Saksframlegg
Saksnr

Møtedato
21.03.2018

Utvalg

Kulturutvalget
Saksbehandler: Signe Lindstrøm
Arkivsak: 2018/2468
Dato: 09.03.2018

1

Samarbeidsavtale folkebibliotek og skolebibliotek

Samarbeidsavtale folkebibliotek og skolebibliotek
Rådmannens forslag til vedtak:
Samarbeidsavtale mellom folke- og skolebibliotek i Indre Fosen vedtas som framlagt.

Saksutredning
Avtalene for kombinasjonsbibliotekene ble sist revidert i 2001. Vi ønsker med dette å få et
mer helhetlig samarbeid mellom bibliotek og skole i de ulike kombinasjonsbibliotekene.
Indre Fosen bibliotek har fire avdelinger der det er kombinert folke- og skolebibliotek. Det er
avdeling Åsly, Stadsbygd, Stjørna, og Vanvikan. Åsly er treparts – kombinasjonsbibliotek
mellom folkebibliotek, grunnskole og videregående skole. Revidert avtale mellom
folkebibliotek og videregående skole må tas mellom kommune og fylkeskommune.
Forskrift til opplæringslova

Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek
(Opplæringslova § 9-2 andre ledd)
§ 21-1.Tilgang til skolebibliotek
Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom
samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere
tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa
på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.
Forslag til samarbeidsavtale er utarbeidet av biblioteksjef Signe Lindstrøm, bibliotekar Sissel
Hasselvold ansatt på Stadsbygd, rektor på Stadsbygd Roger Fredheim og rektor på
Fevåg/Hasselvika Olav Gilde. Sammensetning av gruppen ble bestemt på rektormøte
27.november 2017, og gruppen har hatt to møter etter dette.
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Vurdering/alternative løsninger
Det er viktig med klare retningslinjer for fordeling av utgifter mellom skole og folkebibliotek.
Innkjøp av medier foregår på to ulike budsjett, men samlingene er til felles bruk. Også
fordelingen av kontorutstyr, datautstyr og annen rekvisita må ha klare ansvarsområder.
Samarbeidet mellom folke- og skolebibliotek krever løpende kommunikasjon mellom rektorer
og biblioteksjef. Da lokaler og boksamling er felles, krever dette gjensidig forståelse av
skolens og folkebibliotekets ulike behov.
En alternativ løsning er å samle personalressurser under folkebiblioteket slik at vi slipper
dobbeltarbeid med arbeidsgiveransvar, innkalling av vikarer og at de ansatte må forholde
seg til to arbeidsgivere.

Kommunikasjonstiltak
Avtaleforslagene er sendt ut til rektorer, kultursjef samt enhetsleder for skole til høring.

