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Yttrande till remissen
Synpunkter till remissen om skolbibliotek
Ett bra skolbibliotek – där ledning, lärare och bibliotekarie arbetar
tillsammans – gynnar elevernas läsutveckling och informationskompetens.
Dessutom är ett väl fungerande skolbibliotek högt värderat av eleverna
själva, som en plats med många funktioner: som studieplats, för
grupparbeten, återhämtning och socialt umgänge. Detta är ingen nyhet, utan
något som forskningen lyft fram under många år och kunskap som funnits i
praktiken.
Studier har visat att biblioteket genom ett tydligt mandat från skolledningen
kan fungera som en kugge i hjulet tillsammans med lärarnas undervisning.
Det kräver kunskap och samverkan, fackutbildade bibliotekarier,
ändamålsenliga planer och relevanta resurser, både fysiska och digitala.
Skolbibliotek ska vara en del av undervisningen och ingen parallell
verksamhet.
I små kommuner kan ett samarbete mellan skolbiblioteket och
folkbiblioteket bli en framgångsfaktor för att bedriva läsfrämjande arbete
och utveckla en god läsförmåga hos barn och ungdomar. En god läsförmåga
har stor betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet.
Ett kommunövergripande grepp kring skolbiblioteksfrågan kan vara mer
fruktbart och leda till intressanta lösningar och synergieffekter som gör det
möjligt att erbjuda alla elever hög kvalité på skolbiblioteksverksamheten
och större likvärdighet i utbildningen
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Sammanfattning
Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget
om åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek.
Utredningen föreslår åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge
elever likvärdig tillgång till ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet med
fackutbildade bibliotekarier.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)- Svar
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