinger har vist at han 
synes skolebibliotek er viktig. Skolen har 
foretatt en større ombygging av skole-
biblioteket etter at Lea ble rektor. Han 
har vært engasjert i planleggingen og 
kommet med gode innspill. Skolebiblio-
teket har gått fra å være et tradisjonelt 
skolebibliotek, til å bli bibliotek med 
Makerspace område. 

TARJEI  BERGE:
Rektor på Hetland videregående 

skole. Skolen, som har 600 elever og 80 
ansatte, tilbyr Medier og kommunika-
sjon og Studiespesialisering. Skolen 
har en fagutdannet bibliotekar i 100 
%, og en assistent i 20 %.

Berge satt en periode i skrivegrup-
pen på den forrige strategiplanen for 
skolebibliotek i Rogaland. Han har 
vært tydelig på at skolebibliotek er 
viktig og har de årene han har vært 
rektor på Hetland blitt omtalt som en 
tydelig støttespiller for skolebibliote-
karene.  

skal være på tilbudssiden, synlig og glad i 
elever og lærere. De ser at bibliotekene er i 
forandring på grunn av all digitaliseringen, 
og mener at det er viktig å følge med i tiden. 
De påpeker også at for å få til et godt sam-
arbeid med skolens ledelse er det viktig å 
ha en god dialog og avklare forventningene 
de har til deg som bibliotekar.  En fornøyd 
rektor og ledelse gjør arbeidshverdagen til 
bibliotekaren god. 
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SKOLEBIBLIOTEK

- Hvem har filmen? Et tilforlatelig spørsmål fra en lærer med et  
lånebehov. Men er det greit at skolebibliotekaren forteller hvilken av 
lærerens kollegaer som har den?

Fortelle en lærer om 
en annen lærers lån?

etikk og jus. I min jobb som skolebibliote-
kar er det et etisk dilemma som of te dukker 
opp: 

 Skolebiblioteket låner ut undervis-
ningsmateriale. Dette blir brukt av flere 
lærere og de trenger det of te samtidig. 
Dette gjør at man er nødt til å oppsøke 
lærerne, for å spørre om man kan få lov 
til å fortelle at det er de som har lånt et 
dokument. Dette fører til en del ekstraar-
beid for bibliotekaren og frustrasjon fra 
lærerne, fordi de ikke forstår hvorfor jeg 
ikke bare kan fortelle hvem som har filmen. 
Som bibliotekarer har vi ikke lov til å gi ut 
låneropplysninger til andre. 

Jeg henvendte meg derfor til en jurist for 
å høre om det fantes en enklere måte å gjøre 
ting på, som oppleves som greit for både 
bibliotekar og de andre ansatte på skolen. 
Svaret jeg fikk var følgende:

REGLENE OM TAUSHE TSPLIK T 
I FORVALTNINGSLOVEN
Det finnes flere unntak fra taushetsplikten 
i forvaltningsloven §13. Det ene unntaket 
som kan være aktuelt i deres tilfelle, er for-
valtningsloven § 13 b nr. 3.(Begrensninger av 
taushetsplikten ut fra private eller of fentlige 
interesser). I henhold til dette unntaket er 
taushetsplikt ikke til hinder for at opplysnin-
gene er tilgjengelig for andre tjenestemenn 
innen organet eller etaten i den utstrekning 
som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og 

arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i 
andre saker. 

 Alternativt kan den som har krav på taus-
hetsplikt også samtykke til at opplysningene 
blir gjort kjent, jf. forvaltningsloven §13 a nr. 
1. Samtykket skje både skrif tlig og muntlig, 
men det må være frivillig.
 
REGLENE I PER SON-
OPPLYSNINGSLOVEN
Utlevering av personopplysninger anses 
som en behandling av personopplysnin-
ger som krever hjemmel i lov, i form av et 
behandlingsgrunnlag. Jeg snakket med 
Datatilsynet, og de mente at personopp-
lysningsloven §8 f kan være et aktuelt be-
handlingsgrunnlag for dere i dette tilfellet. 
Det er ikke krav om samtykke, men dere 
må sørge for å informere om bruken av 

opplysningene, les gjerne mer om hva dere 
må informere om her: https://www.datatil-
synet.no/rettigheter-og-plikter/overordnet-
om-rettigheter-og-plikter/innsynsrett/. Hvis 
det er noen som arbeider med personvern 
hos dere, så ville jeg informert vedkom-
mende om dette.

LØSNINGEN PÅ VÅR SKOLE
På vår skole har vi valgt å be lærerne som 
ønsker det om å signere et skrif tlig samtykke 
på at jeg kan fortelle hvem som har lånt un-
dervisningsmaterialet. Dette gjør at når jeg 
får en henvendelse av en lærer som trenger 
noe til undervisningen, og materialet er 
utlånt. Kan jeg si hvem som har materialet, 
dersom de har gitt samtykke.

ETISK, JURIDISK OG PRAKTISK DILEMMA FOR SKOLEBIBLIOTEK AREN

tekst
Kathrin Kvilstad
Skolebibliotekar
Jåttå videregående skole
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Hun er førsteårsstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved 
OsloMet. Hun liker å kode og redigere. Hun  bidrar gjerne i det frivil-
lige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling. Kort 
sagt: Her er Anettes beretning om sin praksisperiode i Wikimedia 
Norge.

Praksisperiode med 
rom for refleksjon

HVA WIKIDATA ER
Wikidata er en fri, samarbeidsbasert, 
f lerspråklig andrehåndsdatabase som 
samler strukturerte data for å kunne støtte 
Wikipedia, mediedatabasen Wikimedia 
Commons og andre Wikimedia-prosjekter 
som er til for alle og blir publisert under 
Creative Commons Fristatus-erklæring. 
Datamodellen i Wikidata er en åpen modell 
basert på utsagn om entiteter, og passer 
fint inn i RDF. 

Noe av det spennende er at hvilke typer 
utsagn og begrensninger det skal være 
mulig å lage ikke er lagt opp på forhånd, 
men utvikles fortløpende av fellesskapet 
av brukere. For å beskrive mennesker, som 
jeg har jobbet en del med, er det vanlig 
å legge inn utsagn som beskriver kjønn, 
fødselsdato, nasjonalitet/statsborgerskap 
(alle utsagn kan kvalifiseres med kvalifika-
torer som for eksempel starttidspunkt og 
sluttidspunkt), men også mer inngående 
data som kan være relevant kan legges inn, 
alt fra (fritt lisensiert) bilde til utmerkelser, 
doktorgradsveileder, dødsårsak, sentrale 
verk og institusjonen som innehar perso-
nens arkiver også videre.

HVORDAN JEG HAVNE T I 
WIKIMEDIA NORGE
Wikimedia Norge var høyt oppe på mitt 
ønske om praksisplass da jeg skulle søke. Jeg 
har alltid hatt en stor interesse for hvilken 
nytte en datamaskin har og hvilken nytte 
den kan ha for meg som person. Jeg har alltid 

WIKIDATA OG K ATALOGISERING

likt å drive rundt på datamaskinen hvor jeg 
har likt å kode, programmere og å redigere 
ulike ting i ulike programmer, og så videre. 

tekst
Anette Isabel Jahns Faksnes
Bibliotekarstudent

anette isabel jahns faksnes
Bibliotekarstudent

For bibliotekarer er 
Wikidata interessant 
på mange plan. Det 
å beskrive elementer 
på Wikidata er ikke så 
ulikt det å katalogi-
sere, og det gir derfor 
rom for å reflektere 
rundt katalogiserings-
prosessene våre.

Liker også nytten jeg kan gi til andre ved 
å gi informasjon videre – man både lærer 
og lærer bort kan man si! Et av Wikimedia 
Norges strategimål for 2016–2020 står jo 
akkurat inne for nettopp det: Støtte opp 
om aktiviteten til det frivillige miljøet som 
arbeider for fri informasjon og kunnskaps-
deling!

HVA MIT T ARBEID BE STÅR AV 
I PR AK SISPERIODEN
Jeg jobber hovedsakelig med et prosjekt og 
en liste Wikimedia har fått fra Nasjonal-
biblioteket over forfattere. Da jobber jeg i 
Wikidata der jeg legger inn informasjon som 
er tilgjengelig om forfattere via datasettet 
«BIBSYS Authors» i verktøyet «Mix'n'Match». 
Informasjonen jeg legger til i Wikidata blir 
for eksempel tilgjengeliggjort i Wikipedia 
om det blir opprettet artikler om forfatter 
X – da kan det gjerne bli opprettet en info-
boks på høyre side og lenker helt nederst i 
artikkelen. Det som har vært mest i fokus har 
vært katalogisering av nordsamiske forfat-
tere, da Wikimedia har et prosjekt gående 
til Wikipedia på nordsamisk. Da har jeg gått 
gjennom x antall XML-filer for å finne ut 
hvem de ulike forfatterne er, og når jeg har 
funnet det ut, søker jeg de opp på nevnte 
verktøy for å sjekke om Nasjonalbiblioteket 
har lagt inn element i Wikidata på forfat-
ter X som jeg kan jobbe videre med. Hvis 
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Nasjonalbiblioteket ikke har gjort det, må 
jeg opprette et nytt element på forfatterne 
manuelt. For å få mer informasjon går jeg 
inn på VIAF, som er den virtuelle internasjo-
nale autorisasjonsfilen som kobler sammen 
nasjonale og regionale autoritetsregistre, 
hvor de lager klyngeoppføringer under hvert 
enkelt navn med unik VIAF-ID med lenker 
til andre databaser. Deretter oppretter jeg 
ulike utsagn ut i fra informasjonen jeg har 
fått oppgitt i de ulike databasene.

Jeg har også vært med på å legge til onto-
logien til verk. Det som har blitt gjort da er å 
se på de forskjellige bibliografiske egenska-
pene til boka, samtidig som at jeg har vært 
med på å opprette samisk bibliografi.

HV E M  K AN  HA  N Y T TE  AV  T JE NE S -
TEN OG I HVILKE SITUASJONER K AN 
DEN VÆRE NY T TIG?
Wikidata er allerede en enorm samling av 
strukturerte data som alle kan bruke. Det 
kan for eksempel være forskere eller bedrif-
ter som trenger data til entitetsgjenkjen-
ning eller til harmonisering eller berikelse 
av datasett, eller som kanskje trenger en 

ontologi uten å ha ressurser til å utvikle 
den selv. En utfordring med Wikidata er at 
dataene der ikke nødvendigvis er komplette. 
Data legges inn og kureres jevnt og trutt av 
brukere og av institusjoner som donerer 
datasett, men det er ikke sikkert noen har 
lagt inn akkurat de dataene du trenger enda. 
Kanskje du må legge dem inn selv.

For bibliotekarer er Wikidata interessant 
på mange plan. Det å beskrive elementer 
på Wikidata er ikke så ulikt det å katalogi-
sere, og det gir derfor rom for å reflektere 
rundt katalogiseringsprosessene våre. 
Rent praktisk burde det også gå an å se for 
seg tett integrasjon mellom Wikidata og 
biblioteksystemer, i hvert fall i fremtiden 
når alle snakker lenkede data.

Eller så kan det være interessant å vite 
hvor mange som er biografert på Wikipe-
dia – da kan en bruke et spørrespråk som 
er tilg jengelig på Wikidata som kalles 
SPARQL for å finne ut denne informasjonen 
med allerede registrerte Wikidata-utsagn. 
SPARQL er et RDF-spørrespråk for databaser 
som kan hente og manipulere data i RDF-
format. Mange bibliotekarer har nok vært 

pr ak sis i wikimedia . Anette har jobbet 
med forfatterinformasjon i Wikidata 
under sin praksisperiode som bibliotek-
student. (Foto: Astrid Kristine Andreas-
sen)

 y Lansert i 2012.
 y Et prosjekt for å lage en dug-

nadsbasert database til støtte 
for Wikimedia-prosjekter 
som Wikipedia. 

 y Tilbyr standardiserte typer 
data, for eksempel fødselsda-
toer og geografiske data, og 
skal kunne brukes på samme 
måte som mediefiler fra Wiki-
media Commons. 

WIKIDATA
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borti RDF før, men mange studenter nå er i alle fall borti det. RDF 
står for «Resource Description Framework» - altså et rammeverk for 
metadata-beskrivelser som igjen har en nær tilknytning til utviklin-
gen til den semantiske veven som også gjør at ikke bare mennesker 
har nytte av det, men også maskiner. Kort og enkelt – veldig mange 
kan ha nytte av tjenesten, men spesielt bibliotekarer vil jeg si kan 
ha spesielt nytte av den om de interesserer seg for den digitale 
utviklingen vi allerede møter og kommer til å få mer av i fremtiden.

HVA SOM G JØR DE T TE PR AK SIS -
STEDE T RELE VANT FOR MEG 
SOM BIBLIOTEK AR STUDENT
I og med at informasjons- og kommunikasjonsteknologiske emner 
inngår i rundt halvparten av bibliotekarstudiet, og med tanke på 
mine interesser fra før av, fant jeg det relevant å søke på Wikimedia 
Norge som praksisplass, og gleden ble ekstra stor da jeg fikk et 
prosjekt som har med Wikidata å gjøre. Jeg setter stor pris på alt 
jeg lærer her og har spissede ører for mer informasjon. Jeg kan se for 
meg at jeg senere når jeg er ferdig med bibliotekarstudiet vil finne 
på å søke jobb på relevante steder som innehar denne graden av 
mangfoldige muligheter for meg som person som stadig oppdager 
nye ting som jeg vil finne ut mer av! Og med mange «wikipedianere» 
(brukere som bruker mye tid til redigering og oppretting) som er 
rundt om i hele verden blir hjelpen enda større.

Jeg vil takke Astrid Carlsen umåtelig mye som tok meg imot 
som praktikant og satt meg inn i Wikidata-prosjekter med tanke 
på interessene mine og at hun satt meg i kontakt med Dan Michael 
Heggø som jeg også ønsker å takke. Han har hjulpet meg enormt 
mye med artikkelen og annen relevant informasjon jeg kommer 
til å støte på i studiet! Også vil jeg takke Jon Harald Søby som har 
hjulpet meg i Wikidata-verdenen. 

WIKIDATA . Anette har i praksisen 
hatt mest fokus på katalogisering av 
nordsamiske forfattere, da Wikimedia 
har et prosjekt gående til Wikipedia på 
nordsamisk. (Foto: Privat)



Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til stipend 
for studentmedlemmer i BF. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen biblio-
teksektoren.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler til-
deles 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



Bibliofil i ny drakt – utvikles med 
nytt brukergrensesnitt tilpasset 
alle typer skjermer for smarttele-
fon, nettbrett og vanlige arbeids-
stasjoner.

Bibliotek-Systemer As  |  Postboks 2093  |  3255 Larvik
Tlf: 33 11 68 00  |  firmapost@bibsyst.no  |  www.bibsyst.no

Bibliofil er
med overalt

Bibliofil har alltid vært ledende i utviklingen 
av nye løsninger for bibliotekene i Norge. 
Dette har vi fått til bl.a. fordi vi har kreative 
kunder som utfordrer oss, kunder som stadig 
er på jakt etter løsninger som kan forenkle 
arbeidshverdagen.  Vi lager løsninger som 
sparer tid og ressurser og gjør bibliotekene i 
stand til å gi bedre service til lånerne.

Ta med deg Bibliofil rundt i biblioteket, på 
bussen eller i et foreningsbesøk!

2018 byr på spenstige nye løsninger i 
Bibliofil.
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Har du hørt om Bibliogames? Kanskje ikke. Hva er Bibliogames? Så 
fint at du spurte, for her er historien. 

Bibliogames

spill i bibliotek.  Bibliogames er et nytt 
foretak som leverer foredrag, kurs og 
konsulenttjenester knyttet til spillkultur. 
Foredragene våre dekker emner som spill-
avhengighet, spillets rolle i en moderne fa-
milie, og yrkesmuligheter for unge gamere, 
og retter seg slik sett både mot spillere 
og foreldre. Deretter holder vi også kurs i 
spillformidling, og veiledning rundt tilbuds-
planlegging for bibliotekarer som ønsker å 
satse mer på spill. Vi bygger et firma som er 
av og for bibliotekene, men støtter oss på 
venner innenfor beslektede områder som 
spillutvikling og IT. Vi er nesten i startfasen, 
men ikke helt. 

...  O G ANDRE MEDIER
For å finne starten på historien om Biblioga-
mes må vi nemlig gå noen år tilbake i tid. Alt 
startet da jeg begynte ved bibliotekstudiene 
i Oslo i 2014. Jeg kom egentlig dit som en 
forfatterspire som ville jobbe med litteratur 
ved siden av skrivingen. Dette skulle da gi 
en vekselvirkning som sikret meg utgivelse 
et sted nedover veien. Studiene viste seg 
likevel å handle om mye mer enn bøker, og på 
et eller annet tidspunkt introduserte de oss 
for formålsparagrafen, og formuleringene 
om aktualitet, bredde og «andre medier». 

Noen nevnte at «andre medier» også 
inkluderte spill. Da var det som om noen 
skrudde på en bryter. Selv hadde jeg hatt 
spill som en av hovedinteressene mine siden 

Nintendo overtok tv-stua i alle guttehjem på 
80-tallet. Derfra hadde jeg fulgt - ikke bare 
dem, men naturligvis også erkerivaler som 
Sega og Sony - og deres innovative kappløp 
gjennom tyve år, uten å tenke at det hadde 
noen spesiell verdi. Samtidig, når jeg så til-
bake, hadde spillinteressen også holdt meg 
oppdatert på beslektede områder, som den 
teknologiske utviklingen, og de nye subkul-
turene som blomstret gjennom møteplassen 
internett, for å nevne noe. 

denne oppgaven fulgte også en obligatorisk 
muntlig fremføring med, og gitt dette lit-
terære publikumet var jeg naturligvis spent 
på stemningen i salen. Til min overraskelse 
satt de som tente lys, og da jeg fikk høre 
gjetord om forelesningen i korridorene et-
terpå, dyttet det meg inn på en bane som 
formidler. Dette var første erfaring av flere, 
hvor jeg fant ut hvor mye spill og visuelle 
medier faktisk fascinerer, selv blant folk 
som ikke spiller. 

Det andre som skjedde, var at jeg ble 
tilbudt en jobb som anmelder i et anerkjent 
spillmagasin. Jeg hadde levert en konstruktiv 
kritikk i kommentarfeltet på noe som viste 
seg å komme fra selveste redaktøren, og som 
heldigvis likte tilbakemeldingen. Dersom jeg 
skulle satse på spillformidling i bibliotek, be-
tydde dette at jeg nå hadde både interessen, 
faglig bakgrunn, og relevant yrkeserfaring, 
så det avgjorde egentlig valget. 

KOMPE TANSE O G TID
Med interessen, og ambisjonen om å bidra 
som motor, sugde jeg opp forskning og er-
faring, og bygget nettverk med spillarenaer 
og spillutviklere, med visshet om at jeg en 
dag skulle inn på dette feltet. Da jeg skulle 
skrive bacheloroppgave falt valget derfor på 
spill i bibliotek, hvor jeg ville undersøke hva 
de beste spilltilbudene var, og hvordan man 
best kunne spre dem mellom bibliotekene. 

I den forbindelse leste jeg en undersø-
kelse fra året før, der flere bibliotek hadde 
oppgitt kompetanse og tid som de største 
hindrene for å satse på spill. At kompetansen 
var mangelvare kunne jeg lett forstå, siden 
det ikke var innebakt i utdanningen – men 
hvorfor kunne de ikke dele det som virket seg 

FRA UTDANNING TIL EGET FIRMA

anders grønning
Skolebibliotekar

Da jeg kikket meg rundt i forelesnings-
salen, var det ikke tung matte å regne ut at 
det var lengre mellom de som kunne noe om 
spill, enn de skikkelig litterære studentene. 
Jeg skjønte at det var her jeg virkelig kunne 
bidra. Deretter skjedde to viktige ting som 
på mange måter sementerte dette valget. 

INTERE SSE , FAGLIG BAKGRUNN O G 
YRKE SERFARING
Det første var en eksamensoppgave. Vi 
hadde yderst lite om spill på skolen, men fikk 
i det minste velge det som mål for analyser. I 

Noen nevnte at «andre 
medier» også inklu-
derte spill. Da var 
det som om noen 
skrudde på en bryter.

tekst
Anders Grønning
Skolebibliotekar
Asker videregående skole
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imellom? Ved å grave litt videre, fant jeg ut 
at det hadde blitt prøvd flere ganger. Faktisk 
hadde det eksistert et utdanningstilbud for 
spill på min egen skole, men i likhet med 
andre forsøk på kompetanseutveksling var 
det nå sporløst forsvunnet sammen med 
eventuelle dokumenter og erfaringer. Hver 
gang bibliotekene etablerte et kompetan-
sesorgan, eller gjorde en satsning på spill-
kompetanse, så mistet det før eller senere 
støtten. Det kunne være en prosjektperiode 
som tok slutt, eller bare en endring av policy 
eller ledelse. Kombinasjonen av dette, lærte 
jeg, er det som gjør bibliotekene prisgitt 
lokale ildsjeler som kan og vil noe med spill 
– og det samme gjelder da naturligvis de 
mange lånerne som har spill som interesse. 
Bor du på et sted med en ildsjel i staben, ja 
da er du en av de heldige.  

FA STE MODELLER
For meg virket det åpenbart at man burde 
dele det som virket, og gjerne gjennom 

faste modeller slik at det ikke krevde så mye 
kompetanse å komme i gang. Målet for opp-
gaven min ble derfor å kartlegge de viktigste 
tilbudsformene, slik at bibliotek med få 
ansatte, kanskje kunne nøye seg med å satse 
på ett eller to gjennomtenkte tilbud. Etter å 
ha intervjuet ledende spillbibliotekarer, og 
flere klasser med ungdommer om hvilke 
spilltilbud som var mest attraktive, kom det 
frem at sosiale møtested, og læringstilbud 
knyttet til spill var det viktigste. Det kunne 
for eksempel være konkurranser, og foredrag 
om spill. Begge disse tingene kan være enkle 
å sette opp. Jeg konkluderte derfor med at 
disse tilbudene burde prioriteres, men også 
at man trengte et organ som kunne følge opp 
erfaringer fra arbeidet. 

HISTORIEN G JENTOK SEG
Inntil videre hadde man dette, i form av blog-
gen Gamebrarian.org. Denne stammet fra 
prosjektet «Et løf t for spill i bibliotek», og var 
et sted hvor forskjellige lenker om spillkultur 

spill i bibliotek . Det nystartede fir-
maet Bibliogames tilbyr kurs og veiled-
ning om spilltilbud til bibliotekbrukere. 
Her spilles New Amigos på  biblioteket 
på Tøyen i Oslo. (Foto:  Lakki Patey)

 y Spill er en del av tilbudet i mange 
folkebibliotek

 y En undersøkelse viser at kompe-
tanse og tid er de største hin-
drene for å satse på spill

 y Spillprosjekt - med utveksling 
av kompetanse - har kommet og 
gått

 y Anders Grønning har startet 
firmaet Bibliogames for å bidra til 
at "ressursbruken som finnes, blir 
mer tref fsikker"

BIBLIOGAMES
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ble samlet, og tips til spillarrangement ble 
delt. Historien gjentok seg imidlertid, og da 
også denne bloggen ble nedlagt på grunn av 
manglende bidrag og støtte, tok jeg et valg. 
Jeg hadde fortsatt å holde meg oppdatert 
på spill, og begynte dessuten å kjenne for-
skjellige bibliotek og formidlingsmodeller 
ganske godt. Jeg samlet derfor noen støt-
tespillere fra bibliotek og spillbransjen for å 
drøf te formen på det, før jeg grunnla firmaet 
Bibliogames. 

DELE FELLE S ERFARINGER
Bibliogames samler i dag kompetanse fra 
flere steder, som erfaringer fra de store spill-
bibliotekene, spillformidlere fra bibliotekar-
miljøet, spillutviklere, og vi jobber hele tiden 
med å finne samarbeidsformer med andre 
relevante aktører, som Kandu, Spillhuset i 
Bærum og Hyperion. Når vi i dag tilbyr kurs 
og veiledning, er det for å dele av disse fel-
les erfaringene. Målet er ikke nødvendigvis 
å gjøre hvert bibliotek til en stor spillarena, 
men å bidra til at den ressursbruken som 
finnes, blir mer tref fsikker. Om du bare har 
fem publikumspcer og to ansatte, så mener 
vi at vi kan hjelpe deg å skape et spilltilbud 
for dine lånere. Gjennom våre foredrag for 



foreldre og spillere, ønsker vi også å fremme 
konstruktive holdninger til spill i lokalsam-
funnet, og et syn på biblioteket som seriøs 
formidler av spillkultur. 

For å lese mer om våre konkrete tilbud, og 
booking av besøk, sjekk ut Bibliogames.no. 
Hold deg også oppdatert på spill i bibliotek 
ved å følge oss på Facebook: 

For å høre mer om historien bak Biblioga-
mes og valgene jeg har tatt parallelt med stu-
diene for å bli spillformidler, kan du komme 
til innlegget mitt på Nye stemmer på det 76. 
Bibliotekmøtet i Sandefjord.  

Godtgjøring for 
forhandling 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.  

Meld inn ny lønn!
Har du fått endret lønna di i det siste? Har du fått ny lønn 

etter lokale forhandlinger? Eller har du kanskje også skif tet 
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?

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 ”Yrkesaktiv” 
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!   
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Fra 1. juli 2015 åpnet arbeidsmiljøloven for en generell adgang til 
å ansette midlertidig for en periode på inntil 12 måneder. Unio var 
skeptisk til hvorvidt dette ville føre til at flere utenfor arbeidslivet, 
kom inn. Denne skepsisen viser seg nå å være berettiget. 

Midlertidige stillinger treffer ikke

arbeidsmiljølova. - Regelendringen har 
ikke påvirket tilknytningen til arbeidslivet 
for personer som tilhører utsatte grupper. 
Endringen i arbeidsmiljøloven har dermed 
ikke hatt den virkningen som regjeringen 
antok, slår Unio-leder Ragnhild Lied fast.

I februar ble rapporten «Midlertidige 
ansettelser og grupper med svak tilknytning 
til arbeidslivet» lagt fram. Institutt for sam-
funnsforskning står bak rapporten, som er 
bestilt av Arbeids- og sosialdepartementet.

Fram til 1. juli 2015 var midlertidig an-
settelse bare tillatt hvis arbeidets karakter 
tilsa det og arbeidet skilte seg fra ordinært 
arbeid i virksomheten. Etter 1. juli 2015 åpnet 
arbeidsmiljøloven for at man på generelt 
grunnlag kunne ansette midlertidig.

SENKE TER SKELEN INN 
I ARBEIDSLIVE T
Regjeringen ønsket å øke bruken av ordinært 
arbeidsliv i arbeidsmarkedspolitikken og 
argumenterte med at det å lette adgangen 
til midlertidig ansettelse vil «senke terskelen 
inn i arbeidslivet og gi nykommere og per-
soner som står utenfor arbeidslivet, bedre 
muligheter til å få prøvd seg i jobb». Her nev-
ner regjeringen spesielt tre utsatte grupper: 
Unge, innvandrere og personer med nedsatt 
arbeidsevne eller nedsatt funksjonsevne.

Unio, LO og YS gjennomførte en politisk 
streik i protest mot endringen, og fryktet at 

dette ville føre til at flere ville få en løsere 
tilknytning til arbeidslivet, ødelegge for 
det organiserte arbeidslivet og bidra til å 
forsterke problemer med sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet.

FORVERRING AV JOBBSIKKERHE T
I oppsummeringen i rapporten heter det 
blant annet: «Våre analyser viser at midlerti-
dig ansettelse (…) leder i mindre grad til fast en vridning innad i utsatte grupper fra lange 

mot korte jobber. I og med at den totale an-
delen jobber ikke har økt, innebærer en økt 
andel korte jobber isolert sett en forverring 
av jobbsikkerheten for utsatte grupper etter 
reformen.»

RE VER SERING
– Rapporten viser i sin tydelighet at de posi-
tive virkningene som daværende arbeids- og 
sosialminister Robert Eriksson trodde på, har 
uteblitt. Og at det vi fryktet delvis har slått 
til. Det er dermed all grunn til å følge med 
videre, og vi håper politikerne er villige til å 
reversere lovendringen dersom det viser seg 
at loven gir uheldige utslag, sier Unio-leder 
Ragnhild Lied. 

fra rapporten «midlertidige 
ansettelser og grupper med svak 
tilknytning til arbeidslivet» 

ansettelse, i mindre grad til videre midlerti-
dig ansettelse og i større grad til overganger 
ut av sysselsetting. I tillegg ser vi at andelen 
jobber som innehas av personer fra utsatte 
grupper, ikke har økt etter reformen. Flere 
fra utsatte grupper har mistet lange jobber 
relativt til korte jobber. Det har derfor vært 

Det har derfor vært 
en vridning innad i 
utsatte grupper fra 
lange mot korte jobber.

INSTITUTT
FOR SAMFUNNS-
FORSKNING

Marte Strøm, Kristine von Simson og Kjersti Misje Østbakken

Rapport 2018:2

Midlertidige ansettelser 
og grupper med svak til-
knytning til arbeidslivet

arbeidsmiljøloven. Mange var mot regjeringens forslag om økt adgang til å ansette midlertidig. En rapport gir nå kritikerne delvis medhold. 
Her fra demonstrasjon i Førde i januar 2015.  (Foto: Erling Bergan)
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I 2008 kom verdens første “Spillmelding” (St.meld 14 2007-2008), og 
spillere over det ganske land jublet! Eller kanskje det er riktigere å si 
at vi var forsiktig optimistiske om at norske spill skulle lettere komme 
ut til publikum. 

Det spiller visst ingen rolle

spill i bibliotek  Det var jo snakk om en 
innkjøpsordning og alle greier! Nå skriver 
vi 2018 og jeg klør meg forvirret og irritert i 
hodet over hva som har skjedd.

NFI (Norsk Filminstitutt) fikk i oppdrag 
å administrere innkjøpsordningen for spill, 
dette er fra deres retningslinjer: “1.2 Etter 
oppdrag fra Kulturdepartementet skal NFI 
kjøpe inn spill innenfor en kostnadsramme 
som fastsettes hvert år. Etter innkjøp stil-
les spillene til rådighet for bruk i norske 
bibliotek.” Dette ser jo veldig bra ut for vår 
det, endelig skulle bibliotekene få tilgang til 
norske spill på en enkel måte! Dessverre viste 
det seg å være annerledes i praksis. 

Så lenge spillene kom i fysiske utgaver 
gikk det greit, bibliotekene som meldte sin 
interesse mottok flere veldig gode spill. Og 
så ble det plutselig vanskelig, for hva gjør 
man når flesteparten av spillene ikke lenger 
kommer på en fysisk plate? Når nesten alle 
spillene kun kommer i digitalt format, enten 
på PC/mac eller på en av mobilplattformene? 
Svaret var dessverre ikke: “La oss lage en 
plattform hvor man kan gjøre dataspillene 
lett tilgjengelig for bibliotekene og deres 
brukere. Og la oss se på muligheten for å 
lage en portal for spillene som skal på mo-

biler hvor man gjør det oversiktlig for alle 
involverte parter!”. 

M Å G JØRE S TILG JENGELIG
Det virker kansk je som om jeg tror at 
dette ville være en lett oppgave, det sier 
jeg absolutt ikke! Men hvis man skal ha en 
innkjøpsordning av spill så må man jo tenke 
på mer enn bare at de skal kjøpes inn, de 
må jo faktisk gjøres tilgjengelige også. Det 
står jo til og med i retningslinjene til NFI. 

ikke mye til for at den uken er over før man 
får det med seg. Pluss at det viser seg at det 
ikke er en garanti at vi faktisk har tilgang til 
spillet i en uke! “The Frostrune” er et nyde-
lig og stemningsfullt pek-og-klikk spill til 
mobilen, det var tilgjengelig i bare noen få 
dager før tilgangen forsvant. Grunnen til det? 
Fordi det ikke er en skikkelig måte å få det 
ut til kun bibliotekene så la de det ut åpent 
på app-butikkene. Resultatet var at det ble 
lastet ned veldig mange ganger, også av 
andre enn bibliotek/bibliotekarer. Noe de 
da taper penger på. 

MONOP OL
En innkjøpsordning som sliter med å gjøre 
spillene tilgjengelige for bibliotekene og 
deres brukere, og derfor er med på å hindre 
vårt arbeid når det gjelder å formidle dem er 
dessverre bare et av problemene vi har når 
det gjelder spill og bibliotek. Slik det er nå så 
kjøper bibliotekene spill inn via Biblioteksen-
tralen, de har forhandlet med utgiverne slik 
at spillene man kjøper der fritt kan brukes 
til utlån. Deilig for bibliotekene å slippe det 
arbeidet ikke sant? Nja, for det første føler 
jeg det er litt problematisk at en kommersiell 
aktør skal ha ansvar på den biten. Det blir et 
monopol der jeg ikke helt er komfortabel 
med, det burde ha vært bibliotekene via NB 
for eksempel som hadde jobbet med å lage 
avtaler med spillbransjen. Jeg sier ikke at 
man ikke skal kjøpe fra Biblioteksentralen, 

jan-egil holter-wilhelmsen
Spesialbibliotekar

Akkurat hvordan det skal gjøres i praksis 
må nok diskuteres mellom NFI og spillbran-
sjen tenker jeg, men slik det er nå så blir 
bibliotekene avspist med et ganske ubruke-
lig “tilbud”. Mobilspillene blir for eksempel 
gjort tilgjengelig for nedlasting i en uke. Er 
man et lite bibliotek med en ansatt skal det 

Spill fortjener å bli 
formidlet på en like 
god måte som bøker 
og andre medier! 

tekst
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
Spesialbibliotekar
Horten bibliotek
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absolutt ikke, men at det kun skal være der-
fra man handler er ikke bra. Spesielt ikke når 
man oppdager at det ikke har kommet inn 
nye spill i deres netthandel siden oktober. 
Jeg kan love dere at det har kommet ut spill 
siden da.

M Å SNAKKE MED SPILLBR ANSJEN
Spill i bibliotekNorge har som dere ser flere 
problemer. Vi har en innkjøpsordning av nor-
ske spill, men ingen god måte å få spillene ut 
til bibliotekene. Vi har overlatt alt arbeidet 
med å forhandle avtaler med spillbransjen 
til Biblioteksentralen, noe som gjør at bi-
bliotekarer over det langstrakte land ikke 
vet om man kan bruke spill man får fra andre 
steder, eller om man får tak i et nyere spill 
som er mye etterspurt. Noe må gjøres, det 
må snakkes med spillbransjen i Norge for å 
finne ut om de har ideer til hvordan dette 
kan gjennomføres og det må faktisk legges 
en god plan for fremtidig utvikling! For spill 
fortjener å bli formidlet på en like god måte 

som bøker og andre medier! Et problem vi 
heldigvis ikke har er mangel på entusiaster, 
for det mysser av engasjerte spillbiblioteka-
rer/gamebrarians! Så har du lyst til å finne på 
noe spillrelatert i ditt bibliotek, men mangler 
kunnskap? Det er f lere måter å løse det 
på, men den enkleste er nok å ta en titt på 
Facebook-gruppen “Gamebrarians Norge”. 

Og helt til sist: La oss nå beg ynne å 
snakke litt høyere om hva vi faktisk ønsker, 
la oss slutte å ta til takke med halvdårlige 
løsninger! 

spill til besvær . Når det slites må gjøre 
spillene tilgjengelige for bibliotekene, 
hindrer det arbeidet med å formidle 
spillene, påpeker Holter-Wilhelmsen.  
(Foto: Linwood bibliotek/CC)

 y En innkjøpsordning for spill 
administreres av Norsk Film-
institutt.

 y Bibliotekene kjøper inn spill 
via Biblioteksentralen.

 y "Vi har en innkjøpsordning 
av norske spill, men ingen 
god måte å få spillene ut til 
bibliotekene", skriver Jan-Egil 
Holter-Wilhelmsen. 

SPILL  I  BIBLIOTEK
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På internett finnes vandrehistorier, rykter og annen desinformasjon. 
Den svenske frilansjournalisten Jack Werner snakket en februarkveld 
på Bergen of fentlige bibliotek om nødvendigheten av å bli bedre på 
kildekritikk, også på sosiale medier. 

Kildekritikk 
på sosiale medier

kampen om sannheten. Tittel på fore-
draget var "Kildekritikk og vandrehistorier 
på nett", og inngår i bibliotekets Fritt Ord 
støttede serie "Kampen om sannheten på 
nett". Werner er en av grunnleggerne til 
det svenske nettstedet for faktasjekk Viral-
granskaren, som var en inspirasjonskilde til 
det norske Faktisk.no. 

TRE ELEMENTER I KILDEKRITIKK
Werner viser skjermdumpen av en artikkel 
fra Wikipedia av den lovende "up and co-
ming" artisten Lucia Cole. Albumet hennes 
"Innocence (Delux)" lå for salg på iTunes, 
og hadde solgt til platina. Med tusenvis av 
følgere på Twitter var hun tilsynelatende 
en kjendis på Internett. Leo Loera, en mu-
sikkinteressert 19-åring, fikk ikke opplys-
ningene til å stemme. Han visste mye om 
musikk, men hadde aldri hørt om henne. At 
en artist som bare har utgitt et debutalbum 
selger til platina, var også merkelig. Mye i 
artikkelen så ut til å være skrevet av Cole 
selv. Loera lyttet på musikken, og syntes 
dette hørtes mye som Jessica Simpson, en 
artist han kjente. 

Etter å ha søkt i YouTube viste det seg at 
låtene kom fra Simpsons album. Etter videre 

undersøkelser kom det frem at Lucia Cole 
ikke eksisterer. 

- Man har tatt bildet fra en annens konto 
på sosiale medier, kjøpt Twitter følgere, 
lastet opp Jessica Simpson sine sanger på 
iTunes under nye navn og solgt dem som 
om det var hennes egne. Og dette tok det 

FACEBOOK ER EN MASKIN SOM L AGER VANDREHISTORIER

tekst
Aud Gjersdal
Frilansjournalist

jack werner
Frilansjournalist

Hjernen er god til å 
innhente informasjon 
som den forventer seg 
finnes, eller som den er 
forberedt på å innhente. 
Men den er veldig dår-
lig på å innhente infor-
masjon som går imot 
det vi tror er sant.

hvordan en artikkel skal se ut, og research. 
Dette er viktige elementer for å håndtere 
problemer på sosiale medier, blant annet 
gjennom et uklart skille mellom det private 
og det of fentlige rom.

PRIVAT ELLER OFFENTLIG
- Vi vet ikke helt hvordan sosiale medier 
fungerer, hva det er, og når vi er private og 
når vi er of fentlige, sier Werner. Politikere 
kan legge ut innlegg på Facebook beregnet 
på of fentligheten, og vet at avisene vil 
sitere den. Men vennene der kan oppfatte 
samme melding som privat, og svarer der-
etter i kommentarfeltet. Når kommentarer 
beregnet for det private rom, via pressen 
presenteres som politikeres of fentlige me-
ning, blir det lett uklarheter. 

- Når en person som er politisk talsperson 
ikke forstår når en er of fentlig og når en er 
privat på sosiale medier, hvordan kan vi 
som ikke er vant med å være i det of fentlige 
rommet, forventes å forstå det da, sier han.

Det kan også lett bli problematisk når 
vi tror vi er privat på lukkede grupper på 
Facebook, og dermed er ekstra frittalende 
om f.eks kollegaer og kunder.

- På Internett er det ikke noe som heter 
en lukket Facebook gruppe. Hvis det er 
mer enn én person i gruppen, og minst 
én har den tekniske kompetanse til å lage 
skjermdumper, da er det ikke lenger en luk-
ket gruppe, sier han.  Mindre pent skrif tlig 

nitten år å oppdage, sier Werner, og peker 
på at denne fortellingen illustrerer tre 
viktige elementer i kildekritikk: Forkunn-
skaper, lokalkunnskap, der en f.eks vet 
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"snakk" i en slik gruppe kan etter hver lett 
havne både hos organisasjonens ledelse 
og presse, og føre til omplasseringer og 
oppsigelser. Samtidig understreker Werner 
at publiseringsetikk er like viktig som kilde-
kritikk. Vi bør ikke publisere informasjon 
som skader andre. 

- Rent etisk så publiserer journalister 
rettelser når de tar feil, men den impulsen 
har vi ikke på sosiale medier, tror jeg, sier 
Werner.

VANDREHISTORIER
- En vandrehistorie er en historie som spres 
fra person til person i den tro at den på en 
eller annen måte er sann, altså illustrerer 
noe vi tror er sant, sier Werner. Når vi skriver 
lange, sinte og subjektive innlegg, og som 
derfor får mange delinger på Facebook, er 
det nesten som vandrehistorier. 

- Facebook er en slags maskin som lager 
vandrehistorier, sier Werner. Det kanskje 
mest interessante er hvordan disse sier 
noe om sin egen tid. Forfatterne skaper og 
endrer vandrehistorier slik at de passer inn i 
et "moralpuslespill", som er det bildet vi har 
av dagens moral. Of te inneholder historiene 
en advarsel mot å bryte samfunnets normer. 
Historier på Facebook kan være over hundre 
år gamle, og noen er tidligere beskrevet i 
den svenske folkloristen Bengt af Klintberg 
sine bøker.

SELEK TIV OPPMERK SOMHE T
- Hjernen er god til å innhente informasjon 
som den forventer seg finnes, eller som den 
er forberedt på å innhente. Men den er vel-
dig dårlig på å innhente informasjon som 
går imot det vi tror er sant, understreker 
Werner. Denne bekref telsestendensen er 
en tilbøyelighet til å være selektivt opp-
merksom på informasjon som bekref ter 
våre egne oppfatninger. 

- Dette gjelder også når vi sitter i fred 
og ro og surfer på Internett, sier han, og il-
lustrerer det med et sitat som tidligere har 
sirkulert blant svenske journalister:

Et Google-søk viste ifølge Werner at 
sitatet er falskt.

- Så er det noen som har koblet det til 
Trump, for det føles bra, som noe Trump 
kunne sagt, sier Werner, og foreller videre 
at han konfronterte dette med noen jour-
nalister, og spurte hvorfor de ikke oppdaget 
dette.

- De svarte: Ja, ja, han kunne jo sagt 
dette, sier Werner. Samtidig er det slik at 
faktasjekk av en oppfatning, of te oppfat-
tes av den som har oppfatningen, som et 
angrep på det menneskes verdensbilde. 

KILDEKRITISKE P OENGER
Werner oppsummerer viktige poenger i 
kildekritisk research:

 y Tenk over hvilket verdensbilde du har, 
og hva du tar for gitt er sant.

 y Finn den opprinnelige publiseringen.
 y Det er mulig å søke med bilder i stedet 

for søketermer og finne nettsteder 
hvor og når bildet er brukt.

 y Improviser, søk på alt du kommer på. 
Finn nøkkelord du tror kan være brukt i 
sammenhengen.

 y Ikke nøy deg med den første resultatsi-
den til søket.

 y Bruk de verktøy som finnes, og tilpass 

søkingen  til Google, Twitter og Face-
book.

 y Les kommentarene. Kanskje har noen 
allerede gjort research.

Disse teknikkene kan gjøre oss bedre på 
kildekritisk research. 

- Det finnes en uriktighet på Internett 
for hver og en av oss, perfekt tilpasset til 
hva vi tror er sant, og vi må begynne å være 
ydmyke, og begynne å fatte det, avslutter 
Werner.

VERK TØY FOR KILDEKRITIKK
 y YouTube Dataviewer 

https://citizenevidence.amnestyusa.org/
 y Stalkscan.com 

https://stalkscan.com/
 y Wayback Machine 

http://web.archive.org/ 
 y Reverse Image Search 

https://tineye.com/  

rent etisk:. - Journalister publise-
rer rettelser når de tar feil, men den 
impulsen har vi ikke på sosiale medier, 
tror jeg, sier frilansjournalisten Jack 
Werner. (Foto: Aud Gjersdal)
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Bibliotekarforbundet kommer med en rekke forslag til konkrete tiltak 
i sine innspill til kulturmeldingen. Arbeidsgruppen for ebøker under-
streker i sitt innspill at hverken støtteordninger eller lovverk i dag er 
tilpasset den nye digitale virkeligheten. Det er særlig bekymringsfullt 
at det digitale litterære tilbudet til barn og unge er så dårlig utviklet i 
folkebibliotekene uttaler leder av arbeidsgruppen Ørjan Persen. 

BF med to innspill 
til kulturmeldingen

Bibliotekarforbundet sendte 9. februar to innspill til Kulturdeparte-
mentet om den nye kulturmeldingen. Det ene innspillet  var fra BFs 
forbundsstyre basert på momentene spilt inn på NBFs innspillskon-
feranse i januar. Det andre innspillet kommer fra BFs arbeidsgruppe 
for ebøker. Her kan du lese begge innspillene:

Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for 
ebøkers innspill til kulturmeldingen

Det litterære systemet i Norge står sterkt, men e-bøker, e-lydbøker 
og strømmetjenester vil medføre store endringer både for forlag, 
bokhandlere og folkebibliotek. I tiåret etter årtusenskif tet var det 
mange som overvurderte den digitale utviklingen, særlig hvor raskt 
den gikk. I tiåret etter har en sett en tilsvarende undervurdering 
av hvor omfattende og dyptgripende den digitale evolusjonen 
er. I Sverige kom i 2016 en fjerdedel av forlagenes inntekter fra 
skjønnlitterære utgivelser, fra digitale utgivelser (Svensk bokhan-
del, nr 14 2017).

Folkebibliotekene og forlagene kjemper nå i mye større grad 
om de samme brukerne. Tilbudet hos folkebibliotekene og for-
lag/bokhandlere har blitt likere på grunn av digitaliseringen av 
litteraturen.  Utlån av ebøker ligner mye mer på litterære strøm-
metjenester enn lån av papirbøker ligner på kjøp av papirbøker. 
Hverken støtteordninger eller lovverk er i dag tilpasset den nye 
situasjonen. Det er særlig bekymringsfullt at det digitale litterære 
tilbudet til barn og unge er så dårlig utviklet i folkebibliotekene.

Når det gjelder organisering av digitale innholdstjenester, må 
en se på tidligere erfaringer for å ha et grunnlag for å si hva som 
kan være en tjenlig organisering eller arbeidsfordeling mellom de 

ulike organisatoriske leddene.
De aktørene som i størst grad har bidratt til å utvikle tilbudet 

av ebøker i folkebibliotekene er Norsk kulturråd som har vært 
hovedleverandøren av innhold, systemleverandørene, særlig Bi-
blioteksystemer, som har levert et velfungerende utlånsystem for 
ebøker og fylkesbibliotekene som har organisert folkebibliotekene 
i regionale konsortier.

Nasjonalbiblioteket har vist liten evne til å løse de digitale 
oppgavene folkebibliotekene står ovenfor på ebokområdet. 
Elydbøkene som er den største og viktigste delen av den digitale 
litteraturen, er for eksempel helt utelatt fra Nasjonal Bibliotekstra-
tegi 2015-2018.

De digitale tjenestene er i rask utvikling og vi har behov for:

 y Flere forsøk i form av mindre og større prosjekter.
 y Tilpasninger i nasjonale støtteordninger som innkjøpsordnin-

gene og bibliotekvederlaget.
 y På sikt har vi også behov for tilpasninger av lov- og avtaleverk.

Vi mener folkebibliotekene bør ha hovedansvaret for formidling 
av og opplæring i de digitale tjenestene. Fylkesbibliotekene bør 
fordele prosjektmidler og håndtere og koordinere avtaler med 
Norsk kulturråd og andre aktører. Nasjonalbibliotekets ansvar 
bør begrenses til håndtering av lov – og avtaleverk. I Danmark 
har en lykkes relativt godt med en sterk nasjonal aktør (eReolen). 
I Sverge er erfaringene ikke like gode. Så vidt vi kan se har en sterk 
sentralisering i Sverige heller stått i veien for utvikling. De mer 
interessante forsøkene, for eksempel Bibblix.se, har funnet sted i 
regionale samarbeid.
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BIBLIOTEK ARFORBUNDE T FORE SL ÅR AT:

1. En endrer Åndsverkloven slik at folkebibliotekene sikres retten 
til å låne ut digitalt innhold.

2. Ebøker og elydbøker inkluderes i bibliotekvederlaget.
3. Innkjøpsordningene for barn og unge utvides til å gjelde skole-

bibliotekene, og andelen digitalt innhold økes.
4. Det regionale leddet (fylkesbibliotekene) får større ansvar for 

utvikling av de digitale tjenestene i folkebiblioteksektoren.

 
Med vennlig hilsen

Ørjan Persen
leder av Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for ebøker

 
Bibliotekarforbundets innspill 
til kulturmeldingen

Bibliotekarforbundet (BF) stiller seg meget positivt til ny kultur-
melding, men minner samtidig om at biblioteksektoren favner 
bredt på tvers av ulike departementale ansvarsområder. Kultur-
meldingen bør legge opp til samhandling og sammenheng mellom 
virkemidlene som finnes på hvert forvaltningsnivå for å sikre en 
best mulig utvikling.

Hovedansvaret for å følge opp med tilstrekkelige drif tsbud-
sjetter ligger hos kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen 
må derfor sikre tilstrekkelige rammebevilgninger da disse er helt 
avgjørende for bibliotekutviklingen i Norge.

STATENS ROLLE OG ANSVAR PÅ BIBLIOTEKFELTE T

De siste årenes statlige satsing på bibliotekfeltet har gitt resultater i 
form av økt besøk og økt aktivitet. Tydelige prioriteringer gjennom 
endringene i Bibliotekloven, nasjonal bibliotekstrategi og statlige 
prosjektmidler har i stor grad bidratt til å løf te og videreutvikle 
bibliotekene.

BIBLIOTEK ARFORBUNDE T FORE SL ÅR: 

 y Ny nasjonal bibliotekstrategi etter 2018 
Den nasjonale bibliotekstrategien har vært en stor suksess 
på bibliotekområdet. Det er stort behov for en fortsatt 
nasjonal satsing og BF ber derfor om at det blir igangsatt et 
arbeid med en ny nasjonal bibliotekstrategi med virkestart 
i 2019.

 y Kampanjer for å fremme funksjonelle språkferdigheter 
Nasjonale lesekampanjer for både barn og voksne er et godt 
middel for å sikre alle tilstrekkelige språkferdigheter. Funk-
sjonelle språkferdigheter er avgjørende for å kunne klare seg 
i samfunnet. Rundt halvparten av de som er i NAV systemet 
har mangelfulle funksjonelle språkferdigheter som gir store 
problemer med å klare seg i samfunnet. For mindre barn bør 
tiltak som «Lesefrø» og «Bokbamse» vurderes. I tillegg må 
det etableres lesekampanjer for voksne. Barnehagene kan 
være et godt sted å starte, hvor det jobber mange med svake 
norskkunnskaper. Starter man i barnehagen vil man parallelt 
kunne ha tiltak for både barn og voksne. 
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 y Nasjonal, digital infrastruktur 
Nasjonalbiblioteket (NB) er godt i gang med å bygge nasjonale 
digitale tjenester sentrale for hele biblioteksektoren. Bibliote-
kene har nå fått felles biblioteksøk, tilgang til gratis, enhetlige 
metadata for norske bøker og autoritetsregistre. Tjenestene 
har stor ef fekt, men må utvikles videre.

 y Digitalt innhold 
For å sikre det norske språket må norsk digitalt innhold fram-
forhandles nasjonalt. Bibliotekene må kunne tilby innhold i 
alle medietyper. Det haster å få på plass tilbud om strømmede 
lydbøker på norsk. Endringene i arbeidsmarkedet gjør livslang 
læring til det normale for stadig flere. Befolkningen har stort 
behov for tilgang til kvalitetssikret kunnskap. BF foreslår å 
bruke Helsebiblioteket som modell og sikre kunnskapsressur-
ser på flere områder gjennom nasjonale lisenser.

 y Kunnskapsformidling av of fentlige digitale tjenester 
Digihjelpen er et samarbeid mellom KMD og KS som tar videre 
erfaringene fra Digidel.no. Formålet er å tilby alle innbyggere 
et tilbud i kommunene hvor innbyggerne kan få grunnleg-
gende digital veiledning. Bibliotekene er sammen med service-
kontorene utsett som sentrale arenaer. Bibliotekene har en klar 
rolle etter bibliotekloven å veilede i of fentlig informasjon og 
gjør allerede mye på dette området. NB må gis en rolle i dette 
arbeidet for å sikre gode løsninger i alle fylker og kommun

 y Kompetanseløf t 
Bibliotekmeldingen fra 2009 trakk fram behovet for et kompe-
tanseløf t. Dette har i liten grad blitt gjennomført. BF ønsker et 
statlig kompetanseprogram for etter- og videreutdanning etter 
modell av lærerløf tet. Når kompleksiteten i samfunnet øker 
blir det også viktigere med etterutdanning. Flere bibliotekarer 
må gis mulighet til å ta en masterutdanning gjennom et statlig 
finansiert program.

HVILKE T ANSVAR O G HVILKE OPP GAVER BØR LIGGE TIL 
F YLKE SKOMMUNENE?

I følge bibliotekloven skal fylkeskommunen ivareta regionale bi-
bliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling. Fylkesbibliotekene 
spiller en stor rolle i å sikre innbyggerne et mest mulig likeverdig 
bibliotektilbud.

BIBLIOTEK ARFORBUNDE T FORE SL ÅR: 

 y Få bibliotek i Norge er store nok til å drive utviklingsarbeid av et 
visst omfang. Fylkesbibliotekene spiller her en avgjørende rolle. 
De siste årene har det blitt utviklet utallige prosjekter av stor 
nasjonal betydning på regionalt nivå. Sterke regionbibliotek gir 
stor gevinst for innbyggerne. BF foreslår derfor at hver region 
gis statlige utviklingsmidler til fordeling regionalt.

 y Fylkene er den største leverandøren av kompetansehevende 
tiltak for bibliotekansatte og gjennomfører hvert år en betyde-
lig mengde kurs, konferanser og seminarer. Fylkesbibliotekene 
må sikres økonomisk slik at de fortsatt kan tilby relevante etter- 
og videreutdanningstilbud.

 y Det regionale leddet (fylkesbibliotekene) må få større ansvar i 
utviklingen av de digitale tjenestene i folkebiblioteksektoren.

 y Med nær 700 000 leste bøker sommeren 2017 har kampanjen 
«Sommerles» blitt så viktig at den må sikres finansielt og løf tes 
frem som nasjonalt tiltak med deltagelse fra samtlige folke- og 
fylkesbibliotek. 

HVILKE T ANSVAR O G HVILKE OPP GAVER 
BØR LIGGE TIL KOMMUNENE?

Livet leves i kommunene. Desto viktigere at hver enkelt kommune 
tilbyr et profesjonelt bibliotektilbud bibliotekarer ønsker å jobbe i.

BIBLIOTEK ARFORBUNDE T FORE SL ÅR: 

 y Alle kommuner må ha fagutdannet biblioteksjef i 100% 
stilling. Ansatte må sikres gode fagmiljø med muligheter for 
kontinuerlig faglig utvikling på arbeidsplassen.

 y Biblioteket som arena for inkludering 
Ulike undersøkelser har vist at innvandrere i større grad enn 
etniske nordmenn bruker biblioteket som arena både for lær-
ling og som sosialt møtested. Bibliotekene har så langt lykkes 
svært godt med å nå disse gruppene som ellers er underre-
presentert i kulturlivet. Bibliotekene har gjennom inklude-
ringstiltak som språktrening bidratt til å møte et stort behov 
hos mange. Bibliotekene er også en sentral læringsarena som 
gjennom sine samlinger, ulike kurs og foredrag gir mange en 
enklere vei til å kvalifisere seg i arbeidsmarkedet. Frivillige er 
potensielt en stor ressurs, men for å sikre tilstrekkelig kvalitet 
på tilbudet, er koordinering helt avgjørende.

 y Biblioteksjefenes myndighet 
§ 2 i Biblioteklovens forskrif t om kvalifikasjonskrav for ansatte 
i folkebibliotek sier følgende om biblioteksjefens myndighets-
område: «Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder 
for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet». De siste 
årene har enkelte kommuner vingeklippet egen biblioteksjef 
og fjernet ansvaret for økonomi- og personalansvar og kun latt 
biblioteksjefen beholde det rene fagansvaret. BF mener dette 
er en farlig utvikling som medfører uklare ansvarsforhold, dår-
lig personalledelse og som konsekvens dårlige bibliotektjenes-
ter. Biblioteksjefenes ansvarsområder og myndiggjøring må 
sikres gjennom lov og forskrif t.

 y Meråpne bibliotek 
Selvbetjente bibliotek utenfor ordinær åpningstid har vært en 
stor suksess i de kommunene hvor ordningen har vært innført. 
Samtidig ser BF noen utfordringer som må håndteres. Lokalene 
må tilrettelegges for å sikre trygge lokaler publikum ønsker å 
være i. Forebygging av bråk og hærverk er også sentralt for at 
det selvbetjente tilbudet skal fungere.

 y Folkebibliotekenes rolle for skolebibliotekene 
For å sikre et mer likeverdig skolebibliotektilbud, er det behov 
for bedre koordinering mellom kultur og utdanning. Alle kom-
muner bør ha en skolebibliotekplan. I tillegg bør langt flere 
skolebibliotek få tilgang til barne- og ungdomsbøker gjennom 
innkjøpsordningen for litteratur, igjen for å sikre et mer likever-
dig tilbud til alle.

Med vennlig hilsen
Jannicke Røgler
forbundsleder

Bibliotekarforbundet
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Ny bok om skolebiblioteket kommer 12. mars

Læring og leseglede 
i grunnskolen
fagbok. Hvorfor er skolebiblioteket 
viktig og hvilken rolle bør det ha i sko-
len? Skolebiblioteket. Læring og leseglede 
i grunnskolen er en bok som forklarer 
hvorfor skolebiblioteket bør være en 
sentral del av den pedagogiske virksom-
heten i enhver skole. Denne boka vil be-
visstgjøre deg som lærer, lærerstudent 
eller skolebibliotekar på gevinstene ved 
å gi skolebiblioteket en sentral posisjon i 
leseopplæringen. Boka er fylt med gode, 
praktiske eksempler på hvordan man 
legger til rette for læring og leseglede 
gjennom aktiv bruk av skolebiblioteket.

Skolebiblioteket. Læring og leseglede 
i grunnskolen viser hvordan helhetlig 
tenkning rundt lesing og skolebibliotek 
må være prioritert i hele skolestrukturen, 
fra pedagog til skoleeier. Dette gir resul-
tater som ikke bare gir gode lesere, men 

som på sikt også vil bidra til reflekterte, 
demokratiske borgere.

Gjennom både teoretiske og prak-
tiske tilnærminger understreker forfat-
terne betydningen av tett samarbeid 
mellom pedagoger og skolebiblioteka-
rer. På ulike måter viser forfatterne vik-
tigheten av leseglede og hvordan man 
kan arbeide målrettet og systematisk for 
å stimulere til lesing og leselyst.

Boka er skrevet for lærerstudenter 
og lærere, samt for folkebibliotekarer, 
skolebibliotekarer og rektorer. 

Forfattere er Line Hansen Hjel-
lup, Anne Håland, Joron Pihl og Arne 
Svingen. 

Boka ventes i salg 12. mars 2018 og 
koster 249 kroner..  

I gjennomsnitt er det 4,7 bibliotekbesøk pr innbygger i Norge. I Finland er tallet 8,9. Dette går fram av en ny nordisk 
rapport. Også for hovedstedene kommer Norge dårligst ut, med færrest besøkende og færrest bibliotekavdelinger.

Finland bruker bibliotekene 
dobbelt så mye som oss

statistikk.  I den nye rapporten «State of 
the Nordic Region» fra Nordisk Ministerråd 
analyseres nøkkeltall fra de nordiske land. På 
bibliotekområdet viser analysen at finnene 
bruker bibliotekene of tere enn innbyggerne 
i de andre nordiske landene, sammenlignet 
med Norge faktisk dobbelt så mye.

Rapporten «State of the Nordic Region» 
utkommer annet hvert år og skal bidra med 
kunnskap og innsikt overfor nordiske beslut-
ningstakere.

- Rapporten framhever og forklarer både 
suksesser og utfordringer på viktige sam-
funnsområder. Dette er nordisk samarbeid 
på sitt beste, sier generalsekretær i Nordisk 
Ministerråd Dagfinn Høybråten i en pres-
semelding.

INDIK ATORER BØR VURDERE S
Rapporten beskriver mange samfunnsområ-
der i de nordiske land, blant disse forbruket 
av kulturelle tilbud som bibliotek. Rapporten 
påpeker at «bibliotekenes rolle i samfunnet 
er i utvikling» og at det derfor er avgjørende 
å vurdere hvilke indikatorer som er relevante 
til å måle tilgang til bibliotektjenester.

Men at bruken i Norden er forskjellig, 
slår de utvetydig fast: «Finns are twice as 
frequent library visitors as Norwegians» står 
det med uthevet skrif t i rapporten.

Når man ser på antall besøkende fordelt 
på antall innbyggere, viser det seg også at 
finnene bruker sine bibliotek mest. I gjen-
nomsnitt har hver innbygger i Finland 8,9 
bibliotekbesøk. Danmark har 6,6 bibliotek-

besøk pr innbygger, Sverige har 6,3 biblio-
tekbesøk pr innbygger, mens Norge har 4,7 
bibliotekbesøk pr innbygger.

OSLO ER JUMBO
For de nordiske lands hovedsteder er for-
skjellen også svært stor. Til sammen har de 
tre nordiske hovedsteder Helsinki, Stock-
holm og København f lest bibliotekbesø-
kende: Helsinki har 6,3 millioner besøkende 
til 37 bibliotek, Stockholm har 6 millioner 
til 45 bibliotek, og København har 4,6 mil-
lioner besøkende til 20 bibliotek. Oslo har 
bare 20 bibliotek og er også den hovedstad 
med færrest bibliotekbesøkende – bare 2,5 
millioner om året.  
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Jeg var på et foredrag rett før jul, akkurat temaet er ikke så spesielt 
viktig her, det som satt seg aller mest hos meg var en kommentar om 
at for noen så er det å ha skrankevakt nesten som en straf f. Er ikke det 
en deprimerende tanke så vet ikke jeg.

Disse forbaska folka!

skrankevakt  “Hadde det ikke vært for 
disse lånerne, tenk alt jeg kunne fått 
gjort!”. Dette er en spøk jeg har hørt flere 
ganger siden jeg begynte som bibliotekar 
for snart ti år siden, jeg vet jeg har sagt den 
selv også. Selvsagt er det satt på spissen, 
og ingen mener jo dette! Eller? Uansett så 
gikk jeg ut av det nevnte foredraget med 
en del tanker surrende rundt i hodet mitt. 
Hvorfor er ikke skrankearbeid ansett som 
en av de viktigste delene av jobben vår? 
Hvorfor er det slik at det som burde være 
en av de beste delene med jobben av flere 
blir sett på som en byrde? Og ikke minst, 
takk og lov for trenden med å bygge skran-
kene mindre!

BARRIERE
Da jeg beg ynte å jobbe i Horten var 
skranken en mur mellom bibliotekaren og 
lånerne. Og vi var ikke det eneste bibliote-
ket som hadde det slik! Gikk man opp til 
barneavdelingen i Tønsberg og Nøtterøy 
bibliotek så ble man møtt av en liten fest-
ning, hvor man så vidt så et hode stikke 
over kanten. Egentlig så føltes det slik ut 
i nesten alle bibliotek jeg besøkte. Det 
var som om bibliotekene med vilje hadde 

lagd en barriere mellom bibliotekarene og 
publikum. Og det var kanskje det som var 
vanlig før? Jeg har sett bilder av hvordan 
bibliotek så ut før, hvor låneren kom med 
lua i hånda og spurte pent om de fikk lov til 
å låne en bok. Heldigvis har ting forandret 
seg, og vi bygger ned skrankene til stør-
relser som ikke sender tankene til gamle 
sovjetstater. 

Så for bibliotek flest er publikum/lånere/
brukere hovedgrunnen til at man eksiste-
rer. Uten dem er vi bare et hus uten sjel. 
Så hvorfor er det en “straf f” å jobbe ute 
blant dem?

BURDE LIKE FOLK O GSÅ
Er det fordi biblioteket har forandret seg 
mye de siste tiårene, mens imaget ikke 
har endret seg stort? Jeg hadde ikke mye 
peiling på hva en bibliotekar gjorde da jeg 
begynte på høgskolen, men jeg gikk ut i 
fra at det handlet om bøker. Det var vel 
egentlig hovedgrunnen til at jeg tenkte 
yrket var noe for meg, jeg elsket jo bøker! 
Det ingen fortalte meg var at jeg burde 
like folk også, spesielt hvis man jobber 
i et folkebibliotek. Så det at folkene var 
viktigere enn innholdet i bygget/basene 
kom litt som et sjokk på meg, heldigvis 
så liker jeg det å jobbe med folk. Men kan 
det være derfor at noen tenker at jobben 
de gjør på kontoret er viktigere enn det 
å gå ute i lokalet og snakke med folk? At 
grunnen til at de ble bibliotekar var for å 
jobbe med litteratur eller med informa-
sjon, ikke med folk? 

HOLDNINGEN ER T YDELIG
Grunnene til at noen ser på skrankejob-
ben som en slags straf f eller en jobb som 
er mindre viktig enn hva de enn gjør på 
kontoret er nok mange, kanskje er det så 

jan-egil holter-wilhelmsen
Spesialbibliotekar

Et bibliotek, uansett om det er fag- eller 
folkebibliotek, er fylt av informasjon og 
historier. Det kan være digitalt eller ana-
logt, lagret i bøker eller i databaser. Alt 
dette er helt ubrukelig, hvis ingen bruker 
det. Et bibliotek er ikke en lagerplass, eller 
rettere sagt de fleste bibliotek er ikke det. 

Så tenk deg kanskje 
om to ganger før du 
går ut blant men-
neskene som ferdes i 
ditt bibliotek, tenk på 
hvordan din innstilling 
påvirker de du møter. 

tekst
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 
Spesialbibliotekar
Horten bibliotek
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enkelt som at man ikke liker å jobbe med 
folk. Folk er forskjellige, akkurat det er 
ikke så mye å gjøre med. Uavhengig av 
hva som er årsaken til at man heller vil 
sitte på kontoret, så blir det et problem 
når den holdningen er tydelig for de som 
besøker oss. 

Å BLI SE T T
De som besøker oss gjør det av mange 
årsaker, noe jeg har skrevet om flere gan-
ger før. For de fleste er det så enkelt som 
at de skal ha en bok, og om de ønsker en 
interaksjon så er det for å finne hvor den 
er. Men det er mange andre som trenger 
mer. Noen har ikke mange å snakke med 
i løpet av en dag, og de ordene som blir 
vekslet er viktige for dem. Noen trenger 
hjelp med vanskelige papirer eller søkna-
der, noen trenger en trygg havn å være. 
Noen trenger rett og slett å bli sett av et 
annet menneske, bli sett på som en del av 
samfunnet. Og vet du hva? Hvis du går ut 

og føler at skranketiden (eller hva det nå 
enn kalles på din arbeidsplass) din er en 
straf f eller noe man “må” gjøre så vil det 
merkes, og det er ikke en god følelse. 

Så tenk deg kanskje om to ganger før du 
går ut blant menneskene som ferdes i ditt 
bibliotek, tenk på hvordan din innstilling 
påvirker de du møter. For det første er det 
jobben din, du får betalt for å gi god hjelp 
til de du møter. For det andre så bør det 
være den viktigste delen av jobben din, for 
uten disse menneskene kunne biblioteket 
like gjerne stenge. 

skr anke vak t som str aff? Her ved 
Romsås filial av Deichmanske bibliotek 
har de god kontakt med brukerne, både 
ved skranken og ellers i lokalet. (Foto: 
Erling Bergan)

 y Utdannet bibliotekar fra  
Høgskolen i Oslo i 2008.

 y Har i mange år jobbet i Horten 
bibliotek som avdelingsleder og 
spesialbibliotekar. 

 y I perioden 2014-2017 var han  
vara i BFs forbundstyre.

 y Han er nå leder av BFs valgkomité.
 y Siden 2010 har han bidratt  

regelmessig med sine tanker  
i Bibliotekaren. 

JAN-EGIL
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Informasjon fra 
BF Forsikring

forsikring  I Bibliotekaren 6/2017 kunne du lese at Bibliotekar-
forbundet hadde etablert BF Forsikring. Hensikten er at medlem-
mene fortsatt skal få gode forsikringer til konkurransedyktige 
priser, etter bytte av hovedorganisasjon fra YS til Unio. Fra 2018 
er det Tryg og Storebrand som er forsikringsleverandører til BFs 
medlemmer. 

Omleggingen av forsikringstilbudet har også ført til at det har 
blitt lansert flere kollektive medlemsforsikringer - forsikringer med 
gode forsikringsvilkår og faste lave priser. Mange medlemmer har 
allerede benyttet seg av det nye og utvidede forsikringstilbudet, og 
det tikker inn nye bestillinger hver eneste dag. Her er en forenklet 
oversikt over de kollektive medlemsforsikringene:

 y Livsforsikring
 y Uføreforsikring
 y Kritisk sykdomsforsikring
 y Behandlingsforsikring
 y Familieulykkesforsikring
 y Barneforsikring
 y Innboforsikring
 y Reiseforsikring
 y Obligatorisk grunnforsikring

Det er etablert en egen forsikringsportal hvor du kan lese mer om 
forsikringene: www.bibforb.no/forsikring. I denne portalen kan 
du lese om og bestille ovennevnte forsikringer. Her finner du også 
vilkårene under hver forsikring, og vi har lagd spørsmål & svar med 
de problemstillingene som of test blir stilt av medlemmene. Dersom 
du heller ønsker å snakke med oss nås vi på telefon 23 11 33 17, mel-
lom klokken 08.00 og 16.00 mandag t.o.m. fredag. Vi ser frem til å 
høre fra deg!

FOR SIKRINGER I G JENSIDIGE?
De kollektive medlemsforsikringene Ys Livsforsikring, YS Innbo og 
YS Familieulykkesforsikring har kollektivt blitt flyttet fra Gjensidige 
til Storebrand og Tryg med virkning fra 1.januar 2018. Selv om det 
fra 2018 er to forsikringsselskap, behøver du som medlem kun å 
forholde deg til et kontaktpunkt, nemlig BFs eget forsikringskontor; 
BF Forsikring.

Alle andre forsikringer du eventuelt har i Gjensidige, f.eks. reisefor-
sikring, må du selv flytte til BFs avtaler om du ønsker det. Vi hjelper 
deg med det praktiske – bare ta kontakt med oss.

HVA MED BILFOR SIKRING 
ELLER HUSFOR SIKRING?
Samarbeidsavtalen mellom Bibliotekarforbundet og Tryg gir deg som 
medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer (bil, hus, 
hytte, båt etc.). Kontakt oss, så bistår vi slik at du også får et tilbud 
på disse forsikringene. 

SPE SIALTILBUD 
BEHANDLINGSFOR SIKRING
Frem til 15. mars kan du som medlem, og din ektefelle/samboer, 
kjøpe behandlingsforsikring uten å måtte avgi egenerklæring om 
helse. Venter du til etter 15.mars med å bestille, må det leveres 
helseerklæring. Ved å inngå avtale om Behandlingsforsikring, 
garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt un-
dersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller 
ulykkesskaden du har. Les mer om forsikringen på www.bibforb.
no/forsikring. 

tekst
Roar Hagen
BF Forsikring
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FORSIKRING

Nå kan du ta kontakt med 
ditt eget forsikringskontor!

Se mer på BFs nettsider:
bibforb.no/forsikring
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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, stu-
dieturer, 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



Argentina & Uruguay
MED EVA BR ATHOLM
10.-20.  M A R S ·  FR Å 29 950,-

Roma & Toscana 
12 .–19.  A PR   ·  FR Å 15 975 ,-  

I Luthers fotefar
MED EDVARD HOEM 
8.–14.  A PR   ·  FR Å 15 950,-

Vandretur i Andalucia
29.  A PR IL – 6 .  M A I ·  FR Å 13 950,-

I vikingane sine fotefar
MED TORGRIM TITLESTAD  
& R ASMUS SUNDE
30. A PR IL – 7.  M A I ·  FR Å 17 950,-

Kroatia, Bosnia & Montenegro 
MED HANS WILHELM STEINFELD 
5 .–12 .  M A I    ·  FR Å 19 950,-

Island 
MED SYLFEST LOMHEIM
9.–14.  M A I & 1 .–6 .  AUG   ·  FR Å 15 975 ,-

Beatles-tur til Liverpool   
23 .–27.  M A I   ·  FR Å 11 950,-

Moskva & St.Petersburg 
MED HANS-WILHELM STEINFELD
24.–31.  M A I & 7.–14.  SEP   ·  FR Å 27 950,-

Normandie 
MED SYLFEST LOMHEIM
19.–26 .  M A I   ·  FR Å 15 950,-

Irland & Nord-Irland  
5 .–12 .  JU NI ·  FR Å 15 990,-

Kiev & Odessa
MED HANS WILHELM STEINFELD
19.-26 .  JU NI ·  FR Å 25 950,-

Færøyane 
MED SYLFEST LOMHEIM
16 .–20. JUL I   ·  FR Å 14 990,-

Midtvesten USA 
I  UTVANDR AR ANE SINE FOTEFAR
21.–31 .  JUL I   ·  FR Å 22 995,-

Historiecruise i Vesterled 
MED SYLFEST LOMHEIM  
& TORGRIM TITLESTAD
19.–27.  JUL I   ·  FR Å 20 950,-

Roma & Napoli 
MED SIMEN EKER N  
& TOMAS LAPPALAINEN
21.–28 .  SEPT   ·  FR Å 18 950,-

Georgia 
MED HANS-WILHELM STEINFELD
21.–29.  SEPT   ·  FR Å 28 950,-

New York & Washington 
MED EVA BR ATHOLM
28 .  SEPT – 6 .  OK T   ·  FR Å 28 950,-

Nashville, Memphis  
& New Orleans    
MED OLAV STEDJE
16 .–25 .  OK T    ·  FR Å 29 950,-

San Fransisco,  
Los Angeles & Las Vegas 
MED EVA BR ATHOLM 
26 .  OK T – 5 .  NOV   ·  31 950,-

Vandring på Madeira
30. OK T – 7.  NOV ·  FR Å 13 950,-

I Jesu fotefar
MED SYLFEST LOMHEIM
31.  OK T – 6 .  NOV ·  FR Å 18 950,-

2018h i s t o r i e  .  k u l t u r  .  f o l k e l i v 

sylfest LOM
HEIM

 eva BRATHOLM

 hans-wilhelm STEINFELD

edvard HOEM

  

 simen   

 torgrim

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

  

 olav

STEDJE EKERN TITLESTAD

500 kroner rabatt til medlemmer i 
Bibliotekarforbundet på alle reisene.



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



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

Troms
Astrid Johanna Sømhovd
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: Jannicke Røgler
Kontorleder: Petter Bruce
Rådgiver: Hege Bergravf Johnsen
Rådgiver: Kieth Lau Andersen
Redaktør: Erling Bergan

Hordaland
Ritha Helland
Bergen of fentlige 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
Larvik bibliotek
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  
Jannicke Røgler
Mobil:     99 01 42 88
E-post:     jannicke.rogler@bibforb.no

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

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

Østfold
Camilla Paulsen
Fredrikstad bibliotek
Telefon:    41 61 92 74
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
Anne Husøy, Fræna folkebibliotek
Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregeånde skole
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbibl. i Oslo
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Aleksander Kristung, Asker bibliotek

Varamedlemmer
Linda Rasten, Vestby bibliotek 
Sigrid Nesland, Åmli bibliotek
Kjersti Gulli Lunde, Sandefjord bibliotek
Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
Elisabeth Reinertsen, 
    Student v/Høgskolen i Oslo og Akershus

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



Din støtte til Norwac/BF-prosjektet 
Gaza Health Sciences Library:

#126863

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo




