Skolebibliotekarene i arbeidsgruppen som har sett på skolebibliotektjenesten i fremtidens
Bærumsskole vil bemerke følgende om prosessen vi har vært med på og veien videre:
Prosess
-

-

-

Det er en klar divergens i arbeidsgruppen m.h.t. forståelsen av mandatet og hvilke
rammer som gjelder for arbeidet.
Vi bygger vår forståelse av mandatet på tekstforslaget fra kommunestyrets
behandling, samt på intervju med Hojem i Budstikka, nov. 2018.
Vi finner der ikke noe om at arbeidsgruppen at skal «bidra til å realisere
Handlingsprogrammet for 2019-2022». At dette skal være målsetting for arbeidet, og
en del av mandatet, har heller ikke vært oppe i noen av møtene.
Arbeidsgruppen har under hele prosessen forholdt seg et til et mandat i tre punkter,
et ekstra punkt til mandatet er nå satt inn i rapporten.
Vi ser denne arbeidsgruppen som et ønske fra politikerne om å få klarlagt hvordan
fremtidens skolebibliotek skal se ut - og samtidig få en realitetsvurdering av hvilke
muligheter som faktisk følger av digitaliseringen i skolen.
Dersom denne prosessen skal være fruktbar må den foregå på fritt grunnlag.

Veien videre
-

Vi har ingen motforestillinger mot å utvikle oss og finne fram til smarte løsninger.
Vi er også opptatt av å samarbeide på tvers og utnytte ressursene best mulig.
Men - hvilke av våre rutiner som kan automatiseres slik at de tar vesentlig mindre tid,
har vi fortsatt til gode å få dokumentert.
Den effektiviseringsgevinsten ny teknologi gir bibliotekene er allerede tatt ut ved
sentraldrift på katalog og utlån. Bibliotekene har her ligget i forkant.
Nettbrettet er et verktøy og erstatter verken læreren eller bibliotekaren.
Vi reserverer oss mot flere av rapportens vurdereringer, eksempelvis at en bokkasse
er å betrakte som et mulig alternativ til et skolebibliotektilbud.
Dersom samarbeidet med Bærum bibliotek vil innebære flytting av økonomiske
ressurser FRA skolene TIL folkebiblioteket, er det noe vi stiller oss sterkt tvilende til.
Ressurser til skolebiblioteket bør brukes der elevene er, på skolene.
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