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Oversender herved en uttalelse fra Bibliotekarforbundet i Bærum angående de
nedskjæringer i skolebibliotektjenesten som er foreslått i Handlingsprogrammet,
2019 – 2022.
Vi vil understreke at skolebibliotekenes oppgaver er å bidra til å realisere skolenes
pedagogiske, faglige og psykososiale målsettinger. Dette oppnår vi best ved en bred
satsning der man tar vare på den ressursen som gjennom lang tid er utviklet ved
skolebibliotekene i Bærum – samtidig som skolen tar i bruk de muligheter som ny
teknologi gir.
Forskning viser at gode lesevaner og mye lesing hos elevene øker både evnen til å
tilegne seg stoff og evnen til å uttrykke seg. Elever ved skoler som har gode
skolebibliotek gjør det bedre på leseundersøkelser. Bærum kommune har vært en
foregangskommune og satset på skolebibliotek, og kan vise til høy skår på nasjonale
prøver. Vi er overbevist om at det er en sammenheng her.
Statlige myndigheter har gjennom årene satt i gang ulike program for å bedre
kvaliteten på skolebibliotekene i landet. Dette begynner å gi resultater og flere
kommuner satser nå sterkere på sine skolebibliotek, også med fagutdannede
bibliotekarer i skolebibliotekene. Vi synes det er beklagelig om Bærum nå vil senke
ambisjonsnivået og redusere skolebibliotektjenesten til noe som nærmer seg et

gjennomsnittsnivå for landet. Det vil garantert merkes i form av et mye dårligere
tilbud for skoleelevene våre.
Dersom skolebibliotekarstillingene gradvis reduseres, vil det også gjøre det mindre
attraktivt å søke seg til disse. Dermed vil skolene kunne gå glipp av kompetente
søkere som ville kunne gjøre en god jobb for barn og ungdom i Bærumsskolen.
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