Invitasjon til regional skolebiblioteksamling
på Fauske
Tid: Mandag 7. november 2016, 10.00 til 14.00
Sted: Fauske VGS, Gymnasveien 5, 8205 Fauske
Arrangør: Nordland fylkesbibliotek
Fylkesbiblioteket vil med dette invitere rektorer, skolebibliotekarer, skolebibliotekansvarlige og
lærere i grunnskoler, fra VGS og UH-sektoren og ansatte i folkebibliotek og kommune til en regional
skolebiblioteksamling i Fauske i form av et halvdagsseminar med faglig fokus på skolebibliotek.
Seminaret er gratis, vi byr på lunsj og tar sikte på en inspirerende samling hvor vi håper å få samlet
flest mulig av de som jobber med bibliotek og skole i regionen. Se for øvrig side 2. for utfyllende
informasjon om bakgrunnen for samlingen og foredragsholderne.
Program:
10.00 – 10.15 Velkommen og presentasjonsrunde
10.15 – 11.15 Foredrag: Line Hjellup. Om skolebibliotek, skolebiblioteket som pedagogisk verktøy og
viktigheten av skolebiblioteket og et samlet skolebibliotekløp.
11.15 – 12.00 Lunsj
12.00 – 12.20 Innledende foredrag: Liv Idun Alstad fra Bibliotekfaglig ressurssenter i Nordland om
arbeidet som gjøres i de videregående skolene i fylket.
12.20 – 12.40 Innledende foredrag: Line Hjellup om sine erfaringer fra lærende nettverk for skole- og
folkebibliotek.
12.45 – 13.45 Workshop/gruppearbeid
13.45 – 14.00 Oppsummering og vel hjem

Påmelding her. Velg «Skolebiblioteksamling Fauske» fra listen. Frist for påmelding er 28/10.
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Litt om bakgrunnen for samlingene
Som et av tiltakene i handlingsprogrammet knyttet til vår nye bibliotekplan vil fylkesbiblioteket
arrangere regionale samlinger i fylket med det formål å danne regionale nettverk for folkebibliotek,
grunnskolebibliotek, VGS og universitets- og høyskolebibliotek. Målet er å bidra til et mer samlet
skolebibliotekløp, synliggjøre viktigheten av skolebibliotek, bygge kompetanse og være en arena hvor
de som jobber i folkebibliotek og i skolebiblioteksektoren blir kjent.
Fylkesbiblioteket tar dette initiativet og vil bidra med faglig påfyll og fokus på skolebibliotek, og
legger med disse samlingene til rette for å bli kjent med hverandre på tvers av sektorene og
hverandres tjenester, planer, behov og lignende. Det vil på samlingene også diskuteres hvordan man
best utvikler og jobber videre med nettverkene, og hva slags roller de ulike aktørene skal ha. Vi vil
også ta imot innspill til oppstarten av arbeidet med rullering av ny strategisk plan for
grunnskolebibliotek i Nordland. Det er ikke meningen at disse samlingene skal resultere konkret i en
type samarbeidsavtale.
Du finner både handlingsprogram og bibliotekplan på internettsidene til Nordland fylkesbibliotek:
http://nordland.fylkesbibl.no/radgivning-og-utvikling/for-skolebibliotek/
Nordland er delt opp i åtte regionale kompetansesentre, og vi har tatt utgangspunkt i disse når vi har
planlagt åtte regionale skolebiblioteknettverk. Bodø regnes i denne sammenhengen som en egen
region, og på denne samlingen i Fauske vil vi samle de ulike fra både Bodø og Salten, men dele opp i
under gruppearbeidet/diskusjonen. I Bodø kommune er det rundt 50 000 innbyggere. Det er 25
grunnskoler, to videregående skoler og et folkebibliotek. I Salten-regionen er det sju kommuner med
til sammen rundt 28 600 innbyggere. Det er 32 grunnskoler og to videregående skoler. Det er også
sju folkebibliotek som er viktige brikker og samarbeidspartnere i et slikt nettverk.

Om foredragsholderne
Line Hjellup
Line Hansen Hjellup er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, og pedagogisk veileder i lesing
ved Kompetansesenter Sør. Hun har i en årrekke holdt kurs i leseopplæring for lærere i grunnskolen
og har vært en pådriver for Spangereid skoles satsing på lesing. Det er en skole som har satset mye
på leseopplæring, og skolebiblioteket er en viktig del av dette. Hun vil snakke om skolebibliotek,
skolebiblioteket som et pedagogisk verktøy og viktigheten av skolebiblioteket og et samlet
skolebibliotekløp.
Nettsiden til skolebiblioteket: http://spangereid-skole.no/biblioteksinfo
Film fra skolen og skolebiblioteket: http://www.taretv.no/?p=5954
Heftet om leseopplæring som er gitt ut av Line Hjellup og Spangereid skole:
http://issuu.com/pedlex/docs/helhetlig_leseoppl__ring/16?e=10669754/8913115
http://salg.lex.no/artikkel/hl14/helhetlig-leseopplaring/
Line Hjellup er også styremedlem i NBF SKOLE som er Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for
skole arbeider for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.
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Liv Idun Alstad
Liv Idun Alstad er bibliotekleder ved Bodin videregående skole og maritime fagskole, som er et
bibliotekfaglig ressurssenter for de videregående skolene i Nordland, og hun vil snakke om arbeidet
som gjøres i de videregående skolene i fylket.
Det bibliotekfaglige ressurssenteret har vært i drift siden 1994, og har et tett samarbeid med skolene,
utdanningsavdelingen og opplæringssenteret. Det er 17 videregående skoler i Nordland, og de fleste
skolene har fagutdannet bibliotekar i hel stilling. Bibliotekarene har årlige møter og eget forum på
læringsplattformen It’s learning.
«Biblioteket er en viktig læringsarena i skolen og veiledning i informasjonssøk og kilde kritikk er
sentrale oppgaver» står det på nettsidene til ressurssenteret: http://www.bodin.vgs.no/varetilbud/bibliotek/bibliotekfaglig-ressurssenter/.
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