Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Anne Lene Hojem
onsdag 31. oktober 2018 14:55
Tone Margrethe Utvik (NO)
Borgny Danielsen
SV: Ad planlagt nedskjæring ved skolebibliotekene i Bærum

Hei,
Takk for mail som jeg videresender til hovedutvalgets medlemmer.
Med vennlig hilsen
Bærum Kommune
Anne Lene W. Hojem
Leder, Hovedutvalg barn og unge

Beste hilsen
Anne Lene
Fra: Tone Margrethe Utvik (NO) <tone.margrethe.utvik@pwc.com>
Sendt: onsdag 31. oktober 2018 14:48
Til: Anne Lene Hojem <anne.hojem@baerum.kommune.no>
Emne: Ad planlagt nedskjæring ved skolebibliotekene i Bærum

Hei,

Sender denne til deg som leder i Hovedutvalg for barn og unge.

Eikeli FAU ser med bekymring på forslaget om å redusere skolebibliotekartjenesten i
Bærum. Skolebibliotekets viktigste oppgave er å fremme leseglede og leselyst, og er
en svært viktig læringsarena for våre barn. Vi stiller oss bak undringene til teksten i
forslag til Handlingsplan 2019-22 s 44-45 pkt 3 Omstilling skolebibliotektjenesten fra
kommunens skolebibliotekarer som ble presentert i forkant av Sektorutvalgsmøte for
barn og unge tirsdag 09.10.2018:

Analoge tjenester: vi har stort sett p-bøker (papirbøker), men skolebibliotekene har
antakelig vært digitale lenge før lærere/elever pga databaser med organisert
kunnskap, søkefunksjoner og registreringer av inn/utlån. Vi hjelper også barna med å
søke utenom vår base for å finne materiale. Jobben med å tilrettelegge for leseglede,
tilpasse lese- og lesernivå og fremme mestring vil fortsatt være der, selv om p-bøker
blir til e-bøker. Kanskje i ennå større grad, dersom ikke bøkene er i biblioteket og kan
«kjennes på».

Beregninger for tiltaket: vi finner ikke noe beregningsgrunnlag i handlingsplanen
annet enn det er foreslått innsparing på 0,7 mil pr år. Hva koster det å kjøpe eboklisenser i stort omfang, legge til rette for digitalt utlån, opplæring, vedlikehold etc?
Akkurat nå kan vi tilby elevene et mye større utvalg av p-bøker enn hva som finns av
e-bøker i salg.

Ikke redusert tjenestetilbud for brukerne: Mindre tid på skolen, vil gi mer stengte
dører for elevene. I tillegg vil også helsesøster, miljøarbeider, lærere og spes ped
merke at de ikke får den hjelp de vanligvis får. Og ikke minst vil det gå utover de
elevene som trenger oasen og den prestasjonsfrie arenaen fordi de kanskje sliter litt
hjemme, sliter på skolen, har beinet i gips, trenger å føle mestring gjennom små
oppgaver etc.

Vi håper de planlagte nedskjæringene revurderes slik at barna våre kan fortsette å
nyte godt av det gode og viktige tilbudet skolebiblioteket er i dag.

mvh Eikeli FAU, ved leder Tone Utvik
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