
Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek i Tromsø 
kommune.

1. Målsetting

Et samarbeid mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene i Tromsø skal sikre barn og 
unge i grunnskolealder et godt og allsidig bibliotektilbud.

Bibliotekene skal være kilder til kunnskap og opplevelse og gi barn og unge faglig og 
personlig utvikling.

Bibliotekene skal gjøre alle barn i Tromsø godt kjent med og i stand til å bruke skole- og 
folkebiblioteket før de forlater grunnskolen.

Samarbeidet skal innebære et felles ansvar for å gi skolens lærere og andre som arbeider 
i skolen faglig veiledning og tilgang til oppdatert fagstoff og undervisningsmateriell som 
grunnlag for å gi variert og godt tilpasset opplæring.

Samarbeidet skal sikre en best mulig utnyttelse av kommunens ressurser slik at 
skolebibliotekene kan bidra til å fremme de kommunale utviklingsmålene for skolene.

Folkebiblioteket og skolebiblioteket skal utfylle hverandre og samlet bidra til et best 
mulig tilbud for elevene i Tromsøskolen.

2. Samarbeidspartnere

Rådmannens fag- og utviklingsenhet og Tromsø bibliotek og byarkiv.

3. Godkjenningsinstans.

Avtalen behandles og godkjennes av Kultur-, idretts- og oppvekstkomitèen. Den kan 
revideres når en av partene ber om det.

4. Kontaktutvalget.

Kontaktutvalget for biblioteksamarbeid oppnevnes administrativt av Rådmannen. 

Utvalget bør være sammensatt av to lærere fra barne- og ungdomstrinn, to bibliotekarer 
fra folkebiblioteket der leder av skoletjenesten er den ene, og en representant fra 
rådmannens fag- og utviklingsenhet.

Kontaktutvalget kan fritt opprette arbeidsutvalg etter behov.  Èn gang årlig avholdes 
møte med biblioteksjef og kommunalsjef skole.

Sekretariatsfunksjonen legges til skoletjenesten ved folkebiblioteket.



5. Samarbeidsområder.

Rådmannen har ansvaret for at kravene til skolebibliotek i Opplæringsloven med 
forskrifter blir oppfylt. 

5.1 Rådmannen ved Fag- og utviklingsenheten skal 

- tilrettelegge og skape arenaer for samarbeid for å styrke skolebibliotekene.
- oppfordre skolene til en hensiktsmessig organisering, herunder også 

bibliotektjeneste.
- oppfordre skolene til utvikling av skolebiblioteket.
- sørge for at skolebiblioteket får en sentral plassering i nye skolebygg og skoler 

under renovering.
- inkludere bibliotekfaglig kompetanseheving i kommunal etter- og 

videreutdanningsplan.
- medvirke til digital katalogisering av skolesamlinger.
- medvirke til at alle elever i kommunen får et likeverdig skolebibliotekstilbud.

5.2 Rådmannen ved Tromsø bibliotek/Byarkiv skal
   

- Samarbeide med hver enkelt skole for å styrke medietilbudet til elever og lærere.
- Videreføre samarbeidet med skolene om overføring av katalogposter.
- Ta i mot elevgrupper etter avtale med skolene.
- Stille sin bibliotekfaglige kompetanse til rådighet for skolene.
- Samarbeide med distriktsskolene for å utnytte bokbussen.
- Fordele barne- og ungdomslitteratur fra Norsk Kulturråds innkjøpsordning.

5.3 Felles ansvarsområder.

- Arbeide for å utvikle skoletjenesten i hovedbiblioteket.
- Utarbeide en veileder for bibliotekansvarlige på skolene.
- Arbeide mot en felles digital katalog for både folkebiblioteket og skolebibliotekene.
- Arbeide for en kommunal utviklingsplan for skolebibliotek
- Oppfølging av skolebibliotekarene.

6. Samarbeidsavtalen er utarbeidet på bakgrunn av:
- Veiledende retningslinjer for samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek i 

kommunen gitt av Statens bibliotektilsyn og godkjent av Kulturdepartementet i 
brev av 22. juni 1995 i medhold av lov av 20. desember 1985 nr 108 om 
folkebibliotek, § 6 annet ledd.1

- Opplæringslovens § 9-2 Rådgiving og skolebibliotek.
- Forskrift til Opplæringsloven § 21-1 Tilgang til skolebibliotek
- Læreplanverket Kunnskapsløftet K-06.

Tromsø, mai 2010

1 Statens bibliotektilsyn ble nedlagt i 2003. Mens det er Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, ABM-
utvikling, som har overtatt oppgavene med å samordne, effektivisere og styrke bibliotekfeltet generelt, ligger det 
faglige oppfølgingsansvaret for skolebibliotekene hos Utdanningsdirektoratet.


