Svar på spørsmål fra posisjonen i økonomiutvalget om status oppfølging av vedtak om
skolebibliotek
Kommunestyret fattet vedtak 21.6.18 slik;
«1 Harstad kommunestyre vedtar Strategiplan for skolebibliotekutvikling 2018 – 25.
2 Harstad kommunestyre vedtar en bemanningsnorm på minimum 3 uketimer pr. skole som
prioriteres innenfor skolens ramme.
I tråd med vedtak i 1. tertial økes rammen på skolebibliotekene med kr 900 000,-. Dette gjøres i hht
rådmannens forslag til ressursfordeling.
3 Harstad kommunestyre ber rådmannen utrede behovet for innkjøp av litteratur og annet relevant
materiell til skolebibliotekene i forbindelse med budsjett og virksomhetsplanen».
Rådmannens svar:
Skolene lager nå sine lokale planer basert på strategien vedtatt i juni. 5 desember er det
nettverksmøte med alle skolebibliotekarene ledet av lese-skrivesenteret, som et ledd i
kompetansebygging og skolenes planarbeid. Bemanningsnormen er fulgt opp på hver skole, med
egne og tilførte ressurser, minimum 3 timer uka. Alle skolene har nå en skolebibliotekansvarlig, de
møtes også jevnlig i nettverk. Harstad bibliotek brukes som en ressurs og deltar i dette nettverket.

I VHP har rådmannen utredet innkjøpsbehovet slik;
Skolebiblioteket i Harstadskolen - innkjøpsbehov
Kommunestyret vedtok 21.06.18 en bemanningsnorm ved skolebibliotekene på minimum 3 uketimer
gjeldende fra skoleåret 2018/19. I vedtaket ble også rådmannen bedt om å utrede innkjøpsbehovet

ved skolebibliotekene. Kartlegging blant rektorene viser at det er behov for å heve kvaliteten på flere
områder. Litteraturtilbudet må oppdateres og aktualiseres, det bør tilføres IKT utstyr for utlån og søk,
skolene ønsker å benytte bibsys som driftssystem og skolenes skolebibliotekansvarlig bør
kompetanseheves jevnlig. I tillegg har skolene behov for inventar for å etablere soner, øke antall
sitteplasser og etablere lesekroker. For å skape et skolebibliotek med høy brukerfrekvens som er
integrert i skolens læringsarbeid må elever og lærere møte et oppdatert bibliotekrom som fremstår
som et ressurssenter for skolens brukere. Samlet innkjøpsbehov ved skolene er kr. 800 000,-.
Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide dette økte ressursbehovet i VHP.
Tilskudd fra Udir til Harstad kommune «Skolebiblioteket som læringsarena og ressurssenter»
Rådmannen viser til at Harstad kommune har fått 600.000,- i tilskudd fra Udir. Tilskuddet skal bidra
til kompetanseheving for skolebibliotekarene og kan ikke anvendes for å dekke innkjøpsbehov.
Tilskuddet skal bidra til å utvikle skolebibliotekene slik at de:
•blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
•brukes i opplæringen, og bidrar til å nå målene i Kunnskapsløftet
•legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
•er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
•er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
•er innovative og fremtidsrettede
Prosjektene som får støtte, oppfyller minstekravene for kvalitet og tilgjengelighet, blant annet med
hensyn til at kommunen har en plan for skolebibliotek som en del av opplæringen.
Rådmannen er svært fornøyd med dette statlige bidraget til å løfte skolebibliotekene.
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