
Skolebibliotek på kritisk lavbluss 

Skolebibliotekene i Bærum står denne høsten overfor et uomtvistelig faktum: 

Kommunestyret har vedtatt en nedskjæring i budsjettene for 

skolebibliotekene: 10 % nedskjæring i 2021 og 10 % i 2022. Det rammer 

stillingsprosentene for skolebibliotekarene, og det rammer innkjøp av nye 

bøker. Det er altså nå den settes i verk, den nedskjæringen som ble utsatt, men 

likevel vedtatt. 

Oslo kommune oppgraderer skolebibliotekene sine nå, som et viktig ledd i å 

satse på barn og på leseundervisning. De bruker bærumsskolen som inspirasjon 

– slik bærumsskolen har vært. I Bærum er det derimot nedskjæringer som rår. 

Først disse til sammen 20 prosentene, og videre fram mot 2024 i prosjektet 

«Omstilling 2024», et spareprosjekt. 

Er det mindre viktig nå enn før å inspirere barna til å lese? Er det mindre 

viktig nå enn før å undervise barn og ungdommer i å være kritiske til det de 

leser på nettet?  

Trenger barna mindre inspirasjon til å fordype seg i bøker nå enn før? Nei, 

erfaringen fra de siste årene er at barn leser mindre konsentrert nå enn før. 

Nettbrett og dataspill gir tilgang til en mengde fortellinger, men også til 

forstyrrelser og avledninger, og fører med seg kortere perioder i konsentrert 

arbeid enn før. 

Hva er grunnen til at skolebibliotekarene har små deltidsstillinger? Det er et 

mål for Bærum å unngå uønskede deltidsstillinger, har vi lest i avisa. Det gjelder 

bare ikke for skolebibliotekarer? 

Skolebibliotekarene trenger tid og ro til å  

- ta imot barn som kommer utenom klassebesøkstida og hjelpe dem å 

finne bøker som passer for dem 

- ha klasser på besøk hver uke der de leser høyt, inspirerer til å snakke om 

bøker, og viser dem bøker i mange ulike sjangre 

- lage inspirerende utstillinger 

- organisere lesegrupper, noe som hjelper barn til å forstå vitsen med 

lesing 

- trekke barna inn i planlegging og rydding på biblioteket 

- orientere seg om nye bøker, budsjettere og kjøpe inn 



- være en ekstra ressurs for barn som trenger ekstra voksenkontakt og 

ekstra tid på et fredelig sted 

- hjelpe elevene til å lage bokanmeldelser og filmsnutter for å inspirere 

hverandre til lesing 

- hjelpe de eldre elevene til å finne tema for prosjektoppgaver, finne kilder 

og behandle kilder og fakta de finner 

- samarbeide med lærerne på skolen om å skape et godt og aktivt 

lesemiljø. 

Trenger framtidas voksne bedre eller dårligere leseferdigheter? Hva sier 

politikerne i Bærum? 

På vegne av Bærum biblioteks venner: Harald Sævareid, Anne Brit Brodal, Liv 

Klevstrand 


