Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Anne Lene Hojem
mandag 12. november 2018 10:00
FAU Rykkinn Skole
Borgny Danielsen
SV: Om forslaget til kutt i skolebibliotekarstillinger

Hei,
Takk for mail. Den vil bli sendt til resten av hovedutvalget og tatt med i det videre arbeidet med
budsjettet.
Beste hilsen
Anne Lene
Med vennlig hilsen
BÆRUM KOMMUNE
Anne Lene W. Hojem
Leder
Hovedutvalg barn og unge
Tlf.: +47 95297001
+47 67503618

Fra: FAU Rykkinn Skole [mailto:fau.rykkinnskole@gmail.com]
Sendt: 11. november 2018 22:42
Til: Anne Lene Hojem
Emne: Om forslaget til kutt i skolebibliotekarstillinger

Hei
Jeg sender denne til deg som leder i Hovedutvalg for barn og unge.
FAU ved Rykkinn skole er bekymret for skolebibliotekstilbudet.
Vår skolebibliotekar forteller oss at det idag er en stor mengde bøker som lånes ut hver uke,
og at alle klassene setter stor pris på sine ukentlige halvtimes besøk ved skolebiblioteket. Med
et kutt på totalt 20% de neste 3 årene vil det bety at det må reduseres i den ukentlige
kontakten for elevene. Vi kan ikke godta at den personlige kontakten mellom elevene og
skolebibliotekaren skal erstattes på sikt av en digital løsning. Folkebibliotekene er heller ikke
en fullgod løsning for elevene, vi frykter at den fysiske avstanden til folkebiblioteket vil
resultere i at det ikke prioriteres å bruke tid på å gå dit da det vil ta for mye av
undervisningstiden. Det er viktig med et skolebibliotek i umiddelbar nærhet der elevene blir
møtt av en fagperson som kjenner dem.
Kommunen har ennå ikke investert i stor grad i digitale læremidler til erstatning for
papirbøkene som elevene fortsatt bruker, ei heller er vi kjent med at det investeres i innkjøp
av digitale versjoner av det som i dag finnes på skolebibliotekene. Før det er reelt mulig for
elevene å velge digitale løsninger på biblioteket fremfor "analoge" er det prematurt å gjøre
endringer i bemanningen ved skolebibliotekene. Er det desuten så sikkert at digitale løsninger
vil gjøre arbeidsbyrden mindre for en skolebibliotekar? Den digitale utviklingen gir tvert imot
andre arbeidsoppgaver for kunnskapsarbeidere som skolebibliotekarer er. En annen sak er om

digitale løsninger skaper like mye leselyst som dagens bøker? Kjenner kommunen til
forskning som viser at dette er like gode løsninger?
Kommunen har vært aktiv i å evaluere den digitale satsningen ved skolene hittil og har gjort
gode valg basert på evalueringsresultatene. Vi vil anbefale kommunen å gradvis innføre og
evaluere en eventuell digital endring i skolebibliotekenes tilbud før man gjør endringer i
bemanningen. Dagens elever må ikke bli skadelidende fordi en bemanningsendring er innført
før den nødvendige organisatoriske endringen.
Vi stiller oss bak alle henvendelsene fra øvrige FAU i kommunen.
Vi anbefaler politikerene i Hovedutvalg for barn og unge å stemme nei på forslaget om kutt i
skolebiblioteksrstillinger i denne omgang.
Med vennlig hilsen
Lone Bang Moe
leder FAU Rykkinn skole

