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INNLEDNING
Handlingsprogram 2021-2024 (HP) punkt 6.2.1 prioriterer ny bibliotekmelding som viktig innsats
for å peke ut retning for fremtidens bibliotek, belyse Bærum biblioteks utviklingsmuligheter og
rolle som aktiv formidler av litteratur, kunnskap og kultur, samt som sentral møteplass i by- og
stedsutvikling. Hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur behandlet kunnskapsgrunnlaget for
bibliotekmeldingen i møte 6. mai. I saken ble det skissert omfattende involvering i utarbeidelsen
av meldingens strategidel, blant annet med involvering av Ungdomsrådet.
I møtet med Ungdomsrådet 2. juni ga biblioteket først en kort presentasjon av
bibliotekmeldingens kunnskapsgrunnlag. Deretter kom Ungdomsrådets representanter med en
rekke nyttige innspill og tilbakemeldinger. Ungdomsrådets innspill og tilbakemeldinger er i det
videre sortert slik:
 Nye innspill til videre arbeid med bibliotekmeldingens strategidel
 Innspill om tilbud som biblioteket har erfaring med
 Tilbakemeldinger på utfordringer som bør løses
 Tilbakemeldinger på områder der biblioteket anbefales å fortsette slik som nå

INNSPILL OG TILBAKEMELDINGER FRA UNGDOMSRÅDET
Nye innspill til videre arbeid med bibliotekmeldingens strategidel









Flere innspill om at bibliotekene bør markedsføre seg bedre mot ungdom. Mange
ungdommer tror at biblioteket kun er et sted å låne bøker, og mangler kunnskap at
biblioteket også er et sted å finne informasjon og en arbeidsplass.
Innspill om at skolebibliotekene er bedre i grunnskolen og videregående skole enn i
ungdomsskolen. Kanskje biblioteket burde satse mer på tilbud til elever i ungdomsskolen?
Innspill om at bibliotekene bør rette seg mer direkte mot ungdom, for eksempel ved å ha
en Tik Tok konto. Bibliotekene bør arrangere noe morsomt og underholdende for
ungdom, som for eksempel konserter. Dette vil gi ungdom en grunn til å komme til
biblioteket neste gang.
Innspill om at tilstrekkelig antall lese- og studieplasser er viktige. Eiksmarka bibliotek har
for eksempel ikke det i dag.
Tilbakemelding om at det må bli enklere å få tilgang til internett. Tilgangen er komplisert
og utløper etter 24 t. Det er tungvint at brukeren stadig må registrere seg på nytt.
Innspill om å etablere leksehjelp i bibliotekene.

Innspill om tilbud som biblioteket har erfaring med




Innspill om at bibliotekene bør markedsføre seg bedre mot eldre barn. Bibliotekets
kommentar: Alle skoleklasser i Bærum er invitert til klassebesøk i Bærum bibliotek på 4.
og 8. trinn. Dette har ikke vært gjennomført under Koronaen. Tilbudet vil bli vurdert på
nytt i arbeidet med bibliotekmeldingens strategidel.
Innspill om å lage en telefonapplikasjon for søking, lånekort og booking av studierom.
Bibliotekets kommentar: Biblioteket har en app (Bibliofil) der det blant annet er mulig å
søke opp bøker og andre medier, bestille materiale og fornye materialet. Appen
inneholder også et lånekort. Normalt orienteres det om denne appen ved klassebesøk i
bibliotekene, men biblioteket ser at det kan være grunn til å markedsføre appen bedre,
kanskje særlig mot ungdom. Det arbeides med en felles nettløsning for Bærum kommune
når det gjelder booking av rom.

Tilbakemeldinger på utfordringer som bør løses


Tilbakemelding om at biblioteket på Rykkinn er litt strenge mot ungdom, og at det er mye
eldre folk som bruker biblioteket på Rykkinn. Bibliotekets kommentar: Vi vet at det har
vært utfordringer knyttet til støy på Rykkinn. Biblioteket har jobbet en del både med
støydemping og personalets håndtering av dette. Forstår at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

Tilbakemeldinger der biblioteket anbefales å fortsette slik som nå



Tilbakemelding på at det fungerer godt å bestille bøker fra folkebiblioteket fra
skolebiblioteket.
Tilbakemelding på at folkebibliotekene gir ungdom god hjelp, ikke minst med særemnene.

